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Príspevky  
pre viacerých

Vicemajstri z Ostredkovej

Rozpočet 
je schválený
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Stretnutia poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:
7. 3. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Anna Reinerová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Nivy

14. 3. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Jozef Matúšek 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Starý Ružinov

21. 3. 2018 16:30 - 17:30 
Mgr. Attila Horváth 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Ružová dolina

28. 3. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Ferák 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trávniky

Februárové rokovanie ružinovského miestneho zastupiteľstva malo prívlastok dôležité. 
Poslanci mali na stole návrh rozpočtu. Ružinov totiž do roku 2018 vstupoval  
v rozpočtovom provizóriu.
Najdôležitejší bod, ktorý mali ružinovskí poslanci na programe, bol návrh rozpočtu mestskej časti na tento rok, keďže 
vlani v decembri ho neprijali. Starosta predložil rozpočet v nezmenenej podobe. Poslanci odhlasovali niekoľko pozme-
ňujúcich návrhov. Tým najviac diskutovaným bol presun 250-tisíc eur z kultúry do sociálnej oblasti. Poslanci schválili 
návrh na odobratie týchto financií spoločnosti Cultus Ružinov, a.s., konkrétne z prevádzky zariadení a vybraných 
kultúrno-vzdelávacích výkonov. „Rozpočet na tento rok bude oproti tomu minuloročnému veľmi dobrý. Pridá-
vame na sociálne služby, čo považujem za dobrý krok. Celkovo bol tvorba rozpočtu dlhý a náročný proces,” 
uviedol Martin Vojatšovič, predseda finančnej komisie. Väčšina ružinovských poslancov je so schváleným rozpočtom 
spokojných, starosta ale nie. „Tento krok  je pre kultúru v Ružinove likvidačný  nie z pohľadu usporiadania 
podujatí, ale z hľadiska prevádzky spoločenských a kultúrnych domov. Týmto bude ohrozené fungovanie 
množstva súborov a divadiel, ktoré tu pôsobia. Ide napríklad o FS Karpaty, DFS Trávničiek, divadlá Tandem 
či Komédie a zastavených množstvo podujatí a aktivít, ktoré Cultus prináša pre Ružinovčanov zadarmo, či už 
sú to kiná pre seniorov, deti, vzdelávacie podujatia a mnohé iné,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Ďalšia veľká zmena
Ružinov bude v roku  2018 pokračovať v kompletných výmenách povrchov ciest a chodníkov, budovaní cyklotrás, 
vyčlenených na to mal takmer 600-tisíc eur v kapitálových výdavkoch svojich rozpočtu. Návrhom poslankyne Kataríny 
Šimončičovej táto suma vzrástla o ďalších 710-tisíc €, ktoré na rekonštrukcie komunikácií a budovanie cyklotrás 
poputujú z rezervného fondu mestskej časti. „Pozrite sa, ako vyzerajú naše komunikácie. Chodníkov a cyklotrás 
máme v Ružinove málo, aj táto suma, ktorú sme schválili, je pre túto oblasť stále málo. Máme  už pripravené 
projektové dokumentácie na konkrétne cesty, chodníky a cyklotrasy, čiže už len treba nájsť obstarávateľa 
a do konca roka práce zrealizovať,” objasnila Katarína Šimončičová. V tomto roku dostane nový povrch napríklad 
cesta na Súmračnej, Včelárskej, Štefunkovej a Kulíškovej, v úseku od Svätoplukovej po Kvačalovú ulicu. Kompletná 
rekonštrukcia čaká tiež chodníky na Kulíškovej a Krásnej ulici, ako i na Nevädzovej v časti od Sedmokráskovej ulice a 
Seberíniho ulici, v úseku od Jašíkovej po Štefunkovu ulicu. Ružinov chce rekonštruovať aj 41 parkovacích miest na Sto-
dolovej ulici. V sociálnej oblasti plánuje mestská časť investovať napríklad do vzduchotechniky v Domove Dôchodcov 
na Pažítkovej ulici či rekonštrukcie suterénu stravovacej prevádzky v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 
ulici. Samospráva plánuje pokračovať aj v rekonštrukciách detských ihrísk a to na Miletičovej a Albrechtovej ulici.

Ďalšie rekonštrukcie škôl a škôlok
Mestská časť bude pokračovať v zatepľovaní budov základných škôl, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti. „Vlani 
sme zateplili Základnú školu Kulíškova, Medzilaborecká, telocvičňu Základnej školy Mierová a jednu z budov 
Základnej školy Ostredková. Už v minulosti sme v našich základných a materských školách zrekonštruovali 
sociálne zariadenia a majú plastové okná. Logicky sme sa tak pustili aj do ich zateplenia a pokračovať bu-
deme aj v opravách elektroinštalácie,“ objasnil Dušan Pekár. V roku 2018 plánuje Ružinov zatepliť hlavnú budovu 
Základnej školy Ostredková a Základnej školy Ružová dolina. Samospráva chce opraviť elektroinštaláciu  
v MŠ Bancíkovej, MŠ Prešovská a ZŠ Borodáčova. Medzi ďalšie priority patrí aj rozširovanie kapacít materských škôl,  
pretože záujem o ružinovské škôlky je stále veľký. V tomto roku preto plánuje samospráva rozšíriť kapacity  mater-
ských škôl o viac ako 100 miest a to prerobením služobného bytu v Materskej školy Prešovská a v Materskej škole 
Miletičova, ako i rekonštrukciou budovy bývalých jaslí na Banšelovej ulici a druhého nadzemného podlažia jedného 
z pavilónov Základnej školy Borodáčova. Ružinov tiež chce upraviť oplotenia, brány, chodníky a zábradlia v areáloch 
viacerých materských školách.
 Katarína Kostková

Vážený ružinovský učiteľ, vážená ružinovská učiteľka,  
28. marca si každoročne pripomíname významný sviatok  
všetkých pedagogických pracovníkov. Deň učiteľov je 
dňom, kedy si mnohí o trošku viac začnú vážiť Vašu prácu. 
Nemalo by to ale byť len o jednom dni, pretože Vaša za-
mestnanie ani nie je prácou, ja ju považujem za poslanie. 
Vy ste spolu s rodičmi tými, ktorí formujete z detí, mla-
dých ľudí osobnosti. Viem, že svoje poslanie vykonávate  
s pokorou, láskou a nádejou, že Vaši žiaci sa aj vďaka Vám 
v živote nestratia a budú ním kráčať s hrdosťou a vztýče-
nou hlavou.

Uvedomujem si, že práca učiteľa je náročná a zodpovedná a často spoločnosťou nedo-
cenená. Aj preto Vám patrí moje veľké uznanie a nielen pri príležitosti Dňa učiteľov,  ale 
každý jeden deň. Vážim si čas, ktorý trávite s deťmi a rodičmi, nie len počas školských 
dní, ale aj cez víkendy pri rôznych aktivitách, ktoré pre nich organizujete. Teší ma, že sa 
spolu s rodičmi zapájate do nášho grantového programu. Dokazujete tým, že Vám na 
Vašich žiakoch záleží a chcete pre nich vytvoriť ešte krajšie a lepšie prostredie na vzde-
lávanie. Mestská časť Ružinov Vás bude podporovať i naďalej najlepšie ako bude môcť.
K Vášmu sviatku Vám želám najmä veľa zdravia a síl vo Vašej náročnej a obetavej prá-
ci, rovnako Vám prajem úspechy v pracovnom, ale aj osobnom živote.

