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Od januára získajú Ružinovčania odpo-
vede na svoje spotrebiteľské otázky  
v bezplatnej spotrebiteľskej právnej po-
radni na Mierovej 21 a to bez ohľadu na 
výšku ich príjmu či dôchodku. Dozvedia 
sa napríklad ako postupovať v prípade 
neuznanej reklamácie, hroziacej exekú-
cie či odstúpenia od zmluvy. „Uvítame, 
ak nám Ružinovčania vopred zavolajú 
a poinformujú sa o svojom probléme. 
Niektorým vieme poradiť po telefóne, 
iným zas ušetriť cestu už len tým, že im 
povieme, aké dokumenty si majú so sebou 
priniesť, napríklad kópiu kúpnej zmluvy,“ 
uviedol na margo fungovania porad-
ne riaditeľ  Spotrebiteľského Centra 
Miroslav Antoňak. Číslo do bezplatnej 
spotrebiteľskej právnej poradne je  
02/ 21 02 59 60. Na miestnom  úrade 
v Ružinove bude táto služba fungovať 
každý utorok  od 14:00 hod do 16:00 
hod a vo štvrtok od 15:00 hod do 17:00 
hod.   
 (mš)

Stretnutia poslancov s obyvateľmi
Poslanecké stredy na miestnom úrade 

3.2.2016 16:30-17:30 
Mgr. Adamec Igor
MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie  B2
Pošeň 
10.2.201616:30-17:30
PaedDr. Barancová Mária
MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie  B2
Prievoz
11.2.2016 16:30
Ing. Hrapko Peter
jedáleň, ZŠ Borodáčova 2
téma: Odpočet  
volebného programu za rok 2015
Pošeň
17.2.2016 16:30-17:30
Bc. Bajer Radovan
MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie  B2
 Štrkovec
24.2.2016 16:30-17:30
Mgr. Lazík Martin
MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie  B2
Ostredky

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 
DUŠANOM PEKÁROM 

a hovorte s ním o Ružinove

2. februára  
od 16,00 do 18,00

Jedáleň ZŠ Ružová dolina 29

V roku 2016 budú pokračovať opravy 

Zapojte sa do grantov mestskej časti

Nebudete na voľby doma? 
Vybavte si hlasovací preukaz

Spotrebiteľská 
poradňa

Výmeny povrchov ciest a chodníkov, opravy striech základných škôl, rekon-
štrukcie detských ihrísk. Zo sociálnej oblasti zas debarierizácia vstupu do 
Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici a rekonštrukcie lôžko-
vého oddelenia Doma dôchodcov na Pažítkovej ulici. To sú plány mestskej 
časti v roku 2016.
Vyplýva to z rozpočtu, ktorý v decembri schválili ružinovskí poslanci. „Ružinov vždy prijímal 
konzervatívny rozpočet, čiže, ja verím, že prvá zmena rozpočtu bude znamenať príjmy do kasy 
mestskej časti. Priority sú také klasické, ale zároveň aj rozvojové, pretože sme začali v minulosti 
kompletne rekonštruovať povrchy ciest a chodníkov a v tom budeme aj pokračovať,“ priblížil 
plány mestskej časti na tento rok starosta Ružinova Dušan Pekár /KDH/. Na opravy ciest 
a chodníkov je vyčlenených 400 000 eur. Úprava parkovacích miest je naplánovaná na 
Stodolovej ulici. Samospráva tiež chce pokračovať v opravách striech na základných školách, 
vlani získala novú „pokrývku“ ZŠ Ostredková a Medzilaborecká, tento rok prídu na rad ďalšie. 
Na pláne sú aj rekonštrukcie detských ihrísk spolu za 85 tisíc eur. S pomocou zapojenia dotá-
cie od štátu má pribudnúť multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Medzilaborecká. 

V sociálnej oblasti plánuje Ružinov investovať do debarierizácie vstupu do Ružinovského 
domova seniorov na Sklenárovej a rekonštrukcie lôžkového oddelenia Domova dôchodcov 

na Pažítkovej ulici. Pokračovať bude tiež príprava územných plánov zón. „Ten rozpočet je skôr 
taký údržbársky. Možno mohlo ísť viac peňazí na rekonštrukciu ciest, chodníkov, parkovacích 

miest, ale v rámci našich možností to naozaj viac nešlo,“ uzavrel predseda finančnej komisie 
miestneho zastupiteľstva Martin Vojtašovič /SIEŤ/.  

(mš)

Mestská časť Ružinov vyhlásila gran-
tovú výzvu na rok 2016. Na posilnenie 
komunitného života v Ružinove tak 
môžete získať od 500 do 5 000 eur. Stačí 
napísať zaujímavý projekt. Stihnúť to 
musíte do 18. februára. 
Fyzické osoby podnikatelia a právnické 
osoby, ktoré sídlia v Ružinove, alebo tu 
vykonávajú činnosť, sa môžu uchádzať o 
sumu od 500 do 5 000 eur na svoj projekt. 
Môže byť z oblastí životného prostredia, 
kultúry, športu, vzdelávania,  sociálnej 
oblasti, rozvoja komunity. Cieľom gran-
tového programu je nielen zveľaďovať 
Ružinov, ale tým, že projekty ich autori aj 
sami realizujú, sa neraz posilňuje komu-
nitný život.Vlani ružinovská samospráva 
cez grantový program podporila desiatky 
projektov sumou viac ako 120 tisíc eur.  
Obyvatelia si tak sami zveľadili svoje 

vnútrobloky, ľudia bez domova čistili 
verejné priestranstvá v Ružinove, futbalisti 
z klubu SDM Domino získali nové ihrisko  
s umelou trávou, žiakom zo ZŠ Mierová 
pribudla na dvore posilňovacia zostava.

Na podanie 
žiadosti o grant už len pár dní
Žiadosti s vypracovaným projektom  
a povinnými prílohami treba odovzdať 
na ružinovský miestny úrad do 18. febru-
ára 2016. O tom, ktoré projekty Ružinov 
finančne podporí, rozhodnú poslanci 
miestneho zastupiteľstva na základe 
odporúčaní grantovej komisie.  Tento rok 
je na granty vyčlenených približne 160 
tisíc eur.  Detailné informácie o podmien-
kach grantového programu sú zverejnené 
na webe www.ruzinov.sk. 

(mš)

Občania Slovenskej republiky, ktorí majú na jej území trvalý pobyt a 5. marca 2016 si chcú 
odvoliť v inom ako svojom volebnom okrsku, si musia vybaviť hlasovací preukaz. Ružinovčania 
oň môžu požiadať mailom na volby@ruzinov.sk či poštou do 15. februára.  Žiadosť musí obsa-
hovať: meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu  
a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Mestská časť zašle hlasova-
cí preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk" najneskôr 
tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz si Ružinovčania môžu vyzdvihnúť 
osobne na miestnom úrade na Mierovej 21 ešte aj deň pred konaním volieb teda 4. marca 
2016 do 12:00 hod. Urobiť tak môžu aj cez splnomocnenú osobu. Ak volič v písomnej žiadosti 
alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme niekto iný, musí v žiadosti 
uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba prevzatie hlasovacieho 
preukazu potvrdí svojím podpisom.  
 (mš)
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Barokový ples v Ružinove

SLOVENSKO BEZPEČNÝ DOMOV
SPOKOJNÉ RODINY

Poznám každodenné problémy a  starosti ľudí. To mi dali skúsenosti miestneho
poslanca, zástupcu starostu a starostu bratislavskej mestskej časti Ružinov. Každý
mesiac sa s nimi stretávam priamo na sídliskách a preto presne viem, čo všetko by
sa dalo zlepšiť. Mnohokrát ako starosta narážam na nedokonalosť našej legislatívy
a jej „deravosť“. To spôsobuje, že problém zostáva nevyriešený a občan nespokojný. 
Je nevyhnutné zmeniť stavebný zákon, ktorý nestojí na strane slušných občanov, ale
nahráva arogantným stavebníkom. Pokuty za rôzne priestupky sú na Slovensku
smiešne nízke – tak to fungovať nemôže. 
Chcem zmeniť systém financovania Bratislavy, aby sa ako hlavné mesto mohla
rozvíjať a riešiť problémy v doprave, parkovaní, aby sa viac rekonštruovali cesty,
chodníky a verejné priestranstvá.

Dušan
PEKÁR

www.kdh.sk
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inzercia

R užinov sa na chvíľu presunul do 
obdobia baroka. Návštevníci piaty 

ročník Plesu Ružinovčanov nezanedbali, 
mnohí z nich prišli v dobových kostýmoch 
a róbach. „ Po minulom roku sme hľadali 
novú tému, ľudí lákali historické, tak sme 
sa rozhodli pre barokový bál. Toto obdobie 
bolo typické dobrým  jedlom, vínom, 
oblečením a krásnymi ženami. Práve preto 

sme sa rozhodli pre barok, v Ružinove 
je totiž veľa krásnych žien“, spresnil za 
organizačný tím Richard Bednár. Hoci 
má Ples Ružinovčanov krátku históriu, 
vybudoval si povesť kvalitného podujatia. 
Približne 500 lístkov sa vypredalo za 
rekordných šesť hodín. O zábavu sa 
počas slávnostného večera postarala 
skupina Ludo Kuruc Big Band, Felicitis 

a krátko pred polnocou aj Kmeťoband. 
Zábavychtivým návštevníkom boli  
k dispozícii dva tanečné parkety. Pre veľký 
úspech sa organizátori rozhodli pripraviť 
aj alternatívu Plesu Ružinovčanov. Už 29.1 
bude preto v DK Ružinov prvý ružinovský 
maškarný bál.  

Veronika Vasilková
Foto – Rado Hoblík



Peter Hrapko je 
ružinovský poslanec, 
ktorý ako jeden  
z mála, obhájil tento 
post aj v posledných 
komunálnych voľbách. 
Pracuje ako vedúci 
projektový manažér 
v rámci Operačného 

programu doprava. V Ružinove zastupuje mestskú 
časť Pošeň. Tú veľmi dobre pozná. Prisťahoval sa 
sem ešte v auguste v roku 1967 a odvtedy jej ostal 
verný. 

S čím idete do tretieho volebného obdobia?
Primárne budem naďalej presadzovať to čo ľudia veľmi 
citlivo vnímajú: brániť nežiaducemu zahusťovaniu  
Ružinova, zvyšovať počet detí prijatých do materských 
škôlok, zvyšovať kvalitu starostlivosti o starších ľudí. 
Ako inžinier dopravy chcem presadiť aby si Ružinov určil 
parkovaciu politiku zvyšujúcu šancu občanov Ružinova 
zaparkovať a aby sa intenzívnejšie pokračovalo nie len 
 v opravách ciest, ale aj chodníkov. Dúfam, že sa konečne 
Ružinov s Bratislavou dohodne na vyvlastnení pozemkov 
potrebných na realizácie odbočovacích pruhov  
z Maximiliána Hella na Trnavskú a Tomášikovú. Okrem už 
vyššie uvedených sociálnych cieľov, chcem, aby sa v Ruži-
nove umožnilo sociálne odkázaným občanom kupovať 
lacnejšie potraviny.   