Dušan Pekár
starosta Ružinova

STRETNUTIE SO  
STAROSTOM RUŽINOVA 
Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 

6. MAREC  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Reštaurácia Planétka,  
Drieňová 37

Rozpočet je schválený

Vážení čitatelia, 
v Ružinovskom echu v článku Z Feriby 
do Prievozu boli uvedené cudzojazyčné 
pôvodné názvy Prievozu. Po správnosti 
to má byť Főrév (maďarský jazyk) a 
Oberufer (nemecký jazyk). Za vzniknuté 
chyby sa ospravedlňujeme.

(red)

Ponúkam prácu pre upratovačky na 
TPP pre pracovisko Ružinov  
s možnosťou privyrobenia si.
Pracovná doba  od 10.00 hod. do 
18.00 hod. Tel. kontakt : Jozef Sabo 
+421914321998 riadková inzercia

Klietky pre chov prepelíc , pasce na 
líšky a kuny, liahne na vajíčka,  
viac na www.123nakup.eu 
tel.0907181800 riadková inzercia

Grantová komisia pozýva na 
workshop o grantovom programe 

19.3.2018 o 17:00 hod. veľká 
zasadačka na miestnom úrade, 

Mierová 21
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Mestská časť zorganizovala v posledný januárový 
deň verejné zhromaždenie obyvateľov obce. Veľká 
zasadacia miesnosť na miestnom úrade sa zaplnila 
takmer do posledného miesta. Ružinovčania mali 
možnosť povedať svoje problémy a položiť svoje 
otázky starostovi mestskej časti. Ten sa im snažil 
odpovedať na každý ich podnet.

Obyvatelia mestskej časti majú množstvo otázok, podnetov a problémov. Aj 
to bol jeden z dôvodov na zvolanie verejného zhromaždenia, ktoré iniciovali 
miestni poslanci na decembrovom zastupiteľstve. Diskusia bola zameraná na 
viacero tém, všetky sa prvotne dotýkali jedného z hlavných probémov mest-
skej časti - zastavanosti a nových developerských projektov. „S iniciatívou 
prišla pani poslankyňa Štasselová, na ktorú sa s touto požiadavkou obrátili 
aktívni obyvatelia. Hlavnou témou boli územné plány zón, stavebné uzáve-
ry a nové investičné zámery. Prínosom verejného zhromaždenie je z môjho 
pohľadu vypočutie si názorov obyvateľov a najmä ich spolupodieľanie sa na 
fungovaní Ružinova. Z tohto dôvodu plánujeme zadefinovať verejné zhro-
maždenie aj všeobecne záväzným nariadením," objasnil starosta Ružinova 
Dušan Pekár. Sála bola plná takmer do posledného miesta. Svedčí to o tom, 
že ľudia v Ružinove majú problémy, ktoré ich trápia, ale zároveň majú chuť  
o nich diskutovať a hľadať riešenia. 

Územné plány zón  
ako nástroj regulácie výstavby
Otvorená diskusia je prvým krokom k postupnému vyriešeniu mnohých prob-
lémov. Väčšinu návštevníkov verejného zhromaždenia tvorili práve obyvatelia 
oblastí, ktorých sa dotýkajú plánované developerské projekty alebo také, kto-
ré sa už realizujú „My sme z okolia projektu Konopná residence a sme tam za-
interesovaní ako občianski aktivisti. Najväčším problémom tohto projektu je 
predimenzovanosť," povedal jeden z aktivistov. Podľa Jany Poliačikovej, ktorá 
sa ako aktivistka angažuje hlavne na Pošni, je najväčším problémom Ružinova 
hlavne neúmerné zahusťovanie mestskej časti novými projektami. Je naj-
väčšie zo všetkých mestských častí Bratislavy. Hlavný problém vidí v tom, že 
hlavné mesto nereguluje túto výstavbu. Niektorí obyvatelia práve počas dis-
kusie pocítili, že by mali byť radi, že v ich okolí je územný plán zóny schválený 
a nemusia čeliť problémom ako napríklad obyvatelia Pošne alebo Štrkovca. 
„Prišiel som sem preto, lebo si myslím, že tie plány zón by mali byť vyriešené 
nie len v Ružinove, ale aj v celom meste," vyjadril sa obyvateľ Trnávky. Práve 
územné plány zón boli jednou z hlavných verejného zhromaždenia, pretože 
sú nástrojom na reguláciu výstavby. Mestská časť sa totiž stáva jednou  
z najvyhľadávanejších na život, o čom svedčí aj záujem developerov a nespo-
kojnosť staroružinovčanov. „Niektoré územné plány zón máme právoplatne 
schválené, niektoré sú v procese prípravy a iné zas na odporúčanie poslancov 
musíme vypovedať a začať od začiatku," dodal starosta. „Územný plán zón 
hovorí čo smie a čo nesmie byť v danom území. Keď má niekto zámer stavať, 
tak to musí byť v súlade s týmto plánom, ktorý najpodrobnejšie hovorí o to, 
čo tam môže vyrásť," priblížila význam územných plánov zón ružinovská po-
slankyňa Anna Reinerová.  Okrem územných plánov a stavebných uzáver boli 
ďalšou témou verejného zhromadenia aj vybrané investičné zámery. Niektoré 
sú v štádiu výstavby, iné stoja a v ďalších prípadoch trvajú diskusie medzi 
obyvateľmi a developerom už niekoľko rokov. „Každého trápi niečo iné. Je to 
vždy to, čo majú pod oknom. Pre obyvateľov z Pošne sú to garáže na ulici Iva-
na Horvátha, výstavba Seberíniho. Obyvateľov bližšie k Starému mestu trápi 
zas Klingerka, Eurovea 2 a Stanica Nivy. Preto sa nedá povedať čo je menej  
a čo viac podstatné. Každý projekt musí byť posudzovaný samostatne a hlav-
ne citlivo v súlade s obyvateľmi," povedal na verejnom zhromaždení ružinov-
ský poslanec Martin Patoprstý. Veľa projektov, o ktorých sa hovorilo v diskusii, 
sú zatiaľ len ideovými zámermi investorov, čiže možnosť, že sa niečo pohne 
v Ružinove dopredu a niektoré stavby budú v procese vydávania  stanovísk 
dotknutých orgánov a povolení zamietnuté, je stále veľká. Verejné zhromaž-
denie obyvateľov v tomto roku organizovalo po prvýkrát. Väčšinou sa o deve-
loperských projektoch hovorí len pri ich predstavení. Vtedy majú obyvatelia 
šancu hovoriť  s investorom daného projektu. Táto diskusia otvorila možnosť 
prezentovať názory, podnety a otázky obyvateľov pred starostom a pred tými 
poslancami  mestskej časti, ktorí sa verejného zhromaždenia zúčastnili.

Marianna Podlucká

Verejné  
zhromaždenie obyvateľov 

Ružinov má  
výborné finančné zdravie

Oznam  
o verejnej obchodnej súťaži 
Mestská časť Bratislava-Ružinov Mierová 21, 827 05 
Bratislava podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v spojení s ust. § 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž (ďalej VOS) o najvhodnejší 
návrh na uzatvorenie zmluvy časti nehnuteľností a 
to konkrétne časti pozemkov registra „C“ nachádza-
júcich sa v katastrálnom území Ružinov a Trnávka, 
ktoré sú špecifikované v tejto VOS v celkovej výmere 
3,96 m2 a , a časti spevnených plôch – chodníkov 
nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom 
území Nivy, Trnávka a Ružinov, ktoré sú špecifikova-
né v tejto VOS o celkovej výmere 11.88 m2 (9x1,32 
m2). Účelom nájmu bude umiestnenie 9 ks zberných 
kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, 
odevov, obuvi, tašiek a doplnkov v lokalitách špe-
cifikovaných v tejto VOS. Minimálna výška nájmu je 
stanovená na 182,50 € za 1 m2 / ročne, t. j. 15,20 € za 
1 m2 / mesačne. Nájomná zmluva bude uzatvorená 
na dobu určitú, a to dva roky. Záväzné súťažné návr-
hy je možné podávať prostredníctvom pošty alebo 
osobne do podateľne úradu najneskôr 15.03.2018 do 
09:00 hod. Na neskoro podaný návrh sa neprihliada. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Ružinov a 
internetovej stránke www.ruzinov.sk.

Uvádza sa to vo finančnej 
analýze o hospodárení. 
Ružinov obsadil spomedzi 
17-tich mestkých častí 
Bratislavy výborné 
6.miesto.

Analýza je súčasťou projektu Monitoring hospodáre-
nia miest, obcí a VÚC, ktorý realizuje Inštitút INEKO 
od roku 2012 a to v spojení s vyhodnocovaním 
ich finančného zdravia. Cieľom projektu je zlepšiť 
informovanosť občanov o finančnej stabilite obcí 
a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlep-
šovanie ich hospodárenia. Analýza predstavuje 
hospodárenie 50 najväčších miest v Slovenskej 
republike, jednotlivých mestských častí Bratislavy 
a Košíc. Ide o aktualizáciu predchádzajúcich analýz 
s využitím aktuálnych údajov za rok 2016. Úplnú 
databázu obcí a VÚC spolu s údajmi o plnení 
vybraných ukazovateľov  poskytuje internetový 
portál  http://www.hospodarenieobci.sk. Výsledné 
hodnotenie finančného zdravia sumarizuje najdô-
ležitejšie ukazovatele hospodárenia obce/mestskej 
časti. Najprv sa  vypočíta parciálne skóre za každú 
z 5 sledovaných oblastí: celkový dlh, dlhová služba, 
bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti 
a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Celkové skóre  
finančného zdravia  vzniká ako  priemer získaných 
parciálnych skóre za  uvedených 5 oblastí.  Ružinov 
sa v rámci 17 bratislavských  častí  umiestnil na  
6.mieste s celkovým skore 5,3 čo je výborné finanč-
né zdravie. Naproti tomu hospodárenie Bratislavy 
v predmetnej analýze  nedopadlo najlepšie. Hlavné 
mesto skončilo z 50 najväčších miest na poslednom 
50. mieste. Dlh na jedného Bratislavčana predstavuje 
348 €. Dlh na jedného Ružinovčana predstavuje 20 €.

Anna Reinerová - poslankyňa
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Začiatkom roka prišlo k zmene vo vedení grantovej komisie mestskej 
časti. Vyžiadala si to aktuálna situácia v najväčšom ružinovskom 
poslaneckom klube.
Na čele grantovej komisie v Ružinove stála 3 roky poslankyňa Lucia Štasselová. Od janu-
árového miestneho zastupiteľstva je to už minulosťou. „Vystúpila som z klubu, do kto-
rého som doteraz patrila. Keďže som bola ako predsedníčka komisie nominantka 
klubu, tak sme sa po vzájomnej dohode rozhodli, že klub na toto miesto nominuje 
niekoho iného. Členkou grantovej komisie ostávam a projekty od Ružinovčanov 
budem hodnotiť naďalej,“ objasnila Lucia Štasselová. Luciu Štasselovú vo funkcii pred-
sedníčky grantovej komisie nahradila poslankyňa Mária Barancová, do tejto funkcie ju 
schválilo miestne zastupiteľstvo v januári. „Poslanecký mandát prináša rôzne situácie 
a zmeny. Väčšina členov komisie chcela, aby som tento post prevzala, tak som  
s tým súhlasila. Mám už nejaké predstavy, nakoľko v predchádzajúcom období 
som sa podieľala na príprave tohto grantového programu. Svoje návrhy predložím 
komisii a verím, že budeme pokračovať v úspešnom grantovom programe,“ vyjad-
rila sa nová predsedníčka grantovej komisie Mária Barancová. 

Katarína Kostková

Ružinovské miestne zastupiteľstvo malo doposiaľ 7 komisií. Od 1. februára 2018 
sa tento počet rozšíril o jednu novú. Pôvodne spadala oblasť dopravy pod Komisiu 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Na januárovom zastupiteľ-
stve miestni poslanci schválili zriadenie samostatnej Komisie dopravy. Po novom sa 
tak územných plánovaním a životným prostredím bude zaoberať jedna komisia a 
druhá bude mať na starosti riešenie dopravnej situácie v Ružinove. „To že vznikla 
nová komisia, si vyžiadala situácia. Mesto, žiaľ, k parkovacej politike nejako 
úspešne nespeje. Tie problémy s parkovaním sa nejakým spôsobom stále 
zvyšujú, čiže bolo to vyslovene vynútené tou situáciou, ktorá dnes je,“ objasnil 
zriadenie dopravnej komisie jej predseda Peter Hrapko. Komisia dopravy bude mať na 
starosti okrem iného aj vyjadrovanie sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných 
systémov a parkovacej politiky na území mestskej časti, ako i navrhovanie realizá-
cie údržby a opráv komunikácií III. a IV. triedy, vrátane chodníkov. Ďalšími členmi 
Komisie dopravy sú miestni poslanci Marián Gajdoš, Pavol Jusko, Jozef Matúšek, 
Vladimír Sloboda, Martin Vojtašovič a za občanov Vladimír Košinár.

Marianna Šebová   

Zmeny vo vedení grantovej komisii Doprava má vlastnú komisiu

inzercia

Príspevky pre viacerých
Ružinov prijal návrh, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné naria-
denie mestskej časti o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 
obyvateľom mestskej časti v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných 
finančných príspevkov.
Od 1. februára 2018 majú na príspevok najnovšie nárok viacerí Ružinovčania. „Prvá 
významná zmena sa týka rodičiov, ktorí sú poberateľmi rodičovského prí-
spevku, teda ich jediný príjem je 220 eur. Náhle ovdoveli, rozviedli sa, proste 
nepriazňou osudu sa stali samoživiteľmi a sú bez sociálnej opory,“ objasnila 
Henrieta Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí na ružinovskom miestnom úrade. 
Ide o ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch nachádzajú v krízových centrách. 

Prilepšia si aj seniori
Okrem rodičov sa zmeny týkajú aj seniorov. Vzhľadom na to, že sa zvyšujú ceny 

   PRÍJEM SENIORA  VÝŠKA PRÍSPEVKU NA 
      1 ODOBRATÝ OBED
I. pásmo  do 255,30 €  1,70 €
II. pásmo  od 255,31 € do 350,00 € 0,70 €
III. pásmo od 350,01 € do 535,30 € 0,50 €
IV. pásmo nad 535,31  €  0,30 €

obedov a potravín, Ružinov navýšil príspevky pre seniorov. „Štatistický úrad stanovil hranicu 
chudoby na sumu 347 eur, ktorou sme sa riadili aj my. Pôvodné tri pásma sme rozdelili 
na štyri a navýšili sme v nich tieto príspevky. Pomôžeme tým seniorom s najnižšími 
dôchodkami,“ doplnila Henrieta Valková. Ďalšou  zmenou je odbúranie poštovej poukážky ako 
neefektívneho spôsobu doručovania peňazí.  
 Katarína Kostková



 www.ruzinovskeecho.sk

Ružinov mapuje „napešo“ 
6 mestských policajtov. 
Najnovšie už má svojho 
okrskára aj oblasť Mlynské 
Nivy II. Michal Žilák bude v 
rámci svojich smien okrem 
hliadkovej činnosti, vyko-
návať aj prácu okrskára. 
Dohliadať na poriadok bude 
v lokalite vymedzenej ulica-
mi Bajkalská, Miletičova, Trnávská-zimný štadión a Prievozská.  
Okrskári obvodu Bratislava II majú rovnakú mailovú adresu:  
okrskar.ruzinov@mp.bratislava.sk, každý z nich má ale k dispozícii 
vlastné telefónne číslo, na ktorom môžu Ružinovčania nahlasovať svoje 
podnety a problémy v ich okrsku.