Čo je podľa vás najväčšou výhodou, plusom Ružino-
va a kde má najväčší deficit?
Najväčšou výhodou Ružinova je jeho komplexne poňatá 
urbanizácia. Väčšina Ružinova nevznikla živelne, ale bol 
dôsledne a pomerne veľkoryso naplánovaný a vystavaný 
aj so zeleňou a oddychovými zónami. Najväčší problém je, 
že tento výnimočný urbanizmus nie je chránený a územný 
plán mesta umožňuje na väčšine voľných plôch zelene  
a rekreačných plôch výstavbu. Dlhodobo sa to snažím rie-
šiť územnými plánmi zón, ale pokiaľ sa zásadne nezmení 
územný plán Bratislavy, je to ťažký a dlhodobý boj. 

Aj poslanec je iba človek a teda nemôže mať oči 
všade. Mnoho podnetov preto môže získavať práve 
od obyvateľov svojho volebného obvodu. Akým 
spôsobom sa snažíte s nimi komunikovať?
Mám svoju internetovú stránku www.hrapko.sk, kde mám 
zverejnený svoj program a jeho odpočet od roku 2006, 
kedy som sa stal prvý krát poslancom. Najviac ma oslovujú 
občania cez e-mail peter@hrapko.sk. Každý rok robím od-
počet svojho volebného programu na stretnutí s občanmi. 
Taktiež je mi možné zavolať na môj mobil 0910/196039.  
V tomto volebnom období to chcem ešte rozšíriť o stretnu-
tia v mojom volebnom obvode POŠEŇ. 

Posunula vás niekde práca poslanca? Aké má podľa 
vás výhody prípadne nevýhody? Nezápasili ste 
niekedy s chuťou vzdať sa tohto postu?
Pravdupovediac sa zaoberám viac problémami, ktoré už 

nemám, alebo ešte nemám, čo mi veľmi pomáha  
v lepšom poznaní ľudí a ich problémov. Všetci Ružinovča-
nia tvoríme určité spoločenstvo a mne zatiaľ spôsobuje 
určité uspokojenie, pokiaľ môžem prispieť k vylepšovaniu 
tohto spoločenstva. Bez tohto pocitu by som nebol asi 
schopný po svojej robote robiť aj svoje poslanecké povin-
nosti (často do večerných hodín). Mám šťastie, že mám 
dospelé deti, ktoré už majú svoj život a tak si to odnáša 
hlavne moja manželka, za jej pochopenie a trpezlivosť 
som jej veľmi vďačný. 

Sú podľa vás Ružinovčania aktívni obyvatelia? Majú 
snahu podieľať sa na fungovaní mestskej časti?
Od roku 2006, keď som začal, sa to podstatne začalo 
zlepšovať. Občania si začínajú uvedomovať, že sú stále 
ľudia, ktorí sa snažia presadzovať svoje úzke záujmy 
na úkor ostatných a vedome rátajú s nezáujmom ľudí. 
Vyrástlo tu celkom veľké hnutie občianskych aktivistov, z 
ktorých sa už niektorí dostali aj do zastupiteľstva. V tomto 
období predpokladám, že sa bude spracovávať viacero 
územných plánov zón, kde sa vyslovene ráta s aktívnou 
spoluprácou občanov, ktorí žijú v danom území. Pokiaľ to 
ľudia odignorujú, môže sa stať, že tam bude odsúhlasená 
výstavba, ktorú nechcú.

V tomto volebnom 
období rozhoduje  
o osude Ružinova aj 
nová posila Miestneho 
zastupiteľstva – po-
slankyňa Petra Palen-

čárová. Umožnilo jej to 649 voličov, ktorí rozhodli, 
že ju chcú za poslankyňu mestskej časti Pošeň. 
Najväčší kameň úrazu vidí v postrachu mestskej 
časti – Hirošime. Zlepšenie kvality života zas  
v spolupráci miestnych poslancov a v komunikácii  
s občanmi. Nasledujúce roky budú teda výzvou.

Čo vás priviedlo k záujmu o komunálnu politiku?
Vlastná nespokojnosť, mnoho otázok, slabé alebo žiadne 
odpovede. 

Ste poslancom konkrétneho volebného obvodu. Čo 
sa budete usilovať v rámci tejto lokality zmeniť, 
vylepšiť či odstrániť?
Samozrejme svoju predstavu mám, ale dôležitejšie sú pre 
mňa podnety od voličov. Z môjho pohľadu je jedným  
z najväčších kameňov úrazu nešťastná „Hirošima“.  
V tomto prípade má miestny úrad do veľkej miery zvia-
zané ruky, ale flintu do žita by som nehádzala. Ani malé 
ciele, ale úspešne dotiahnuté, by nemali byť neželanými. 
Všetko je však len na začiatku a ja pevne verím, že dobrou 
spoluprácou aj s ostatnými kolegami poslancami sa nám 
podarí zrealizovať návrhy, ktoré zlepšia a skvalitnia život 
Ružinovčanov z Pošne. 

Sledovali ste politické dianie v Ružinove už 

predtým?
Áno, sledovala, ale skôr pasívne a povrchnejšie. Znechu-
tenie a demotivácia z politickej situácie na Slovensku mi 
veľmi nepomáhali byť v tomto smere aktívnejšou. Teraz to 
vnímam ako deficit, musím viac študovať a dobiehať ☺

S akými ambíciami ste vstúpili do ružinovského 
diania? Čo by ste chceli presadiť?
Mojou ambíciou je nielen realizovať podnety od Ruži-
novčanov, ale pokúsiť sa spolu s mojimi poslaneckými 
kolegami vytrvať vo  vzájomnej spolupráci a podpore.  
Len týmto prístupom sa nám podarí presadiť návrhy, 
ktoré zlepšia a skvalitnia život v Ružinove. V našom 
poslaneckom klube by sme sa v nasledujúcom období 
radi sústredili na rekonštrukciu ciest, chodníkov, revitali-
zovali parkovú zeleň a pokúsili sa riešiť problém s parko-
vaním. Určite by som rada sústredila svoju pozornosť na 
pokračovanie v rekonštrukcii športovísk, ich efektívne-
mu spravovaniu a hľadala spôsob ako vytiahnuť deti a 
mládež od počítačov a poskytla im zdravšiu alternatívu 
trávenia voľného času. 

Ako vnímate Ružinov najnovšie už aj očami poslan-
ca? Aj Vy máte v rukách jeho budúce fungovanie, 
do riešenia akého problému by sa bolo treba pustiť 
najprv?
Je pravda, že môj pohľad je odlišný. Ružinov začínam 
vnímať aj z opačnej strany. Problémy, ktoré som videla 
len v nejasných alebo obmedzených kontúrach, dostali 
teraz oveľa konkrétnejšiu podobu. Nie všetky problémy 
majú jednoduché riešenie.  A to som len na začiatku ☺ 
Skôr ako si nastavím rebríček priorít, potrebujem získať 

všetky potrebné informácie. Preto Vám na túto otázku 
zatiaľ odpovedať nebudem.

Ako plánujete komunikovať so svojimi voličmi?
Určite preferujem osobnú komunikáciu. V tomto smere sa 
snažíme zosúladiť aj s ostatnými kolegami z Pošne, aby 
sme našim voličom boli „po ruke“. 

Myslíte si, že byť ženou v politike je skôr výhoda 
alebo naopak. Máte nejakú taktiku ako svojich 
mužských kolegov dáte prípadne "do laty" ? 
Nerada by som hovorila o výhodách alebo nevýhodách. 
Skôr je to pre mňa, ako pre ženu, výzva. Taktiku Vám 
samozrejme s „taktickych“ dôvodov prezradiť nemôžem. 
To by som  vzápätí musela vymyslieť nejakú novú ☺

Veronika Vasilková

AJ TOTO SOM JA 
             Viac ako 30 rokov som ženatý s tou istou 
manželkou. Máme dospelú dcéru i syna. Okrem 
bytu na Pošni máme aj záhradu s domčekom 
za Bratislavou, kde máme dvoch psov, ktorých 
sme si adoptovali z útulkov a s ktorými trávime 
všetok voľný čas, čo nám ostal.

Peter Hrapko: Chcem v Ružinove 
sociálnu predajňu potravín

Petra Palenčárová: Odmietam 
pasivitu pri riešení parkovania
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AJ TOTO SOM JA 
             Som rodená Bratislavčanka - to 
je fakt a som na to patrične hrdá.  
S Ružinovom ma spájajú starí rodičia 
a zážitky.  Oma bola rodená Prešpo-
ráčka - Ružinovčanka, ovládala všetky 
tri jazyky, vždy elegantne oblečená 
a robila znamenité štrúdle. Tu som 
sa učila bicyklovať, hrať stolný tenis, 
snažila som sa niečo dopestovať na 
záhrade, zbožňovala Teraz, krásnych 
13 rokov, som definitívne Ružinovčan-
kou.... spokojnou a usadenou. Tu som 
si našla svoje miesto, priestor pre ži-
vot, priestor pre oddych, priateľov, a 
tu sa našiel človek, ktorý mi pomohol 
nájsť aj cestu späť k Bohu.. 
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Križovatky o krok bližšie ku kolaudácii

Hojdana dostala rok

Novorodenci dostali vyše 60 tisíc eur

Mestská polícia 
v Ružinove má 
nové vedenie

Výstavba bytového domu Na Križovatkách trápi 
viacerých obyvateľov Trnávky. Proti jeho realizácii 
bojovali niekoľko rokov. Bytový dom je už takmer 
dokončený, investorovi ale chýbal dostatočný 
počet parkovacích miest. Vybudovať ich plánuje 
na pozemku hlavného mesta, ktorý má v správe 
Ružinov. O jeho prenájme rozhodovali súčasní 
miestni poslanci dvakrát. V decembri minulého 
roka nakoniec dali prenájmu zelenú.
Chodník, zeleň, príjazdová rampa a najmä 22 parkovacích 
miest. To sú plány investora IN DEVELOP, s.r.o. s pásom 
zelene na ulici Na križovatkách. Práve dostatočný počet 
parkovacích miest mu chýba k tomu, aby bytový dom na 
rovnakej ulici mohol byť skolaudovaný. „ Vybudované par-
kovacie miesta budú bezodplatne odovzdané mestskej časti 
a zostanú ako verejné,“ uviedol na zástupca spoločnosti IN 
DEVELOP, s.ro. Roman Bulko.
Proti výstavbe bytového domu bojujú viacerí obyvatelia 
Trnávky už roky. Neraz vystúpili aj na miestnom zastupi-

teľstve, kedy poslancov žiadali, aby investorovi pozemok 
neprenajali. Faktom, ale je, bytový dom je už takmer 
hotový a stavebné povolenie naň je platné, vydal ho v 
roku 2014 Okresný úrad. O prenájme pozemku, na ktorom 
investor plánuje vybudovať aj parkovacie miesta, diskuto-
vali súčasní miestni poslanci už v novembri. Bod  
z rokovania nakoniec ale stiahli stým, že miestni úrad 
mal zabezpečiť stretnutie investora a obyvateľov s cieľom 
spoločného kompromisu. K tomu ale neprišlo a o pre-

nájme rozhodovali ružinovskí poslanci opäť v decembri 
2015 a schválili ho. „Sú ľudia, ktorí tam už majú kúpené 
byty. K nim je, žiaľ, postavená zmluva tak, že musia byť 
parkovacie miesta. Viem, že dom mám postavený, tak sa 
prestávam zaoberať tým či bol postavený správne, alebo nie. 
On sa nezbúra, chceme mať z neho ďalšiu ruinu? “ uviedol 
miestny poslanec Igor Adamec /SIEŤ/.  Peter Trulík /
KDH/,  miestny poslanec za Trnávku priznal po hlasovaní 
mierne sklamanie zo strany investora: „Očakával som ešte 
aktívnejší prístup investora, ktorý predkladal nejaké návrhy 
na skultivovanie okolitej zelene, ktorá tam je dnes v dezolát-
nom stave, ale priznám sa, očakával som viacej.“ Mestská 
časť v nájomnej zmluve zaviazala investora, aby Referátu 
územného plánu a regionálneho rozvoja na miestnom 
úrade predložil návrh sadovej úpravy v uvedenej lokalite 
do konca minulého roka. Zároveň sa má po jej realizácii 
starať o novo vysadené dreviny v období do troch rokov 
odo dňa ich vysadenia.