Tento rok sa 474 ružinovských piatakov zapojilo do 
celoslovenského Testovania 5, známeho aj ako Monitor 5. Už 
pravidelne obsadzujú bratislavské okresy popredné miesta. 
Posledný Minitor 5 nebol výnimkou. 

Prvenstvo patrilo okresu Bratislava I. Okres Bratislava II sa umiestnil na 4. mieste. Celoslovenská prie-
merná úspešnosť z matematiky bola na úrovni 64,7 % a zo slovenského jazyka a literatúry  
62,8 %. Ružinovské školy boli s výsledkami monitora spokojné. „Ja ako riaditeľ som spokojný, 
lebo sme mali aj zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky o desať percent viac ako 
je celoslovenský priemer. Pri pohľade na tie výsledky, koreláciu medzi výsledkom z tohto 
testovania a známkou na vysvedčení, ktorú žiaci mali vo štvrtom ročníku, musím konštatovať, 
že to bolo spravodlivé,” povedal riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho Gabriel Kalna. „Predpokladali sme, 
že máme šikovných žiakov a tento náš predpoklad sa aj vyplnil, Testovanie 5 dopadlo dobre. 
Naše výsledky boli lepšie ako celoslovenský priemer, čo nás vždy poteší," dodala Erika Drgoňová, 
riaditeľka ZŠ Ostredková.  Monitor 5 sa podarilo nad celoslovenský primer napísať takmer všetkým 
ružinovským školám.  

23 piatakov napísalo jeden z predmetov na 100 %
V Ružinove to nie je stále tá istá škola, ktorá každoročne obsadzuje prvú priečku. Poradie sa mení, 
závisí hlavne od zloženia žiakov v danom ročníku. Tentokrát boli najúspešnejší piataci zo ZŠ Mierová. 
Matematiku napísali na 77,5 % a slovenský jazyk a literatúru ešte lepšie, a to na 79,3%. „Výsledky, 
ktoré naši žiaci dosiahli boli nanajvýš potešujúce. Ak to porovnám s predchádzajúcimi rokmi, 
možeme povedať, že tie výsledky sú rovnaké. Držíme si každoročne svoj štandard. Oproti minu-
lému roku sme boli zo slovenského jazyka a literatúry o jedno percento lepší," uviedla riaditeľka 
ZŠ Mierová Renáta Krížková. Základná škola Nevädzova skončila hneď za ZŠ Mierová, a to s výsledkami 
zo slovenského jazyka a literatúry 75,7 % a v matematike dosiahli žiaci tejto školy 77,2  %. Tretiu prieč-
ku si podelili ZŠ Vrútocká v matematike, jej piataci získali 75%, a v slovenskom jazyku a literatúre to 
bola Základná škola Ostredková so 72,9 %.  „Tento rok boli výsledky zo slovenského jazyka a lite-
ratúry a z matematiky vyrovnané, čo väčšinou nie je. Školáci mávajú na druhom stupni prob-
lém hlavne so slovenským jazykom. Ak to zhrniem sme s výsledkami spokojní. Tak ako sa nám 
javila skladba detí a podľa známok, aké dostávajú na vysvedčeniach, možeme povedať, že sú 
spravodlivé. Čo ma ako riaditeľku nesmierne teší," upresnila Erika Drgoňová. Niektorým žiakom 
sa podarilo dosiahnuť úspešnosť 100 %. V Ružinove sa to podarilo 23 piatakom z piatich základných 
škôl. Ani jeden z nich nedosiahol stopercentnú úspešnosť súčasne v oboch predmetoch. Na Drieňovej 
to boli dve deti, ktoré napísali Monitor 5 bez chyby v matematike a dve deti v slovenskom jazyku a 
literatúre. Na Ostredkovej sa viac darilo žiakom v slovenskom jazyku a literatúre, tam plnú úspešnosť 
získali až traja piataci, v matematike to boli dve deti. Testovanie 5 slúži na preverenie vedomostí, ktoré 
deti získali počas vzdelávania na prvom stupni základnej školy. Tieto výsledky nie sú rozhodujúce pri 
prijímaní na 8-ročné gymnáziá, ani sa nikam neuvádzajú. Ani tento rok sa nepodarilo prekonať hranicu 
80 % úspešnosti, ktorú niektoré školy dosiahli v prvom roku testovania. Najbližšie jej bola ZŠ Mierová, 
ktorej chýbalo v slovenskom jazyku a literatúre len 0,7 %.

Marianna Podlucká   

Nová posila medzi okrskármiRužinovskí piataci opäť 
nad celoslovenským priemerom
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GRANTOVÝ PROGRAM pre rok 2018
MČ Bratislava-Ružinov 
vyhlasuje grantový 
program/výzvu na 
predkladanie projektov 
pre tých, ktorí svojou 
činnosťou aktívne, 
cieľavedome a 
občiansky prispievajú 

k rozvoju svojho životného priestoru, chcú sa zapájať 
do riešenia potrieb mestskej časti Ružinova. Grantový 
program sa riadi Všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní 
finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných 
všeobecne záväzným nariadením mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 19/2017 zo dňa 27.6.2017 a zo dňa 
12.12.2017  (ďalej len „VZN") a je zameraný na: kultúrno-
spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport 
a mládež, sociálnu oblasť,ochranu a tvorbu životného 
prostredia, rozvoj komunitného života. 

Piliere grantového programu
Grantový program sa opiera o všeobecné a špecifické 
priority, ktoré tvoria základný pilier filozofie od vzniku 

grantového programu v roku 2010. Pilier ROZVOJA 
pomáha zvyšovať a harmonizovať kvalitu života 
Ružinovčanov, lebo kvalita života predstavuje náš 
každodenný život.S cieľom podporovať všeobecné dobro 
a dobročinnosť odráža pilier FILANTROPIE, ktorý vedie 
k vedomej podpore  vzájomnej pomoci, posilňovaniu 
dobrovoľníctva a darcovstva. Zabezpečiť rozšírenie aktivít 
na území Ružinova s cieľom udržať a oživiť spoločenské 
dianie a využitie občianskej aktivizácie je vnímaní ako 
pozitívna AKTIVITA. Pilier KREATIVITY dáva životu a práci 
zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia,  napomáha  
k podpore nápadov obyvateľov, ich záujmu o veci verejné 
s cieľom vzájomne sa spojiť, vytvoriť niečo spoločné, 
pre seba i pre iných a konkrétne čosi zmeniť vo svojom 
okolí vlastným pričinením. Je zdrojom pokroku v rôznych 
oblastiach a patrí medzi najcennejšie vlastnosti. RUŽINOV 
ako pilier nášho domova odráža aktivizovať  obyvateľov 
a sympatizantov s cieľom  využiť ich organizačné 
schopnosti, talent, vedomosti, finančné  či materiálne 
zdroje tak, aby to prinieslo úžitok komunitám v Ružinove.