(mš)

Hojdana je jediné materské centrum v Ružinove. Funguje 
už 14 rokov, no koncom minulého roka vypršala centru 

nájomná zmluva. Ružinovskí  poslanci na miestnom zastu-
piteľstve rozhodovali o jej budúcnosti. Mestská časť sa totiž 
posledné roky borí s problémom nedostatku miest v mater-
ských školách. A budova Hojdany, keďže dakedy slúžila ako 
detské jasle,  by na prípadnú škôlku bola podľa viacerých 
poslancov ideálna. „Ja si veľmi vážim prácu Hojdany, 
dokonca som tam kedysi chodievala aj s mojimi deťmi. 

Určite nechceme, aby Ružinov prišiel o toto materské centrum. Len sa snažíme hľadať riešenie, keďže kapacitne 
nám nepostačujú materské školy. Máme veľmi veľa neumiestnených detí, preto sa treba zamyslieť nad tou mož-
nosťou, vytvoriť v budove popri materskom centre aj škôlku,“ objasnila ružinovská poslankyňa Tatiana Tomášková. 
Materské centrum požadovalo predĺženie nájmu na 10 rokov, poslanci jej zatiaľ, kým sa nerozhodnú čo s budovou ďalej,  
odklepli ročný nájom. „Pre nás je toto riešenie absolútne neperspektívne. Rok nám totiž nič nerieši. Je to veľmi 
krátka doba aj na to, aby sme sa uchádzali napríklad o dotácie alebo granty. Tento rok sme mali víziu vymeniť 
staré okná. Ale finančnú pomoc nikto nedá centru, ktorého budúcnosť je neistá,“ povedala Beáta Mesíková  
z Hojdany.   „Ten desaťročný nájom nám pripadal teraz veľmi dlhý. Musíme sa rozhodnúť, čo bude s budovou 
ďalej. Prípadne nájsť Hojdane iné alternatívne priestory,“ obhajoval ročnú zmluvu poslanec Tomáš Alscher.
Najbližšie mesiace si tak dá mestská časť vypracovať analýzu využitia materského centra, či by  popri Hojdane nedokáza-
la v budove plnohodnotne fungovať aj materská škola. „Ja si to neviem predstaviť, že by sme tu fungovali spoločne 
so škôlkou. Významne by to obmedzilo činnosť Hojdany, museli by sme sa vzdať viacerých aktivít a to by pre nás 
znamenal  krok späť,“ dodala Beáta Mesíková. Materské centrum tak nateraz ostáva na Haburskej ulici. O jej budúcnos-
ti musia ale poslanci rozhodnúť najneskôr do konca tohto roka.  (KK)

Vlani mestská časť finančne podporila vyše 860 ružinovských novorodencov. 
Bolo to viac o 230 malých Ružinovčanov ako v roku 2014. Medzi mladé rodiny, 
ktoré majú v Ružinove trvalé bydlisko a narodilo sa im dieťa, Ružinov tak pre-
rozdelil vyše 60 tisíc eur formou príspevku pri narodení dieťaťa. Výška príspev-
ku je 70 eur na jedno bábätko. V januári tohto roku už Ružinov stihol prispieť 
na lepší štart do života 80 najmenším obyvateľom. Rodičia zároveň mohli vyu-
žiť aj slávnostné uvítanie novorodencov s fotením v drevenej kolíske.

Po tom, čo v januári minulého roku odišiel vtedajší 
veliteľ Ivan Lahučký do dôchodku, bola takmer 
rok Okrsková stanica bez hlavného vedúceho. Do 
tohto roka ale ružinovská mestská polícia vstupuje 
s novým veliteľom. Na jej čelo sa postavil Jaroslav 
Tuleja. Policajnú uniformu oblieka už dlhé roky.  
„Bola to pre mňa nová výzva. Po dlhých rokoch som potre-
boval zmenu, oslovila ma ponuka na ružinovského veliteľa, 
tak som sa prihlásil do výberového konania. Verím, že 
prinesiem veľa dobrého.“ Vhodný kandidát sa nehľadal 
ľahko, výberové konanie sa viackrát opakovalo a 
až to decembrové bolo úspešné. Bývalý skúsený 
príslušník policajného zboru má jasné plány, ako 
fungovanie mestskej polície v Ružinove vylepšiť. 
„Je toho samozrejme viac, všetko sa ale odvíja od finančných 
možností, ktoré máme k dispozícii. Ideálne by bolo rozšíriť 
personálne obsadenie Okrskovej stanice i zviditeľniť prácu 
polície. Verím, že bude fungovať spolupráca medzi nami 
a obyvateľmi, aby nielen vedeli, že sme, ale nás aj videli v 
uliciach.“ Jaroslav Tuleja ostal nemilo prekvapený zo 
sídla Okrskovej stanice Ružinov. Budova na Listovej 
ulici v Prievoze už má svoje najkrajšie roky za 
sebou a jej priestory ani zďaleka nie sú reprezen-
tatívne a hlavne vyhovujúce práce polície. „Bol som 
upozornený, že stanica je v dezolátnom stave, ale priznám 
sa, až takéto niečo som nečakal. Preto sa budem snažiť 
hľadať nové priestory pre našu Okrskovú stanicu, ale aspoň 
nájsť financie na jej rekonštrukciu.“  
 (KK)

inzercia

Jazykové kurzy pre deti hravou formou
Hodinové stráženie detí od 1 roku

Po-Pia 9:30-16:30 

JÉGEHO ALEJ 10, 2NP, 821 08 BRATISLAVA 2
0905 945 307, INFO@DREAM-LAND.SK, WWW.DREAM-LAND.SK
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ZA RUŽINOV
ZA BRATISLAVU
ZA SLOVENSKO

Martin Patoprstý

SPOLU ZA NAŠU VLASŤ!

OBJEDNÁVATEĽ:Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639. DODÁVATEĽ: agentúra: creapoint, s.r.o., Tomášikova 10/B, Bratislava, IČO: 47967285
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SAXOPHONE SYNCOPATORS

Nemy ��m Char�ieho Chap�ina
Ragtimy v podaní saxofónového kvarteta

Koncert pre seniorov

S CHAPLINOM
vstup volný

Popoludnie

www.saxophonesyncopators.com

24.2.2016 o 14:30 hod.

Dom kultúry Ruzinov

Umenie z odpadkov

Tento rok sa deti napríklad na vlastné oči i uši presvedčili  
 o tom, že odpad môže poslúžiť aj ako hudobný nástroj. 
Predviedli im to hudobníci zo skupiny Rytmika, ktorí hrali na 
smetných košoch, starých fľašiach i prázdnych galónnoch 
na vodu. Prostredníctvom rytmických cvičení si deti ale aj 
sami vyskúšali, aké tóny vydáva to, čo bežne putuje do smetí.  
„Filozofiou celej OLOmpiády je dostať sa výchovno-vzdelávacou 
formou cez deti až k dospelým. Deti môžeme ovplyvňovať, učiť 
ich aby sa naučili triediť odpad, čo je veľmi dôležité. Dospelí 
už majú zaužívané svoje zvyky, ale deti ich dokážu zmeniť“, 
objasňuje cieľ celoročného projektu Karin Zvalová, marke-

tingová špecialistka zo spoločnosti OLO. V tomto prípade idú 
deťom za príklad ale aj niektorí dospelí. Ide o známe osobnosti 
z rôznych kultúrnych sfér. Členmi OLOmpijského výboru je 
napríklad moderátorka Adela Banášová, speváčka Misha či 
herec Lukáš Latinák. OLOart je trojdňové podujatie. Pravidelne 
sa ho zúčastňujú aj ružinovskí školáci. Naposledy tak vytvorili 
originálne dvere zo zberného dvora, na ktorých spolupracovali 
aj so sprejermi z ulice. Už vo februári čaká na deti ďalší projekt 
z dielne OLOmpiády. Vzdelávať sa budú prostredníctvom filmu 
na podujatí OLOmpijský filmový festival.

Veronika Vasilková     

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou
Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 
z vášho verejného zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

Petržalka, Kopčianska 8, tel.: 02/6224 0154
Ružinov, Seberíniho 1, tel.: 02/5262 3316
www.praktickaambulancia.sk

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov
Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

167x100.indd   1 4. 9. 2015   20:05:43

inzercia

Odpad nepatrí len do smetného koša, ale  môže byť aj vhodným materiálom na umelecké dielo. Dôkazom 
toho je podujatie OLO art. Tento festival umenia z odpadu  je v poradí druhým podujatím celoročného projektu 
OLOMPIÁDA, ktorá oslovuje 111 bratislavských škôl s účasťou 22 tisíc detí.
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O tom to všetko je...o deťoch!

Miroslava Bílika poznajú mnohí ako milovníka 
cyklistiky. Venuje sa jej od svojich pätnástich rokov  
a v Ružinove vedie aj známy cyklistický obchod. 
Stojí za viacerými športovými akciami v hlavnom 
meste i na Slovensku, ktorými sa snaží prilákať  
k tomuto športu širokú verejnosť. Posledné roky sa 
ale jeho meno stále viac spája s charitatívnou čin-
nosťou. Vianočná kvapka krvi sa už stala tradičnou 
akciou v hlavnom meste a charitatívna cyklojazda 
Na bicykli deťom naprieč celým Slovenskom má za 
sebou už šesť úspešných ročníkov. Postupne roz-
bieha ďalšie projekty, ktoré pomáhajú onkologicky 
chorým deťom a ich rodinám. 

K charitatívnej činnosti vás priviedla osobná 
skúsenosť. Dokázali ste v sebe nájsť silu bojovať 
nielen s vlastným osudom, ale pomáhať bojovať aj 
druhým. Ako si spomínate na začiatky fungovania 
občianskeho združenia? 
Bolo to najťažšie obdobie v mojom živote. Keď máte choré 
dieťa a neviete, čo bude ďalej, všetko ostatné ide bokom. 
Len sa modlíte, dúfate, ale hlavne veríte. Veľmi nerád 
spomínam na časy, kedy sme s manželkou trávili dlhé dni 
a noci v nemocnici, ale bohužiaľ, na takéto niečo asi v ži-
vote nezabudnem. Vtedy som na vlastné oči videl život na 
detskej onkológii, utrpenie nielen detí, ale aj ich rodičov. 
Cítite veľkú nespravodlivosť a chcete to nejako vyriešiť, 
aj keď je to v podstate nemožné. A tak vznikla myšlienka 
občianskeho združenia Deťom pre život. Chcel som spojiť 
lásku k deťom s láskou k cyklistike. Vymyslieť niečo, čo by 
aspoň trochu vedelo pomôcť malým bojovníkom. Som 
rád, že sa to vtedy podarilo, že vzniklo niečo dobré.

Pomáha rodičom, ktorí majú choré dieťa vaša 
osobná skúsenosť? Že na vlastné oči vidia, že sa dá 
vyhrať nad rakovinou? 
Myslím si, že áno. Ako som už spomínal, je to hlavne o vie-
re. Tá nás nesmie nikdy opustiť. Rakovina je s prepáčením 
sviňa, nevyberá si, nepýta sa, či môže prísť, či máte dosť 
síl s ňou bojovať. Príde a nestará sa o nič viac. A keď s ňou 
má bojovať vaše dieťa, je to niečo strašné. Vy musíte byť 
oporou, či vládzete alebo nie. A takou oporou sa snažím 
byť teraz ja, pre tých rodičov, ktorých deti ešte nevyhrali. 
Priznám sa ale, nie je to jednoduché. Vracajú sa mi stále 

spomienky, na ktoré sa snažím zabudnúť. Aj keď môj syn 
je z toho vonku, každý deň sa zobúdzam s prosbou, aby 
to tak aj ostalo a večer si líham s ďakovnou modlitbou. 
Nikdy totiž neviete, čo má na vás život ešte nachystané. 
Pred Vianocami sme sa napríklad museli rozlúčiť s jedným 
úžasným malým chlapčekom, ktorý bol s nami pred pár 
rokmi na pobyte, po úspešnom vyliečení. Ale choroba sa 
mu bohužiaľ vrátila a boj s ňou nakoniec prehral. Máte 
chuť plakať, kričať, pýtať sa prečo. Nič nepomôže. Musíte 
ísť ďalej a dúfať, že ostatné deti svoj boj vyhrajú. 

Za osem rokov fungovania občianskeho združenia 
ste zorganizovali mnoho cyklistických podujatí,  
z ktorých výťažok pomáha onkologickým pacien-
tom. Vlajkovou loďou je ale určite charitatívna 
cyklojazda Na bicykli deťom. Minulý rok ste vďaka 
tomu projektu vyzbierali takmer 48 000 eur. Ako sa 
vám darí dať dokopy tím ľudí, ktorý sadne na bicyk-
el a šliape vyše týždňa po Slovensku za dobrú vec? 
Na jednej strane je to náročné z hľadiska organizácie, ale 
nie som na to sám. Mám okolo seba ľudí, ktorí do projektu 
vkladajú svoj čas a hlavne srdce. Spolu sa nám tak darí 
každoročne zorganizovať jazdu, naplánovať trasu či vy-
baviť ubytovanie. Z roka na rok máme väčšiu podporu zo 
strany miest a obcí po celom Slovensku. Počas jazdy každý 
deň navštívime mnohých primátorov, starostov, mnoho 
škôl a škôlok. Pomáhajú nám nielen finančne, ale privítajú 
nás doslova s otvorenou náručou. Je úžasné vidieť naprí-
klad neznáme deti v školách, ako vám tancujú, spievajú a 
ďakujú za to, čo robíme. Poháňa nás to dopredu. Hlavne 
nás cyklistov, ktorí za týždeň prejdeme viac ako tisíc 
kilometrov. Všetci, čo šliapu do pedálov sú úžasní ľudia. 
Zoberú si dovolenku z práce, opustia svoje rodiny  
a spoločne bicyklujeme či je slnko, či je dážď, na rovine i po 
horách. Veľmi si cením podporu a účasť mnohých známych 
tvári, ktorí do toho idú každoročne s nami. Tuli Vojtek, 
Jaro Bekr, bratia Hochschornerovci, hokejisti, futbalisti, 
moderátori....naozaj je ich mnoho a všetkým som úprimne 
vďační. Aj vďaka nim sa nám darí vyzbierať stále viac  
a viac finančných prostriedkov od rôznych spoločností  
a organizácii, či bežných ľudí.

Vďaka vyzbieraným financiám môže potom 
občianske združenie pomáhať onkologicky chorým 

deťom. Ako konkrétne funguje táto pomoc? 
Snažíme sa pomáhať takpovediac adresnejšie. To 
znamená, že nepošleme raz za rok peniaze na oddelenia 
detskej onkológie, ale chceme konkrétne vedieť a hlavne 
vidieť ako pomáhajú. A tak každoročne organizujeme 
letné a zimné rekondično-regeneračné pobyty pre deti 
po liečbe a ich rodiny. Taktiež navštívime choré detičky 
priamo v nemocniciach a prinesieme im darčeky. Veľmi 
som šťastný, že sa nám darí vyzbierať dosť prostriedkov 
na to, aby sme už druhým rokom vedeli financovať projekt 
Auto pre deti. To znamená, že bezplatne zabezpečujeme 
rozvoz chorých detí z nemocnice domov a naopak. Tak isto 
veľakrát finančne pomôžeme nejakej rodine, v ktorej dieťa 
bojuje s rakovinou. A minulý rok sme napríklad prispeli aj 
mladým športovcom na účasť na Onkolympiáde v poľskom 
Wroclave. 

Máte za sebou podporu viacerých športových tímov 
a športovcov. Nielen tých, ktorí s vami bicyklujú 
na charitatívnej jazde, ale ktorí sú doslova ochotní 
pustiť žilou.
Áno, pekne povedané. Je to naozaj tak. Už niekoľko rokov, 
v spolupráci s magistrátom hlavného mesta, organizuje-
me v decembri Vianočnú kvapku krvi. S úsmevom o nej už 
hovorím ako o belasej kvapke krvi. Nechýbajú na nej totiž 
futbalisti, hokejisti i rugbisti zo Slovana. Okrem toho, že 
mnohí z nich darujú krv a finančne podporia občianske 
združenie, každoročne je akcia spojená aj s nejakou 
dražbou. Naposledy sme dražili podpísaný dres Ľuba Viš-
ňovského a Janka Muchu. Predtým to bol napríklad dres 
Andreja Sekeru, retro dres ŠK Slovan, či pádlo vodných 
slalomárov Peťa a Paľa Hochschornerovcov. 

Vaša charitatívna činnosť neostala bez povšim-
nutia. Ste držiteľom ocenenia filantrop roka 2013 
a minulý rok ste dostali poďakovanie z Kliniky 
detskej hematológie a onkológie v Bratislave za 
opakovanú podporu pacientov. Je to také zadosťu-
činenie, že ste sa pred tými ôsmymi rokmi rozhodli 
správne? 
Nepovedal by som, že je to zadosťučinenie, lebo ja som 
svoje rozhodnutie založiť občianske združenie  
a pomáhať iným nikdy neoľutoval. Naopak, vždy keď 
som videl, že tá pomoc má zmysel, vedel som, že som 
urobil a robím správnu vec. Ale nepopieram, niekedy je 
to náročné. Mám rodinu, dve deti, na ktoré je manželka 
veľakrát sama. Snažím sa byť s nimi čo najviac, ale práca 
a akcie pre občianske združenie dokážu pohltiť veľa 
času. Chce to preto veľa obety a pochopenia. Keď som si 
preberal ocenenie filantrop roka, bol to zvláštny pocit. Na 
jednej strane šťastie, na druhej pokora. Rok predtým toto 
ocenenie dostal Anton Srholec, čiže prevziať to po ňom, 
bola pre mňa nesmierna česť. A poďakovanie  
z detskej kliniky pre mňa a moju manželku bolo tiež niečo 
nádherne. Zároveň je to ale veľmi veľký záväzok. Lebo 
vidíte, že mnohým ľuďom dokážete pomôcť, viacerí na 
vás spoliehajú a potrebujú vás. Preto musíte ísť ďalej. 
Lebo to má zmysel. 
 
Plánujete teda pokračovať v projektoch aj naďalej. 
Ružinovčania sa opäť môžu tešiť aj na Ružinovskú 
cykločasovku? 
Samozrejme! Tá akcia je skvelá. Na štart sa postavia 
nielen profesionálni cyklisti, ale aj takzvaní „hobby“ 
cyklisti. Každoročne nám stúpa počet detí a účastní-
kov rodinnej štafety, čo ma asi teší najviac. Zvyšujúci 
záujem o cyklistiku sa ale prejavuje aj na podujatí  Kellys 
Greenbike Tour, ktorý robíme vždy v auguste. Minulý rok 
sme v cyklomaratóniku mali takmer 200 detí. A o tom to 
všetko je. O deťoch.

Katarína Kostková

„Deti sú naše najväčšie poklady, pre ktoré sme ochotní urobiť čokoľvek, kedykoľvek 
a kdekoľvek. Obzvlášť vtedy, keď bojujú so zákernou chorobou, ktorá v nás vyvoláva 
strach a beznádej.“Pod týmto mottom Ružinovčan Miroslav Bílik vedie už osem rokov 
občianske združenie Deťom pre život. Je dôkazom toho, že na to, aby sme mohli vyko-
nať veľké činy, ktoré môžu zachrániť ľudský život, stačí paradoxne veľmi málo. Stačí 
chcieť pomôcť.
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Polčas  
rozpadu na Vietnamskej

Mesto Bratislava chcelo chátrajúci areál na 
Vietnamskej predať už pred siedmimi 

rokmi. V roku 2008  mestské zastupiteľstvo 
aj schválilo odpredaj týchto pozemkov  spo-
ločnosti B.O.M. development s.r.o. za vyše 98 
miliónov korún. Tá mala podľa predložených 
materiálov v pláne postupne tu vybudovať 

komplex poskytujúci súkromné sociálne 
služby, zdravotné služby  a vzdelávacie služby 
zdravotníckeho personálu. Nakoniec z toho 
vzišlo a kúpna zmluva nebola uzatvorená. 
Mestskí poslanci  o dva roky neskôr schválili 
predaj pozemkov formou dobrovoľnej dražby 
v elektronickej aukcii, ani to však neprinieslo 

Budovy bývalej zdravotnej školy na Vietnamskej ulici na Trnávke  
už niekoľko rokov chátrajú, nesú známky požiaru a obľúbili si ich   
aj ľudia bez domova. Objekty patria magistrátu hlavného  
mesta – v jednom je ubytovňa a ďalšie dva sú opustené. Neustále sa 
vytvárajúce smetisko okolo nich je tŕňom v oku obyvateľov najmä 
priľahlého obytného komplexu. 