Špecifické priority aktuálnej výzvy
Špecifické priority sú zamerané na podporu a skvalitnenie 
sociálnych služieb a na rozvoj kultúrneho potenciálu 

kumulovaného na území Ružinova cez rôzne formy, 
žánre a platformy.  Uzávierka predkladania  žiadostí o 
pridelenie grantu je do 03.04.2018, maximálna výška 
poskytovaného grantu je stanovená vo výške 5000 EUR 
a realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 
15.11.2018. Grantová komisia v zložení 7 poslancov, 
schválených miestnym zastupiľstvom, bude vyberať 
úspešných žiadateľov podľa vopred stanovených 
formálnych a obsahových kritériíí, zverejnených  
v grantovej výzve pre rok 2018 na oficionálnom webe 
MČ Ružinov. Posudzovanie projektov  je zložitý procces,  
ktorý okrem administratívno- formálneho spracovania 
vyžaduje prístup objektívnosti , transparentnosti, 
zodpovednosti, ale i náročnejšiu časovú záťaž . Na 
druhej strane je práca v komisii mimoriadne zaujímavá, 
podnetná, prostredníctvom projektov spoznávame 
aktívnych spoluobčanov, ich zanietenosť budovať svoje 
okolie, lokalitu, aktívny život v nej, ich chtivosť rozvíjať 
a podieľať sa skrášľovaní a rozvoji Ružinova. Tešíme sa 
na originálne  námety a realizáciu rôznych prospešných 
aktivít v duchu žiť, pracovať a relaxovať v najkrajšej a 
najlukratívnejšej časti Bratislavy.

Mária Barancová – predsedníčka grantovej komisie

Štrkovec
Ján Šafár, 
tel.: +421 914 369 409 

Trávniky
Zuzana Kubová, 
tel.: +421 902 921 199 

Mlynské Nivy I
Karol Harušťák, 
tel.: +421 902 921 192 

Mlynské Nivy II
Michal Žilák, 
tel.: +421 902 921 186 

Ostredky
Florian Szó, 
tel.: +421 902 921 183 

Trnávka
Radovan Hegyi, 
tel.: +421 914 369 401

Marianna Šebová, foto: autorka
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Zápis prvákov sa blíži

ZŠ Borodáčova 2
www.borodacova.sk

V školskom roku 2017/2018 plánujú otvoriť 
spolu 4 prvácke triedy a to: triedu s anglickým 
jazykom formou CLIL, triedu s nemeckým 
jazykom formou CLIL, triedu so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami a triedu  

s rozšíreným predmetom matematiky a informatiky.
-  kladú dôraz na  zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie  

technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých vyučovacích predmetov 
(interaktívna tabuľa, využívanie tabletov a počítačov vo vyučovaní...)

-  už od 1. ročníka vyučujú nielen informatiku, ale aj v bilingválnej forme  anglický a 
nemecký jazyk metódou CLIL

- v druhom ročníku trénujú deti anglický jazyk priamo s „native“ lektorom
-  ponúkajú triedu s posilnenou výučbou matematiky a neskorším pridaním hodín 

programovania
-   žiaci majú v 1. ročníku kurz  korčuľovania, plávania, v neskorších ročníkoch školu v prírode 

a lyžiarsky kurz
-  ponúkajú rôzne voľnočasové aktivity v školskom klube detí alebo v rámci mimoškolskej 

činnosti v záujmových útvaroch rôzneho zamerania
Deň otvorených dverí  bude 22. marca  v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

ZŠ Pavla Marcelyho, 
Drieňová 16
www.zsdrienovaba.edu.sk
Motto: „Aj ty môžeš byť u nás úspešný!“

Škola je zameraná na jazykový rozvoj žiaka 
prirodzenou formou a zvýšenou dotáciou hodín 
anglického jazyka už od prvej triedy. V školskom 

roku 2018/2019 plánujú otvoriť tri prvácke triedy.
-  dlhodobo pracujú na medzinárodných projektoch a snažia sa získavať granty z rôznych 

zdrojov
-  ponúkajú priateľské a podnetné prostredie so stálym pedagogickým kolektívom, ktorý 

používa najmodernejšie technické vybavenie
-  počas roka organizujú viacero projektových a zážitkových aktivít ( napr. Deň Zeme, tvorivé 

dielne, Super Deň Detí, školský jarmok, charitatívne podujatia, Burzoblšák a mnohé ďalšie)
-  žiaci navštevujú počas vyučovania napríklad lezeckú stenu, hudobnú akadémiu  

v Slovenskej filharmónii, hvezdáreň či v rámci projektu Nájdi v sebe vedca pracoviská SAV
-  ponúkajú množstvo vlastných záujmových krúžkov, ale spolupracujú aj s rôznymi 

inštitúciami na ďalších poobedných a večerných aktivitách pre žiakov a rodičov
-  ponúkajú každoročne školu v prírode, ale okrem toho organizujú aj vlastné zahraničné 

poznávacie výlety
Deň otvorených dverí bude 20. marca od 8:00 hod. do 16:00 hod.

ZŠ Kulíškova 8
www.zskuliskova.sk

Základná škola Kulíškova sa venuje pomoci 
žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou 
od roku 1996. V školskom roku 2018/2019 
plánujú otvoriť jednu takúto špeciálnu prvácku 
triedu a dve bežné prvácke triedy.

- dlhodobou tradíciou školy je športové zameranie
-  od 1. ročníka vyučujú anglický jazyk a tenis a vedú aj  florbalový krúžok a iné záujmové 

krúžky
-  v nižšom strednom vzdelávaní majú zriadené aj športové triedy, ktoré sú zamerané na 

florbal, basketbal, futbal a ľahkú atletiku
-  zapájajú sa do medzinárodných projektov, ale aj projektov ako Jedlo očami detí, Zdravý 

chrbátik, Záložka spája školy, rôznych  enviroprojektov a mliečneho programu
-  organizujú športové súťaže – Kuliškiáda, Kin ball, tvorivé dielne, kultúrne podujatia
-  majú revitalizovaný školský areál- nové ihriská, tenisový kurt, bežecká dráha, posedenie 

pod čerešňou
-  na škole pracujú odborní zamestnanci - školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a 

školský logopéd

ZŠ Medzilaborecká 11
www.medzilaba.sk
„Malá škola s veľkým srdcom“

V školskom roku 2018/2019 plánujú otvoriť tri 
triedy 1. ročníka. Škola je každý rok zameraná 
na iný projekt, ide o celoročné aktivity v duchu 
zvolenej témy napríklad Rok knihy – „S knihou 

nikdy nie si sám“ . Ponúkajú 33 záujmových krúžkov.
-  vyučujú anglický jazyk od 1. ročníka, navýšenie hodín cudzieho jazyka o konverzácie a 

krúžky 
-  podporujú medzigeneračné priateľstvá - deti pravidelne navštevujú domovy dôchodcov a 

trávia čas so seniormi pri rôznych aktivitách
-  ponúkajú netradičné krúžky ako DANCY- tanečná a pohybová prípravu v rôznych tanečných 

štýloch, kynologický krúžok Time dog, Krúžok varenia a pečenia, turistický, krúžok očami 
biológa či kurz strojopisu, a mnohé ďalšie

-   v rámci projektových dní (Pravek, Marťanská misia, Čitateľský oriešok,  Škoda hrou, 
Zdravie je len jedno, Tri groše – finančná gramotnosť a mnohé ďalšie) organizujú spoločné 
prezentácie –  výmeny tried s ukážkami výnimočných projektov

-  organizujú Rozprávkový deň predškolákov- zábavné vyučovacie predpoludnie pre budúcich 
prvákov, Noc v knižnici v priestoroch školy a zapájajú sa do charitatívnych akcií

Rozprávkový deň predškolákov (deň otvorených dverí) bude 17. marca od 8:45 
hod. do 12:00 hod.

ZŠ Mierová 46
www.zsmierovaba.edu.sk

V školskom roku 2018/2019 plánujú otvoriť dve prvácke 
triedy. Medzi priority školy patrí aj vysoká kvalita 
vzdelávania, kreatívne aktivity na vyučovacích hodinách či 
kvalitné vybavenie interiéru a exteriéru školy na športovanie.
-  dosahujú výborné výsledky v okresných  i celoslovenských 

kolách predmetových olympiád, rôznych súťažiach a 
testovaniach žiakov

-  realizujú výtvarno-dramatické lekcie v spolupráci so 
strediskom environmentálnej výchovy pri MČ Ružinov

-  zvyšujú čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov formou prednášok, besied či návštev 
knižníc

-  majú moderné vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami – Školský 
ekokufrík

-  ponúkajú projektovú a tvorivú prácu s modernou technikou, využitie iPadov vo 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Ružinov pre školský rok 2018/2019 bude:

 6. 4. 2018 od 14:30 hod. do 18:00 hod.
 7. 4. 2018 od  8:00 hod. do 12:00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky 
(teda zapísať do 1. ročníka ZŠ ) dieťa, ktoré k 1. septembru 2018 dovŕši 6 rokov. Zápisu 
sa zúčastnia aj deti, ktoré mali odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o 
jeden rok. Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť rodný list dieťaťa a svoj 
občiansky preukaz. Ak dieťa nedosiahlo požadovanú školskú spôsobilosť, riaditeľ 
školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, a to 
vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie 
všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej 
škole v školskom obvode, kde má trvalý pobyt. Rodič sa však môže rozhodnúť i pre 
inú základnú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej svoje dieťa hlási. V prípade, 
že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na 
kmeňovú školu v SR spravidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať 
komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy. Nesplnenie povinnosti 
zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa 
považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť zákonnému zástupcovi finančnú 
pokutu.
K zápisu je potrebné si priniesť : 
• platný občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa
• ak malo dieťa odklad, je potrebné priniesť rozhodnutie o odklade z minulého roka
• podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
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vyučovacom procese

-  ponúkajú odbornú starostlivosť špeciálneho pedagóga a v priestoroch školy pôsobí SZŠU 
(umelecká škola)  

-  škola realizuje rôzne projekty napríklad  Dokonči rozprávku, Vianočné čítanie či Číta celá 
škola a  projektový deň na Deň učiteľov „Žiaci učiteľom“ (žiaci II. stupňa učia na I. stupni)

„Bývame tu šťastní, všetci sme tu kamaráti, ... lebo máme najlepšie a najkrajšie pani 
učiteľky, milú pani riaditeľku, ...  každý deň sa učíme niečo nové, ... lebo je pekná 
ružová, ... môžeme hrať na školskom dvore futbal, ... je tu supeeer, ...“ odpovedali 
prváci na otázku, prečo sa im ich škola páči.

ZŠ Nevädzová 2
www.zsnevadzova.sk

V školskom roku 2018/2019 plánujú otvoriť 
maximálne štyri prvácke triedy. Škola využíva 
program FastForWord – zvyšovanie jazykových 
kompetencií žiakov. Vyučujú informatiku od  
2. ročníka.

- vyučujú anglický jazyk od 1. ročníka so zvýšenou dotáciou hodín,
- vyučujú nemecký, ruského jazyka od 7. ročníka podľa záujmu žiakov
-  využívajú vzdelávacie programy formátu 3D s interaktívnou tabuľou, interaktívnym 

dataprojektorom a internetom na vyučovaní
- rozvíjajú počítačovú gramotnosť žiakov, vyučovanie  informatiky od 2. ročníka
-  podporujú talentovaných a nadaných žiakov individuálnym prístupom a zapájaním do 

súťaží
- ponúkajú pestrú krúžkovú činnosť 
-  ponúkajú pomoc špeciálneho pedagóga, školského psychológa a asistenta učiteľa pre 

žiakov so špecifickými poruchami učenia 
-  zapájajú žiakov do projektov ako Zelená škola, Škola priateľská k deťom, Zippyho kamaráti, 

tvoria vlastné projekty a tematické dni 
„Na našej škole sa nám páči, že spolu vymýšľame rôzne projekty napr. v Žiackom 
parlamente alebo Zelenej škole. Učitelia telesnej výchovy nám dávajú možnosť 
viac športovať a páči sa nám ich prístup. Páčia sa nám školské výlety a exkurzie 
ako napr. lyžiarsky výcvik, návštevy múzeí a rôzne výlety do zahraničia (Rakúska). 
Niektorí učitelia nás svojou pomocou na druhom stupni pripravujú na stredné alebo 
bilingválne školy,“ uviedli žiačky z 8.C.
Deň otvorených dverí bude 15. marca od 8:00 hod. do 10:30 hod. 

ZŠ Ostredková 14
www.zsostredkova.sk
Motto: „Nepozeraj do zeme, ak chceš 
vidieť hviezdy"

V školskom roku 2018/2019 otvoria  
3 prvácke triedy. Škola sa venuje žiakom 
s pohybovým nadaním a zameriava sa na 

tanečný šport, v ktorom žiaci dosahujú medzinárodné úspechy.
-  vyučujú anglický jazyka od 1. ročníka, v 7. ročníku žiaci priberajú druhý cudzí jazyk – 
  nemecký alebo ruský
- od 5. ročníka majú žiaci mediálnu výchovu a od 8. ročníka predmet finančná gramotnosť
-  žiaci 3.-9. ročníka sa môžu v informačných a komunikačných technológiách vzdelávať  

v troch počítačových miestnostiach a tabletovej triede
-  na škole pracuje školská psychologička, špeciálna pedagogička a asistentka učiteľa
-  v poobedňajších hodinách žiaci navštevujú ŠKD, ZUŠ, SZUŠ a množstvo krúžkov so 

zameraním na vedu, šport, šach, umelecký rozvoj, jazyky
-  majú vlastný školský  časopis Jazierko, jazykovo nadané deti pripravujú aj cudzojazyčný 

časopis Teens World
Deň otvorených dverí bude 14. marca  od 8:00 hod do 11:40 hod. a v ŠKD od 14:00 
hod. do 16:00 hod. 

ZŠ Ružová dolina 29
www.zsrd.sk

V školskom roku 2018/2019 plánujú otvoriť 
dve triedy 1. ročníka. Škola ponúka frontálne, 
skupinové a individuálne vzdelávanie a najmä 
príjemnú rodinnú atmosféru. Vyučujú dva cudzie 
jazyky: anglický a nemecký. 

- vyučujú anglický jazyk od 1. ročníka
-  realizujú aktivity vedúce k ochrane zdravia, osobnostnému a sociálnemu rozvoju a 

environmentálnej výchovy
-  ponúkajú záujmové útvary z rôznych oblastí podľa záujmu žiakov (športová, prírodovedná, 

jazyková)
-  v rámci ekologických aktivít organizujú jarný a jesenný náučný chodník, eko- výchovné 

koncerty 
-  spolupracujú s nadáciou Volkswagen Slovakia – podpora technického vzdelávania detí
-  spolupracujú s Knižnicou Ružinov - rozvoj čitateľskej gramotnosti, besedy so spisovateľom, 

inscenované čítanie, noc v knižnici
-  majú multifunkčné ihrisko, v areáli je vysadená zeleň s altánkami, ktorá slúži na 

odpočinkovú a vzdelávaciu činnosť žiakov
-  pestrá činnosť školského klubu, ako i príprava na vyučovanie a písanie úloh v ňom
„Mám tu svojich kamarátov a sme tu ako rodina. Máme najlepšie pani  
vychovávateľky, učiteľky a kuchárky,“ odpovedali žiaci na otázku, prečo majú radi svoju 
školu.
Deň otvorených dverí bude 14. marca od 8:00 hod.  do 15:00 hod.