žiadny výsledok. „V roku 2012 sme vyčistili 
pavilóny, učebňu i telocvičňu od nadmerného 
odpadu, zlikvidovali náletové dreviny, odstránili 
čierne skládky a následne sme objekt zadebnili 
a zabezpečili proti vstupu nepovolaných osôb,“ 
nazrela do minulosti hovorkyňa primátora 
Bratislavy Ivana Skokanová. O rok neskôr 
mesto opäť avizovalo zámer predať areál,   
s tým však nesúhlasil starosta Ružinova. 
Dôvodom bola situácia medzi ZUŠ Exnárova 
a MŠ Exnárova, kedy budovy na Vietnamskej 
mohli byť jedným z riešení potreby základnej 
umeleckej školy, aby mali svoju budovu  
a neboli v jednej spolu so škôlkou. Mesto však 
napokon schválilo, že ZUŠ Exnárova sa  
v budúcnosti presťahuje na Uránovú ulicu a 
tak budovy na Vietnamskej naďalej chátrajú a 
vytvára sa tu odpad, ktorý priebežne likvidu-
je mestská časť Ružinov, keďže má pozemky 
vo svojej správe. „V súčasnosti máme záujem 
opäť obnoviť aktivity. Zatiaľ táto ponuka 
nebola nikomu avizovaná, záujem predať tieto 
nehnuteľnosti ale stále máme,“ uviedla hovor-
kyňa primátora Ivana Skokanová. 
Záujem o ne prejavil Okresný úrad Bratislava, 
ktorý by ich chcel zameniť za pozemky pod 
Areálom hier Radosť  na Štrkovci.  Tie totiž 
nepatria mestskej časti Ružinov, ktorá má na 
nich veľké ihrisko, amfiteáter a ďalšie priľahlé 
objekty. Zámenou by sa vyriešil problém 
mestskej časti Ružinov s Areálom hier Radosť. 
Pozemky by dostalo do správy mesto, ktoré 
by ich zverilo mestskej časti. Okresný úrad by 
mal namiesto Štrkovca areál na Vietnamskej. 
Aké by s ním však mal ďalšie plány, je zatiaľ 
nejasné, okresný úrad sa k téme do uzávierky 
nevyjadril. 

Marianna Šebová

Prerokovanie Konceptu územného plánu zóny 
Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov

Mestská časť Bratislava – Ružinov Vás pozýva na verejné stretnutie  
s občianskou verejnosťou, občianskymi iniciatívami, fyzickými a právnickými 
osobami, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom môžu byť riešením 

priamo dotknuté

dňa 15.02.2016 o 16:00 hod

vo Veľkej sále SD Nivy, Súťažná ul. 18, Bratislava

Mestská časť Bratislava - Ružinov  ako orgán územného plánovania  
a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje, že začala v zmysle  
§ 21 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovávať Koncept 
Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov, spracovateľ: 

Ing. arch. Peter Žalman, CSc, január 2016.

Prerokovanie Konceptu začína 1. februára 2016 a končí dňa 1. marca 2016.

S Konceptom sa môžete oboznámiť na internetovej stránke
http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-cvernovka

Pripomienky a námietky k spracovanému materiálu je možné uplatniť  
v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr však do 1. marca 2016. 

Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní 
poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Pripomienky a námietky 

je potrebné podať písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov alebo poštou na adresu : Miestny úrad MČ Bratislava - 

Ružinov, Referát územného plánu a regionálneho rozvoja,  
Mierová 21, 827 05 Bratislava. 
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Ružinov má 25!

Za úspechmi každého mesta či mestskej 
časti stoja samozrejme v prvom rade ľudia. 
Tých významných, ktorí sa pričinili o roz-
kvet a dobré meno Ružinova, je mnoho. 
Pri príležitosti oslavy štvrťstoročia vybrala 
mestská časť 17 osobností, ktoré sú už 
nezmazateľne zapísané v histórii Ružinova. 
Jednou z nich bol bývalý politický väzeň, 
rímskokatolícky kňaz,  spisovateľ Anton 
Srholec, ktorý bol významnú časť života 
prenasledovaný totalitným režimom. 
Ocenenie patrí aj katolíckemu kňazovi 
Augustínovi Slaninkovi, ktorý stál pri zrode 
Kostola sv. Vincenta de Paul. Momentálne 
pôsobí v Čechách. O to, ako vyzerá 
Ružinov dnes sa pričinili aj dvaja ocenení 
architekti Ferdinand Milučký a Iľja Skoček. 
„Ja som bol veľmi prekvapený, keď mi pri-
šlo pozvanie. V mojej profesii sa tak veľa 
neoceňuje. Ale som rád. Ružinov poznám 
dá sa povedať od plienok. Pamätám si, ako 
som pred šesťdesiatimi rokmi išiel po poľ-
nej ceste, napravo žito naľavo raž. Alebo 
ako sme budovali sídlisko Ostredky a aké 
pekné záhradné architektky nám s tým 
pomáhali,“ zaspomínal si na časy minulé 
Iľja Skoček.

Deti, knihy i zdravie
Mladšiu generáciu medzi ocenenými lau-
reátmi zastupuje Beáta Mesíková, ktorá je 
zakladateľkou prvého a jediného ružinov-
ského materského centra Hojdana. „Veľmi 
ma to prekvapilo. Keďže sme občianske 
združenie, nikdy to nie je len o jednom 

človeku. Čiže je to ocenenie nielen pre mňa 
ale pre všetkých, ktorí za štrnásť rokov fun-
govania Hojdany boli ochotní jej venovať 
svoje srdce, čas i skúsenosti.“
Knižnicu Ružinov si už nevieme predstaviť 
bez Dariny Horákovej, ktorá v nej pôso-
bí už vyše 30 rokov. S nadšením stojí za 
mnohými projektmi a miesto medzi oce-
nenými laureátmi si bezpochyby zaslúži. 
„Je to zvláštny pocit, lebo obyčajne ja som 
tá, ktorá má v ruke mikrofón a udeľujem 
druhým ocenenie, teraz to bolo naopak. 
Je to pre mňa veľká česť a beriem to ako 
ocenenie práce všetkých knihovníkov,“ 
neskrývala dojatie riaditeľka ružinovskej 
knižnice. 
Za osobnosť Ružinova bol pasovaný aj  
Peter Kurhajec, ktorý je zakladateľom 
a predsedom spoločnosti Ferdinanda 
Martinenga. Čestné miesto medzi laureát-
mi sa ušlo riaditeľke Ústavu normálnej  
a patologickej fyziológie, Oľge Pecháňovej, 
držiteľke 13 vedeckých ocenení. Ocenenie 
si prevzal aj Ján Koller, ktorý je zakladateľ 
Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chi-
rurgie Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej 
nemocnice v Ružinove, ktorá je jedným  
z dvoch pracovísk tohto druhu na 
Slovensku. „Prvý raz sa mi dostalo takejto 
pocty, bol som trošku zaskočený, ale nepo-
pieram, že ma to samozrejme potešilo. 
Je to taká pochvala mojej práce, že asi ju 
robím dobre, keď si ju Ružinov všimol.“

Veľké športové mená
Ružinov má významné osobnosti aj v špor-
te. Ocenený bol bývalý aktívny hokejový 
hráč a najúspešnejší slovenský tréner v his-
tórii Ján Filc, ktorý má doma na poličke už 
mnoho športových ocenení. „Každé ocene-
nie je príjemné. Toto je o to príjemnejšie, že 
je konkrétne, z prostredia v ktorom žijem  
a poznám tu veľa ľudí. Zároveň je to pre 
mňa aj taký záväzok, aby som robil niečo 
pre Ružinov a Ružinovčanov a konkrétne 
pre športujúcu mládež.“ 
Do histórie nielen Ružinova sa zapísala 
dlhoročná hádzanárka a trénerka mládeže 

Anna Čápová. V roku 1957 ako reprezen-
tantka Československa získala v Belehrade 
titul majsterky sveta. „Pocit je to neskutoč-
ný. Mám už svoje roky a čo to odžité, preto 
ma teší, že aj po tak dlhom čase sa na moje 
hádzanárske úspechy nezabudlo. Dokonca 
som na majstrovstvách bola vyhodnotená 
ako najlepšia brankárka. Stále sa tomuto 
športu venujem ako trénerka, hádzaná je 
moje celoživotná láska.“ 
Ďalšou ocenenou športovkyňou je Alena 
Hradňanská, ktorá sa narodila s diagnózou 
spinálna svalová atrofia. Napriek tomu 
vyštudovala sociálnu prácu a už 7 rokov 
pracuje v Organizácii muskulárnych dys-
trofikov a zároveň sa stala majsterkou 
Slovenska v paralympijskom športe boccia. 
„Je to krásny pocit byť medzi osobnosťami 
Ružinova a zároveň neuveriteľný. Veľmi si 
to vážim a ďakujem hlavne svojim kole-
gom. Každý jeden z nich by si toto ocene-
nie zaslúžil tiež, lebo všetko sú to úžasní 
ľudia.“ 

Ocenený folklór i starostlivosť
Osobnosti má Ružinov aj vo folklórnej 
oblasti. Ocenenie si prevzal umelecký 
vedúci známeho súboru Karpaty Miroslav 
Kapasný a Zdenka Vaňová, ktorá vedie det-
ský folklórny súbor Trávniček. „Je to krásne 
ocenenie mojej dlhoročnej práce s deťmi  
a tancom. Trávniček funguje v Ružinove už 
od roku 1974, takže naozaj mi prešlo pod 
rukami už mnoho detí. Teším sa, že sa nám 
aj za podpory mestskej časti darí fungovať 
aj naďalej.“

Seniorský život v Ružinove má pod palcom 
Elena Hanisková, predsedníčka Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
Pošeň, ktorá je ďalšou zo sedemnás-
tich laureátov.  Ocenenie patrí aj Žofii 
Benkovičovej, ktorá už vyše 20 rokov vedie 
klub dôchodcov v Prievoze. Vďaka jej aktív-
nemu prístupu k životu motivuje ostatných 
členov zúčastňovať sa na kultúrnych akti-
vitách i športových súťažiach. „Veľmi ma 
to prekvapilo a samozrejme potešilo. Je to 
pekné ocenenie mojej dlhoročnej práce, 
kedy som sa snažila pomáhať iným.  
A pokiaľ sa bude dať, budem v tom pokra-
čovať. Prijala som toto ocenenie s pokorou 
a ďakujem za neho.“
Ružinov tak má za sebou prvé štvrťstoro-
čie. Bohatý je najmä na obyvateľov, nielen 
čo sa týka počtu, ale hlavne činov. A tak 
sa dá mestskej časti Ružinov do ďalších 25 
rokov zaželať minimálne toľko úspešných, 
šikovných a úžasných ľudí, ako tomu bolo 
doteraz. 
 Katarína Kostková