ZŠ  Vrútocká 58
www.zsvrutocka.sk
Motto: „ Každý človek má svoje prednosti 
a obmedzenia, každý môže byť významný, 
uvedomelý, mysliaci produktívny človek, 
skutočný víťaz!“ 

V školskom roku 2018/2019 plánujú otvoriť aj 
dve až tri prvácke triedy. Škola má zrekonštruovaný školský areál a telocvičňu.
-  vyučujú cudzie jazyky- povinne anglický od 1. ročníka, od 5. ročníka nemecký alebo ruský  

jazyk 
-  na 1. stupni realizujú projekt Škola otvorená športu – zameraný na všeobecnú športovú 

prípravu viacerých kolektívnych športov a tenisu v spolupráci s Ružinovskou tenisovou 
akadémiou

-  v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (katedrou psychológie) realizujú Projekt proti 
šikane a Projekt profesijnej orientácie žiakov

-  majú školský časopis Vrútockáčik, ktorý získal špeciálnu cena Matice slovenskej v súťaži 
školských časopisov 

-  spolupracujú so SOŠ chemickou v BA na príprave chemickej olympiády žiakov,  v ktorej 
pravidelne získavajú popredné umiestnenie

-  spolupracujú s klubom karate, so SZUŠ – Art Pegas realizujú hudobné, tanečné, výtvarné,  
a dramatické krúžky a so SZUŠ Ružová dolina výtvarný krúžok

-  spolupracujú s jazykovou školou Class- výučba anglického jazyka v niektorých triedach  
1. ročníka konverzačným spôsobom

Marianna Šebová, foto: archívy ZŠ

inzercia
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Naozaj musíme trpieť 
výstavbu na každom rohu?
V prvý februárový deň som sa s takmer troma stovkami z vás zú-
častnil na verejnom zhromaždení občanov Ružinova k  výstavbe 
a zahusťovaniu. A nevystúpil som, prepáčte. Pretože ma tak nahne-
valo, čo som tam počul, že by som asi nemohol byť úplne slušný.

Politici, ktorí sa v  Ružinove desať a  viac 
rokov striedajú vo funkciách starostov, vi-
cestarostov a  poslancov, sa tam navzájom 
hašterili, kto za všetko môže, kto čo urobil, 
a ako by to oni chceli ináč, ale keď mali tú 
moc, nedalo sa. Takto sa hašteria už celé 
roky, a jediným výsledkom je, že sa v Ruži-
nove stavia ako nikdy predtým, na každom 
kroku, viac, ako v  celom zvyšku Bratislavy 
dohromady.

A najviac ma mrzí, že kým u nás v Ružinove 
počúvam len, ako sa všetko nedá a ako sa 
nedalo ani predtým, stačí sa pozrieť inde 
do mesta a človek vidí, že to ide. Že sú sta-
rostovia, ktorí nie sú len pasívni, že podpo-
rujú občianske iniciatívy bojujúce za svoje 
práva. Že aj parkovaciu politiku už majú 
v niektorých mestských častiach, že aj čier-
ne stavby búrajú vo Vrakuni, že aj starosta 
odmieta podpísať stavebné povolenia za-

husťovačkám bez dostatočne vyriešenej 
dopravy a parkovania v Novom Meste. Len 
u nás v Ružinove sa stále "nedá".
V  Ružinove sa nám žije dobre, ale každým 
rokom sa viac bojím, aby to tak aj zostalo. 
Ak niekoľko volebných období po sebe 
niečo nefunguje, a pritom sa tam striedajú 
a hašteria stále tí istí ľudia, tak jedinou ná-
dejou je vymeniť ich. Príležitosť budeme 
mať v novembri.

Naozaj obyvateľov Ružinova najviac zo všetkého trápia koncerty? 

Poslanci miestnej časti Ružinov vo febru-
ári konečne schválili rozpočet pre rok 2018. 
A nezaobišlo sa to bez poriadnej slovnej pre-
strelky medzi nimi a  starostom. Dôvodom 
hádky však neboli cesty, parkovanie, čistota 
či chodníky - ale peniaze pre Cultus.
Neberte ma zle, Cultus je v  Ružinove veľmi 
dôležitý. Ale je to naozaj to, čo nás, Ružinov-
čanov, najviac trápi? Či bude na Cultus a na 
koncerty ročne milión, alebo len 3/4 milióna 
eur? O  tom sa treba dve hodiny hádať, spi-
sovať petície, organizovať televízne kamery? 
O parkovacej politike či územných plánoch, 
čo by zastavili enormnú výstavbu, pritom ne-
padlo v rozprave k rozpočtu ani slovo!
Rozpočet Ružinova má nesprávne na-
stavené priority. Posúďte sami: na opravy 
chodníkov navrhol starosta len 170 tisíc eur 
ročne. To je mimochodom trikrát menej, než 
som ako sám mestský poslanec pre ružinov-

ské chodníky vlani získal z rozpočtu hlavné-
ho mesta. Náklady na poslancov, ich sedenia 
a chlebíčky, boli navrhnuté v 5x väčšej sume, 
než investície do cyklotrás. A pri položke det-
ské jasle svietila veľká nula, kým to poslanci 
svojim pozmeňujúcim návrhom nezmenili. 
Hašterenie typu, „keď ty chceš zobrať Cul-
tusu, tak ja ti zruším Ružinovské Echo”, kto-
ré sme počas zastupiteľstva zažili, nikomu 
z  obyvateľov Ružinova nepomôže. Straše-
nie, že zmenený rozpočet pripraví senio-
rov o cvičenie jogy a deti o krúžky, bol čis-
tý faul. Na tieto aktivity totiž zostalo stále 
dosť peňazí. Práve krúžky pre deti, pravi-
delné aktivity pre seniorov a poskytnutie 
priestorov pre kultúrne aktivity by mali 
mať v činnosti Cultusu prednosť pred me-
gaakciami a koncertami, naplánovanými 
pred voľbami hlavne kvôli kampani.
No hlavne: celý systém treba zmeniť. Rozpo-

čet tu nie je pre politikov, aby si z neho robi-
li, čo sa sa im páči. Rozpočet mestskej časti 
musí slúžiť Ružinovčanom a  odrážať to, čo 
najviac trápi ich. O  viacerých koncertoch sa 
baviť môžeme - ale až po tom, ako budeme 
mať opravené chodníky, cesty, pokosené 
trávniky, vybudované parkoviská, vyčistené 
dažďové vpuste, keď nebudú stovky ruži-
novských rodičov bez miesta pre svoje dieťa 
v škôlke a kým a nebudeme na orez nebez-
pečného stromu čakať rok či dva pre nedo-
statok peňazí. 
Preto poslancami schválený presun peňazí 
na sociálne služby pre seniorov, aj navýše-
nie výdavkov na cesty, chodníky a cyklotrasy 
o  zhruba 700 tisíc eur z  rezervného fondu, 
vnímam ako správne. Keď bude všetko fun-
govať ako má, pokojne zaplaťme z rozpočtu 
aj Karla Gotta. Dovtedy investujme do správ-
nych priorít a nehašterme sa o hlúpostiach.

Martin Chren

Martin Patoprstý: 
Priama demokracia sa v Ružinove posilní
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce je zo zákona veľmi silný nástroj 
priamej demokracie – v podstate na úrovni miestneho referenda. 