Ružinov začal svoju históriu písať v roku 1990. Za 25 rokov svojej existencie sa  
vypracoval na modernú časť Bratislavy. Pôvodne boli na území mestskej časti 
lúky, pasienky a nivy popreplietané ramenami Dunaja. To už je ale dávna minu-
losť. Dnes má Ružinov nálepku úspešnej mestskej časti. 
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Oznámenie o dražbe

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty úpadcu, ako dražobník oprávnený podľa § 
92 ods.1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ZKR), zorganizovať dražbu v zmysle zákona č.527/2002 Z.z., o dobrovoľ-
ných dražbách (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) v súlade so záväzným pokynom 
príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.6/ ZKR v spojení s ustanovením § 11 
ods4/ a 17 zákona o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby a súčasne zverejňuje 
toto oznámenie o dražbe.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubomír Vlha, Nám. M. Benku 5,  
   811 07 Bratislava
Dátum konania dražby: 15.02.2016
Čas konania dražby:  10.00 hod.
Opakovanie dražby:  prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:    1.obhliadka   08.02.2016 09.00 hod.
   2.obhliadka  12.02.2016 09.00 hod.
Účastník dražby:  účastník dražby sa preukáže platným dokladom  
   totožnosti, a cudzinec platným cestovným dokla 
   dom, v opačnom prípade nebudú na dražbu  
   pripustení
Vstupné na dražbu:  3,32,-€

Predmet dražby:
1. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: byt č.3, na 1. NP vo vchode č. 7 v bytovom dome 

súpisné číslo 3230 na ulici Kozmonautická v Bratislave – m.č. Ružinov postavený na par-
celách číslo: 15670/1, 15670/2, 15670/3, 15670/4, 15670/5, 15670/6, 15670/7, 15670/8 
a podiel vo veľkosti 58/13233 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku  
- prac. číslo 15670/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 352m2, 
- prac. číslo 15670/2 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 344m2 
- parc. číslo 15670/3 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 344m2, 
- parc. číslo 15670/4 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 344m2 
- parc. číslo 15670/5 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 344m2 
- parc. číslo 15670/6 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 344m2 
- parc. číslo 15670/7 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 344m2 
- parc. číslo 15670/8 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 352m2

nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec: Bratislava – m.č. RUŽINOV, okres: 
Bratislava II, zapísané na LV č. 3873, vedenom Okresným úradom Bratislava  - katastrálny 
odbor. 
(ďalej len „predmet dražby“).
Na predmete dražby viazne ťarcha – záložné právo v prospech predávajúceho (Hl. mesto 
SR Bratislava, ) na nesplatenú časť ceny bytu a poz. v zmysle §18 zákona č. 182/1993 
Z.z. v znení zákona 151/1995 Z. z. podľa V- 5652/02 zo dňa 23.12.2002, právne účinky 
od 15.10.2002. Titulom záložného práva, je zabezpečenie peňažnej pohľadávky vo výške 
232,83,-€ (7014,17,-Sk) záložného veriteľa  voči záložcovi poskytnutých záložcovi na zákla-
de zmluvy o prevode bytu na dobu určitú a to 10 rokov. Po uplynutí 10 rokov od podpísania 
záložnej zmluvy (03.10.2002) alebo vyplatením peňažnej pohľadávky na základe žiadosti 
o zrušenie záložného práva z dôvodu prevodu vlastníctva bytu tretej osobe záložný veriteľ 
požiada Okresný úrad Bratislava- katastrálny odbor o zánik záložného práva. 
Najnižšie podanie dražby: 
Najnižším podaním v prípade tohto predmetu dražby je suma: 90.400,-€.

Oznámenie o dražbe
Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty úpadcu, ako dražobník oprávnený podľa § 
92 ods.1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ZKR), zorganizovať dražbu v zmysle zákona č.527/2002 Z.z., o dob-
rovoľných dražbách (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.6/ ZKR v spojení s usta-
novením § 11 ods4/ a 17 zákona o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby 
a súčasne zverejňujem toto oznámenie o dražbe.
Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Ľubomír Vlha, 
    Nám. M. Benku 5, 811 07 Bratislava
Dátum konania dražby: 15.02.2016
Čas konania dražby:  11.00 hod.
Opakovanie dražby:  prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:  1.obhliadka  08.02.2016 10.00 hod.
    2.obhliadka  12.02.2016 10.00 hod.
Účastník dražby:  účastník dražby sa preukáže platným dokladom 
    totožnosti, a cudzinec platným cestovným 
    dokladom, v opačnom prípade nebudú na dražbu   
    pripustení
Vstupné na dražbu:  3,32,-€

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: byt č.13, na 4. poschodí vo vchode č. 21 v bytovom 
dome súpisné číslo 142 na ulici Medzilaborecká v Bratislave – m. č. Ružinov postavený na 
parcelách číslo: 15638/6, 15638/33, 15638/34, 15638/35 a podiel vo veľkosti 4501/696619 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku 
   - prac. číslo 15638/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 307m2, 
   - prac. číslo 15638/33 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 307m2,
   - parc. číslo 15638/34 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 304m2,
   - parc. číslo 15638/35 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 326m2
nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec: Bratislava – m.č. RUŽINOV, okres: 
Bratislava II, zapísané na LV č. 4256, vedenom Okresným úradom Bratislava  - katastrálny 
odbor. 
(ďalej len „predmet dražby“).
Najnižšie podanie dražby:
Najnižším podaním v prípade tohto predmetu dražby je suma: 81.000,-€.

Oznámenie o dražbe
Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty úpadcu, ako dražobník oprávnený podľa § 
92 ods.1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ZKR), zorganizovať dražbu v zmysle zákona č.527/2002 Z.z., o dob-
rovoľných dražbách (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) v súlade so záväzným 
pokynom príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.6/ ZKR v spojení s usta-
novením § 11 ods4/ a 17 zákona o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby 
a súčasne zverejňujem toto oznámenie o dražbe.
Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Ľubomír Vlha, 
    Nám. M. Benku 5, 811 07 Bratislava
Dátum konania dražby:  15.02.2016
Čas konania dražby:  12.00 hod.
Opakovanie dražby:  prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:  1.obhliadka  8.02.2016 11.00 hod.
    2.obhliadka  12.02.2016 11.00 hod.
Účastník dražby:   účastník dražby sa preukáže platným dokladom  
    totožnosti, a cudzinec platným cestovným 
    dokladom, v opačnom prípade nebudú na dražbu  
    pripustení
Vstupné na dražbu:  3,32,-€

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na nebytovom 
priestore č. 12-N1 na 1. nadzemnom podlaží v panelovom polyfunkčnom dome súpisné 
číslo 584 na ulici Vlčie Hrdlo číslo 56 v Bratislave – m.č. Ružinov postavený na parcele 
číslo: 3907/8
   - prac. číslo 3907/8, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 897m2, 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec: Bratislava – m.č. RUŽINOV, okres: 
Bratislava II, zapísané na LV č. 6960, vedenom Okresným úradom Bratislava  - katastrálny 
odbor.  
(ďalej len „predmet dražby“).
Najnižšie podanie dražby:
Najnižším podaním v prípade tohto predmetu dražby je suma: 58.500,-€.

Predaj bytu č.10 – 1.1.C na Hrachovej č.s. 16697 v BA 
formou d. dražby konanej 23.11. 2015 bol zmarený. 
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Bratislava pozná svojich najúspešnejších športovcov 
Hlavné mesto v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a 
Bratislavským združením telesnej kultúry už po 23-krát vyhlásilo naj-
úspešnejších športovcov. Minulý rok bol úspešný pre reprezentantov 
viacerých športov, obyvatelia si tak mali z čoho vyberať.  „Táto anketa 
je výnimočná v tom, že víťazov vyberajú samotní obyvatelia. Športové 
zväzy pošlú návrhy, ale hlasovanie už má v rukách samotná verej-
nosť,“ objasnil Peter Húska z Bratislavského samosprávneho kraja. 

Juniori i telesne postihnutí
Najlepší športovci a športové kolektívy boli v Primaciálnom paláci 

za výkony a výsledky dosiahnuté  v roku  2015  ocenení vo viacerých 
kategóriách. Medzi mladými talentami do 15 rokov ocenenie získali 
karatista Michael Šulka, cyklistka BMX Dominika Maniková a športová 
gymnastka Lucia Simonidesová. V kategórii juniorov si ocenenie pre-
vzal karatista Enrik Julian Smoliga a Martin Kolčák. „Je to fantastický 
pocit. Chcem sa hlavne poďakovať rodine a trénerom za to, že tu 
môžem byť a robiť to čo ma baví. Bez nich by som tu nebol a možno 
ani nenašiel cestu ku karate. Naozaj, tento rok bol pre mňa výborný,“ 
neskrýval nadšenie Martin Kolčák.
V kategórii telesne postihnutí športovci bol ocenený hráč stolného 
tenisu Richard Csejtey. Víťazmi sa stali reprezentanti v boccia Róbert 
Ďurkovič a Michaela Balcová.

Najlepší je opäť Varga
Medzi seniorskými ocenenými športovcami bol vodný slalo-

már Matej Beňuš, atlétka Iveta Putalová, reprezentantky v karate 
Ingrida Suchánková a Andrea Klemetisová. Nechýbala ani lyžiarka na 
tráve Barbara Míková, ktorá má za sebou mimoriadne úspešný rok. 

„Podarilo sa mi vyhrať celý svetový pohár a zároveň byť trojnásobnou 
majsterkou sveta. Je to prvý raz, čo som zabodovala aj v tejto ankete 
najlepších športovcov Bratislavy, takže naozaj, rok 2015 stál u mňa 
zato.“ Hlasy obyvateľov v ankete zvolili za najúspešnejšieho športovca 
hlavného mesta za rok 2015 triatlonistu Richarda Vargu, ktorý už štyri 
roky patrí medzi svetovú triatlonovú špičku. Dvadsaťšesťročný Richard 
sa stal víťazom ankety už siedmy raz v rade a to zaslúžene. V uplynulej 
sezóne sa v seriáli Majstrovstiev sveta dvakrát umiestil v prvej desiatke, 
po štvrtý raz získal titul majstra sveta v akvatlone a na Majstrovstvách 
Európy v triatlone obsadil 4. priečku. „Je to obrovská česť. Bratislava 
je hlavné mesto a je tu mnoho skvelých športovcov, ktorí dosahujú 
výborné svetové výsledky. Preto je toto ocenenie pre mňa vynikajúcim 
kreditom a veľmi si ho cením. Hlavne preto, že je od samotných obyva-
teľov.“ Kalendár má Richard Varga nabitý aj v tomto roku významnými 
športovými podujatiami. Neoficiálne sa už v predstihu kvalifikoval na 
tohtoročné Olympijské hry v Rio de Janeiro. „Samozrejme, je to pre 
mňa veľká výzva a teším sa, že sa mi tam podarilo dostať. Urobím 
všetko pre to, aby som v Riu prekvapil a dosiahol čo najlepší výsledok. 
Okrem olympiády ma čakajú aj preteky majstrovstiev sveta, tam sa 
budem snažiť opäť zabodovať.“

Najlepšie kolektívy
Významné umiestnenia a dobré výsledky dosiahli minulý rok aj 

viaceré športové kolektívy. Mimoriadne ocenenie v ankete najlepších 
športovcov Bratislavy preto patrí šachistom Petrovi Petránovi, Igorovi 
Stohlovi a Ľubomírovi Ftáčnikovi zo šachového klubu ŠK Slovan 
Bratislava, za zisk titulu majstrov sveta v kategórii seniorov nad 50 
rokov. Víťazným kolektívom sa stali rýchlostní kanoisti K4 klubu ŠKP 
Bratislava v zložení Denis Mišák, Erik Velček, Juraj Tarr a Tibor Linka.

 (KK)

Daxnerovo námestie 5 
821 08 Bratislava 

0902 901034, 02/44252569 
office@sportmed.sk, 

www.sportmed.sk 

Centrum športovej medicíny pre všetkých ponúka: 

• Praktický lekár pre dospelých 
• Poradenstvo v oblasti výživy a redukcie hmotnosti 
• Artroskopické operácie 
• Fyzioterapia, rehabilitácia, masáže 
• Odborné ambulancie: chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, 

detská ortopédia, telovýchovné lekárstvo, diagnostika trénovanosti, 
klinická, dopravná, športová psychológia 

Garantujeme Vám:
• žiadne čakacie lehoty 
• objednávanie na termín 
• diskrétnosť a anonymitu 
• príjemné prostredie 
• bezproblémové a 

bezplatné parkovanie 

Od januára 2016 ďalšie 
ambulancie: 
• Interna (vnútorné lekárstvo) 
• Diabetológia, poruchy látkovej 

výmeny a výživy 
• Angiológia (cievna ambulancia) 

ZĽAVA - 10%   
na všetok doplnkový sortiment 
(prípravky ORTHO 3000, 
špeciálne vložky do topánok,  
podporné prostriedky, atď.)  
Platí do 31.3.2016 pri prvom využití 
ktorejkoľvek z našich  ambulancií 

inzercia
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Súťažte o knihu Škandál v lepšej spoločnosti od Adriany Macháčovej a Róberta Dydu, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje 
vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 15.2.2015 eemailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružiinovské echo, Mierová 
21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 3/2016. Správne znenie tajničky RE 12/2016: 
Úspech zláka mnohých do záhuby. Knihu Hľadaj ma od Zuzany Šedej získava Jozef Tichý z Polárnej ulice. Príjemné čítanie!

Salezián, dobrovoľník, spisovateľ a ce-
loživotný bojovník za slobodu. Obľúbený 
kňaz Anton Srholec zomrel 7. januára a aj 
týždne po jeho smrti za ním smúti veľká 
časť Slovenska. Svoj život zasvätil pomoci 
druhým.  Dlhé roky sa staral o ľudí bez do-
mova a stal sa symbolom  zápasu o vieru, 
slobodu a ľudskosť. Večne usmiaty, optimi-
sticky naladený  a pripravený kedykoľvek 
potešiť dobrou radou. Takto si ho budú 
mnohí z nás pamätať.

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje 
 

ZÁJAZD PRE SENIOROV 
 

   TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNEEE   KKKÚÚÚPPPAAALLLIIISSSKKKOOO   CCCOOORRRVVVIIINNNUUUSSS   
   VVVOOO   VVVEEEĽĽĽKKKOOOMMM   MMMEEEDDDEEERRRIII   ---      111777...   fffeeebbbrrruuuááárrr   222000111666   

 
PROGRAM:  Návšteva termálneho kúpaliska známeho 
liečebným účinkom na pohybové ústrojenstvo  
                                                          
CENA:  Účastník zájazdu hradí 5 eur priamo v autobuse 
- pri dôchodku nad 526,90 eur možnosť ísť ako samoplatca    
 
ODCHOD:  8:00 z parkoviska pred miestnym úradom na 
Mierovej 21. PRÍCHOD do Bratislavy popoludní.    
 
PRIHLASOVANIE: do 5. februára 2016 na Miestnom úrade  
MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 
 
PODMIENKY ÚČASTI: nepracujúci senior s trvalým pobytom 
v Ružinove  
- potvrdenie o výške dôchodku do 526,90 eur na osobu    
- platný OP iba vo forme identifikačnej karty alebo platný 
cestovný pas 
- európsky preukaz zdravotného poistenia  
 

V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu, budú účastníci 
zájazdu vyžrebovaní 

 
Ďalšie informácie:   

Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov,  tel. číslo 02/48 284 285 
 

Don Antonio odišiel

Miestom smútočnej ceremónie v Bratislave bol Kostol Blumentál, kde 
sa s ním prišlo rozlúčiť približne 3000 veriacich i neveriacich. „Prvé 
stretnutie bolo v Perneku na fare, kde za ním chodili moji rodičia a teda 
aj my, deti. Bolo to ešte v roku 1973, odvtedy si ho pamätám ako človeka 
večného úsmevu, hoci aj v Perneku mal ťažký život“, zdôveril sa nám 
lekár Vladimír Krčméry. Otec Tonko, ako ho mnohí familiárne nazývali 
bol aktívny človek. Počas svojho života vyskúšal niekoľko povolaní. 
Pracoval ako robotník na stavbách, neskôr po štúdiu teológie ako 
kostolník, štyri roky pred dôchodkom pracoval ako robotník v sklade, 
najprv v Ružinovskej nemocnici, potom v súkromnej stavebnej 
spoločnosti. „Ja som si cenil ľudskosť, vždy vedel rozprávať. Bolo vidno, že 
je Záhorák. Bol otvorený a vedel sa prihovoriť  múdrym,  
i jednoduchým ľuďom. Navždy sa mi s ním bude spájať hodnota 
slobody“, tvrdí Salezián Jozef Luscoň. Don António každý údel svojho 
života prijímal s pokorou. „Žijem vo svetle evanjelia a darí sa mi to. Zdá 
sa mi, že je to pekné a dobré. Po tých dobrodružstvách čo mám za sebou 
a po mnohých ťažkých chvíľach a prekážkach, ktoré bolo treba prekonať 
a prežiť, ja som celkove šťastným človekom“, priznal počas jedného 
z našich rozhovorov. Miesto posledného odpočinku našiel v rodnej 
Skalici. „Smrť je prechod, tak ako sme kedysi žili v tele matky a teraz sme 
tu, potom pôjdeme ďalej. Smrťou nič nekončí“, myslí si Salezián Jozef 
Luscoň.

(vv)
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Pestrý rok pre seniorov

KURZY ANGLIČTINY pre
Ružinovských seniorov

 Každý deň od pondelka 7. marca do piatku 11. marca 2016 
jedna 60 min. lekcia, až 5 kurzov naraz

 Miesto konania: Class jazyková škola,
Rezedová 5 (budova Polikliniky Átrium) 

 Môžete pokračovať v nadväzujúcich kurzoch
v Class už od 14. marca 2016

Stretnite sa spolu v príjemnej 
rodinnej atmosfére, kde sa 
naučíte niečo nové po 
anglicky a dobre sa aj pri 
tom zabavíte. Tempo je 
prispôsobené vám, určite to 
spolu zvládneme. Tešiť sa 
môžete aj na kávičku a čajík 
zadarmo.

Kurzy od 7.do 11. marca 2016

Úplní začiatočníci: 9.00 − 10.00

Začiatočníci: 10.00 − 11.00

Pokročilí: 11.00 − 12.00

Skupina 

max. 10 študentov

max. 10 študentov

max. 10 študentov

Cena

ZADARMO

ZADARMO

ZADARMO

Prihláste sa do 2. marca 2016 
na 02/4828 4451 alebo 
natasa.horvathova@ruzinov.sk

Viac o kurzoch pre seniorov 
nájdete na www.class.sk

Mestská časť sa snaží robiť „jeseň života“ v Ružinove bohatú. 
Ani v tomto roku seniori nebudú mať čas sa nudiť. Minulé roky 
si pocestovali, navštívili mnoho zaujímavých miest, čo to sa 
priučili, zaspievali a zatancovali si na mnohých koncertoch. 
Podujatia, akcie a zájazdy, ktoré pre nich minulý rok zorganizovala 
a vymyslela sa tešili vždy veľkej obľube. „Pokračujeme v takej 
našej sociálnej politike. Chceme, aby čo najviac seniorov malo 
záujem sa socializovať a to sa nám aj darí. Minulý rok sme naplnili 
do posledného miesta všetky koncerty, dokonca v niektorých 
prípadoch bolo aj málo miesta. Takmer na všetky zájazdy či po 
Slovensku alebo za hranice, museli poslanci sociálnej komisie 
seniorov losovať. Tak isto to bolo v prípade kurzov, či počítačových 
alebo anglického jazyka. Veľký záujem seniorov nás pochopiteľne 
teší,“ zhodnotila minulý rok  Henrieta Valková, vedúca Odboru 
sociálnych vecí  na ružinovskom miestnom úrade.

Nové cestovateľské zážitky
Po pozitívnych ohlasoch seniorov má Odbor sociálnych vecí 
samozrejme chuť pokračovať  ďalej. Aj na tento rok bude plný 
cestovateľských zážitkov. „V rámci Slovenska sme výlety obohatili 
o mesto Skalica, vyberieme sa aj do Čiech, na Morave si pozrieme 
skanzen Strážnice, nebude chýbať ani už tradičné Znojmo  
a Lednice. Navštívime Topoľčianky, nielen tunajší zámok ale 
aj vinárske závody. Koniec cestovateľského roka samozrejme 
uzavrieme vo vianočnej Viedni. Prejdeme sa aj hlavným mestom, 
navštívime starú radnicu a niektoré múzeá. Všetko sú to 
komentované prehliadky, čiže seniori sa čo to nové aj dozvedia,“ 
predstavila tohtoročné výlety Henrieta Valková. Ako prvé navštívia 
seniori kúpele vo Veľkom Mederi, tam sa vyberú už vo februári.

Hudobné zážitky
Okrem cestovateľských zážitkov sa seniorom dostane veľa aj 
tých hudobných. Henrieta Valková sľubuje, že zabávať sa tancom 
a spevom budú môcť seniori počas celého roka. „Vo februári 
pripravujeme výnimočný audiovizuálny program, ktorý nám 
pripomenie emóciu starého dávneho kina, kedy bežal čiernobiely 
film a do toho hrala živá hudba. Židovské kultúru nám príde 
hudobne predstaviť kapela Pressburger Klezmer Band. Francúzsky 
šansón zaspieva Andrea Zimányiová, ktorá mala minulý rok 
mimoriadny úspech. Vnučka Berkyho Mrenicu príde do Ružinova so 
svojou Cigánskou cimbalovkou a nebudú chýbať ani Kuštárovci.“

Kurzy i gratulácie
Ružinovskí seniori sú doslova žeraví po vzdelávaní. Minulý rok 
záujem o bezplatné počítačové kurzy a kurzy anglického jazyka 
niekoľkonásobne prevýšil počet miest. Pre veľký úspech sa tak 
tento rok budú znova učiť po anglicky. Stretávať sa budú aj na 
spoločenských akciách, ktoré pre nich mestská časť pravidelne 
organizuje. Oslávenci si spoločne pripijú na stretnutí jubilantov 
a v rámci mesiaca úcty starších nebude v októbri chýbať deň 
seniorov, ktorý je vždy plný zaujímavých informácii.
O všetkých pripravovaných akciách sa seniori dočítajú nielen 
na stránkach Ružinovského echa, či na stránke mestskej časti. 
„Pokračujeme aj v tej adresnejšej komunikácii. Ak sa s nami už 
seniori podelili o svoje telefónne číslo prípadne emailovú adresu, 
pravidelne ich informujeme aj touto cestou. Táto databáza sa nám 
úspešne rozširuje. Veríme, že aj tento rok nám prinesie mnoho 
nových kontaktov,“ dodala Henrieta Valková.   
 (KK)

Potulky po Slovensku i zahraničí, prednášky, koncerty, či deň seniorov. Taký bol minulý rok  
ružinovských dôchodcov, ktorí si užívajú zaslúžený oddych. Veľa cestovateľských i kultúrnych  zážitkov 
ich čaká aj v tomto roku.
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SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861  

6.2. sobota 18:00 h S LÁSKOU O LÁSKE
  Hudobno – poetické pásmo Adriany Bartošovej a poézia v podaní   člena   
  činohry SND Štefana Bučka. Z výberu poézie  M.Rúfusa, A. Sládkoviča, W.   
  Shakespeara a z vlastnej básnickej zbierky Štefana Bučka - Tušené ostáva v tieni.

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
DFS TRÁVNIČEK– pondelok 15:30 – 19:30, štvrtok 15:30 -  19:30, DASATELIER- výtvarné dielne– po 
15:00 – 18:00, Ut 16:00 – 18: 00, str14:30 – 18:30, štv15:00 – 18:00, Výtvarné techniky: KRESBA, MAĽ-
BA, GRAFIKA, MODELOVANIE – TVAROVANIE,  DEKORATÍVNA ČINNOSŤ, ŠITIE, TOPART – výtvarné 
dielne– ut15:00 -18:00,str 15:00 -18:00, štv15:00-18:00, Deti od 3.r, handicapované deti a handicapovaní 
dospelí, Kreatívne tvorba s prírodných materiálov, maľba, ECOLINE Dielničky pre šikovné detičky, Tvorivo 
enviro-recyklo-hand made dielničky, nové techniky, práca s prírodným materiálom– Pre deti od 3 r. do 12.r 
Str 17:00 do 18:00, Klub dôchodcov – denné centrum: po13:30-17:00, ut13:30-17:00, str13:30-17:00, 
Chránené dielne DONNAROSSI– po-pia od 8:00 – 14:00, Zdravotné cvičenie pre seniorov– štv14:30 
– 16:30, Zdravotné cvičenia na chrbticu– po19:30 – 20:30,str 19:00 –20:00,  Taichi – str17:30 – 18:30, 
FS LIPA– str17:30 – 18:30, SIC – orientálne tance– ut18:00 – 21:00, Mafra Divas – orientálne tance– 
Štv 18:00 – 20:30, Plava – orientálne tance Štv 19:15 – 20:45, Šachový krúžok–  ut16:00 – 20:00

5. 2. piatok 19. 00 h PLES  Gymnázia Matky Alexie
  plesové podujatie
6. 2. sobota 19. 00 h PLES SALEZIÁNOV
  OZ Trnávka, plesové podujatie 
6. 2. sobota 10. 00 h RUŽINOVSKÉ ZABIJÁČKOVÉ SLÁVNOSTI
  tradičné podujatie spojené s dobrou zábavou a ukážkami,  
  výrobou a ochutnávkou zabíjačkových špecialít Park A.Hlinku                 
7. 2. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
                             POSTRACH SAMKO  divadlo NELINE 
10. 2. streda 8. 00 h DIALÓGY 
  protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
11.2. – 19.2.               VÝSTAVA  výtvarných  prác  SZUŠ Prokofievova
12. 2. piatok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
14. 2. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE 
  ŠAŠO MÚDREJŚÍ AKO KRÁĽ uvádza DIVADLO HOTEL MARIA
19. 2. piatok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
20. 2. sobota 19.00 h VŠADE DOBRE 
  Účinkujú : Zuzana TLUČKOVÁ, Pavol TOPOĽSKÝ a Rasťo PIŠKO
21. 2. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  SNEHULIAKOVCI uvádza divadlo ŽIHADLO
24. 2. streda 8. 00 h DIALÓGY protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
24.2. streda 14.30 h KONCERT PRE SENIOROV                               
                                 podujatie v spolupráci s MÚ Ružinov
24. 2. streda 14. 30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
                                 Problémy v staršom veku
26. 2. piatok 17. 00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
27.2. sobota 20. 00 h PLES  UTV 
  spoločensko-zábavné  podujatie  
28. 2. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
                                 MRÁZIK uvádza divadlo BUM- BÁC 

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
FS Karpaty – 20,00– 22:00 h,ut 18:00 – 21:30 h, str  20,00 – 22:00 h, Štv 18:00 – 21:30 h,
Box Team Legends – tréningy boxu pre verejnosť Po 18,30 – 20,00 h,str 18,30 – 20,00 h, Pia 18,00 
– 19,30 h, Kondičné cvičenia pre ženy– po 17:30 – 18:30 h, Str 17:30 – 18:30 h, Pohybová výchova 
pre deti– Uto 17:00 – 17:45 h, Štv 17:00 – 17:45 h, Hudobné kurzy– Klavír pre deti a dospelých– 
Zobcová flauta pre deti a dospelých, Hudobno-dramatický súbor T.H. ŠEVČENKA – Str17:30 
– 21:00, – Miešaný spevácky zbor CANTUS– Str :00 – 21:00, Kompozičný šach– Pia (2 x do mesiaca) 
18:00 – 21:00, Krížovkársko-hádankársky krúžok DUNAJCI– Str (2x do mesiaca) 18:00 – 21:00

SD PRIEVOZ 
Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30

 

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

4.2.- 26.2   VÝSTAVA FANTAZIJNÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV OČAMI DETÍ
    Z papiera ručne vyrobené hudobné nástroje detí základných škôl
18.2. štvrtok 14.00 h  MOBILMÁNIA: CHOROBNÁ ZÁVISLOSŤ OD MOBILNÉHO TELEFÓNU
     Prednáška so psychologičkou

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi str 9:00 – 13:30, štvrtok 9:00 – 13:30, Sunflowerstudio – 
cvičenie Flowin a Joga– po17:00 – 21:00, str17:00 – 21:00, Elastic – HIP-HOP, Street dance – po 14:30 
– 19:30, ut 14:30 – 19:30, str 14:30 – 19:30 štv14:30 – 19:30, AVALON – akadémia írskeho tanca, ZUŠ 
Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor, LADON (ZUŠ) - Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy– 
po -piatok 14:45 – 18:30, Hudobná škola Svetielko Ľudmila Šramová – 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

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY
Nevädzová 4, tel.: 02/ 436 30 594

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

4.2. Srdiečko od vašich najmenších – najmenšie detičky si spolu s mamičkami vyrobia prvú vlastnú 
Valentínku (10:00 – 12:00 hod.). Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
11.2. Valentínske srdce – spolu so Soničkou si pripravíme výzdobu pre váš deň lásky ☺ (10:00 – 12:00 
hod.). Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
12.2. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou (10:00 – 12:00 hod.)
13.2. Voňavá sobota v Hojdane – “Valentínske radosti” – tradičné, obľúbené a nielen pekárenské dielničky s 
Alenkou pre deti a ich pomocníkov rodičov (10:00-12:30 hod.). Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
15.2. Rozhovory o zázraku – stretnutie s dulami k témam tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a rodičovstva 
(17:00 – 19:00 hod.)

Hojdana bude počas prázdnin 1.2. a 22. - 26.2.  z a t v o r e n á. 

Viac informácií na recepcii MC Hojdana, príp. na našej stránke www.hojdana .sk.
Zmena programu vyhradená.

5.2. utorok 10.30 h JOGA PRE SENIOROV 
  Vstup voľný
9.2. utorok 18.00 h CESTUJEME NAPRIEČ MONGOLSKOM 
  cestovateľská prednáška pre verejnosť spojená s premietaním dokumentu
12.02. piatok 10.30 h RANNÁ JOGA PRE VŠETKÝCH 
  Vstup voľný 
17.02. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
  Premietanie pre žiakov školských klubov; veľká sála
18.02. štvrtok 
14.00 h - 16.00 h FAŠIANGOVÉ DIELNIČKY PRE DETI
  Tvorivé popoludnie pre deti v spolupráci so SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON
25.02. piatok 18.OOh OCHRANA ZDRAVIA V KAŽDOM VEKU
                                        Prednáška pre verejnosť, Vstup voľný   
26.02. piatok 
17.00 h – 20.30 h WORKSHOP FLAMENCA S VIRGINIOU DELGADO 
  Sevillany s vejárom, Alggerias 
27.02. sobota
10.00 h – 16.00 h WORKSHOP FLAMENCA S VIRGINIOU DELGADO
  Kurzy s gitarovým doprovodom
28.02. nedeľa 19.00 h VALENTÍNSKY KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
   hudba v štýle 20. a 30. rokov

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
DFS Prvosienka - folklórny súbor pre deti a mládež– ut 16:00 – 19:00 h, str 16:00 – 18:00 h, štvrtok 
16:00 – 19:00 h, Jóga– po 17:00 – 20:00 h – začiatočníci, streda 17:00 – 18:00 h – deti a rodičia, streda 18:30 
– 20:00 h – pokročilí, Portugalsky jazyk– po 18:00 – 19:30 h, ut 18:00 – 19:30 h, Str 18:00 – 19:30 h, Štv 
18:00 – 19:30 h, Španielsky jazyk– po 07:00 – 08:00 h, 17:00 – 18:30 h, ut 19:00 – 20:30 h, str 07:00 – 08:00 
h, 17:00 – 18:30 h, Štv 08:00 – 09:00 h, 17:25 – 18:55 h, SZUŠ- Výtvarný ateliér LADON Výtvarný odbor – 
Deti MŠ ut 16.30 - 18.00 hod., Deti ZŠ štv 16.00 - 18.15 hod, Štúdium pre dospelých– po 17.30 - 19.45 hod., 
Výučba klavíra pre deti a dospelých– po13:00 – 21:00 h, Etno Dance – tanečné štúdio pre dospelých, 
tance z celého sveta pod jednou strechou Po - pia17.00 – 21.00 h