Veľká vďaka za iniciovanie verej-
ného zhromaždenia obyvateľov 
obce patrí viacerým občianskym 
združeniam z  Ružinova. No žiaľ, 
závery z  tohto historicky prvého 
ružinovského verejného zhro-
maždenia obyvateľov nemohli 
byť prijaté s  dostatočnou silou 
pre miestne zastupiteľstvo.
Ružinov má síce pravidlá naprí-
klad o  vedení obecnej kroniky, 

ale také dôležité VZN, ktoré by 
upravovalo priebeh a hlasovanie 
na verejnom zhromaždení oby-
vateľov, mu doteraz chýba. Preto 
neboli závery februárového zhro-
maždenia pre starostu záväzné.
Preto som sa na zhromaždení 
verejne zaviazal, že osobne pri-
pravím návrh VZN o  verejných 
zhromaždeniach obyvateľov 
a  predložím ho ružinovskému 

zastupiteľstvu. Na budúcom 
zhromaždení si tak už sami obča-
nia budú snáď môcť odhlasovať 
úlohy pre zvolených poslancov 
a starostu.
Verím, že občania majú mať pria-
my dosah na veci verejné. Preto 
som už v  minulosti presadil na-
príklad pravidelne určenú ho-
dinu na vystúpenia občanov na 
miestnom zastupiteľstve, účasť 

občanov v  komisiách, či povin-
nosť úradu odpovedať na ich 
podnety, ktoré prednesú počas 
vystúpení občanov na miestnom 
zastupiteľstve, v presne určenom 
čase. 

František Fabián: 
Sídliskové dobrodružstvo 
(alebo ako sme v januári zbierali smeti na Nivách)

Upršaná sobota, kontajner 
pripravený, zberači nastúpení 
„Môžeme vyraziť“? Zborové 
„jasné“ odštartovalo menšie 
skupinky 2 - 5 ľudí na všetky 
strany. My chlapi, moja malič-
kosť (Fratišek Fabián) s  Mar-
tinom Chrenom, Martinom 
Patoprstým, Adamom Grek-
som, Ivanom Prokopom a ho-
kejbalistami HK 500 Nivy sme 
sa pustili do mokrého polo-
rozpadnutého starého kre-
denca, čo bol neďaleko, zatiaľ 
čo dámy Eva Bacigalová, Mo-
nika Kozelová a  ružinovská 
poslankyňa Anička Reinerová 
strategicky ukazovali smery 
pohybu našej „roty“. Začia-
tok bol úspešný: zatiaľ čo 
rukavice odolávali nástrahám 
meteorologických podmie-
nok, bunda a  nohavice boli 
prakticky od prvej sekundy 
mokré a špinavé. „V pohode“, 
hovorím si, netušiac ako na 
tom budem na záver.
Ideme smerom na Svätoplu-
kovu od Domu kultúry Nivy. 
Cieľ je zrejmý: sídlisko musí 
byť poupratované tak, aby si 

to ľudia všimli a možno aj tro-
cha zmenili prístup k svojmu 
okoliu. Vyzbrojení igelitovým 
vrecom a  dobrou náladou 
sme postupovali v  rojnici 
vpred. Aha, igelit, papier, po-
nožka (konkrétne jedna), 
špaky, drôt, koleso od auta… 
Vrece sa začína plniť.
Postupujeme ďalej, rukavice 
sú už celkom premočené, 
začína byť chladno na prsty. 
Nevadí. Zazriem v kroví igeli-
ty, veľmi nerozmýšľam a pre-
dieram sa k  nim, pričom si 
chránim oči. Bolo tam toho 
naozaj dosť, vrece je už plné 
skoro do polovice. Pribúda 
stavebný odpad spred domu 
s  novou fasádou, ktorý bol 
na tráve asi rok. Dobre čítate. 
Rok to tam nechali! Rozmýš-
ľam, či to má zmysel. Alebo 
či si príjemcovia našich daní 
robia svoju prácu.
Na rohu zbadám 4-metro-
vý smrek a pod ním – čižmu 
(opäť jednu). Tak už mám po-
nožku aj čižmu.

Pozitívne prekvapenie na 
seba nedalo dlho čakať. Voj-
dem do vnútrobloku medzi 
štyrmi bytovkami a… mini-
mum odpadkov, udržiavaná 
zeleň, krhlička. Zjavne je tu 
dobrá duša, ktorá si to tu 
obhospodaruje. Pri východe 
hneď na rohu vchádza do brá-
ny mladý pán okolo 30 rokov, 
pozerá a  príjemným tónom 
hovorí „ďakujeme“ – nič viac, 
nič nemej. Človeku je hneď 
veselšie – „Má to zmysel“. 
Pomaly sa blížime k  miestu 
stretnutia na peknom a „pek-
ne špinavom“ námestíčku. Po 
15 minútach je tiež vyzbie-
rané. Vidím ostatných a  vra-
ciame sa naspäť k  nášmu 
kontajneru. Mokrí a  špinaví. 
Nakoniec odovzdávam vrece 
s asi 2000 kusmi (5 kg) odpa-
du. A než sa ide na zaslúžený 
čaj, popozerám sa okolo a vi-
dím v  kontajneri hromadu 
odpadu a okolo žiaden. Dob-
rá práca, dobrý pocit, čas na 
spoločný čaj.

Aj Ružinov konečne 
posýpa ekologicky

Vďaka kolegovi, miestnemu 
poslancovi Martinovi Pato-
prstému z nášho Tímu Ruži-
nov, začala aj naša mestská 
časť konečne na prvých 
chodníkoch používať eko-
logický posyp zeolitom na-
miesto soli. Rozpúšťa ľad, 
no nezničí vám topánky, 
neškodí ani zvieracím lab-
kám, a  keď sa na jar jeho 
zvyšky pozametajú, poslú-
ži okolitým trávnikom ako 
hnojivo. Chceme lepší Ruži-
nov, a preto chceme zelený 
Ružinov. O
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MARTIN CHREN A TÍM RUŽINOV INFORMUJÚ:

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk

POZÝVAME VÁS NA AKCIE 
NÁS A NAŠICH PARTNEROV:

17. MAREC OD 10.00
Ružinovská rojnica

Ružová dolina
Spoločná brigáda – plošné zbieranie 

odpadkov. Vrecia a rukavice 
zabezpečené.

24. MAREC OD 16.00
Jarné prebudenie

Centrum Rafael, Narcisová 5, výťažok 
zo vstupného 10 eur/dieťa bude 

použitý na nákup nových hračiek pre 
detské centrum; pre súrodencov 50 % 

zľava na druhý lístok.
Maľovanie kraslíc, výroba korbáčov, 
tvorivé dielničky, pálenie Moreny, 

tanečné vystúpenie.

2. APRÍL OD 14.00
Veľká noc v parku

Park Ostredky pred reštauráciou 
Planétka

Hľadanie vajíčok v parku, súťaže 
o najväčší korbáč a v recitovaní 

riekaniek, Dancy Shake. 

O R G A N I Z Á T O R I  A  P A R T N E R I :

Martin Chren

Martin Patoprstý

Vladimír Sirotka

OZ Ružinov Pozit ív

platená inzercia
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Naozaj musíme trpieť 
výstavbu na každom rohu?
V prvý februárový deň som sa s takmer troma stovkami z vás zú-
častnil na verejnom zhromaždení občanov Ružinova k  výstavbe 
a zahusťovaniu. A nevystúpil som, prepáčte. Pretože ma tak nahne-
valo, čo som tam počul, že by som asi nemohol byť úplne slušný.

Politici, ktorí sa v  Ružinove desať a  viac 
rokov striedajú vo funkciách starostov, vi-
cestarostov a  poslancov, sa tam navzájom 
hašterili, kto za všetko môže, kto čo urobil, 
a ako by to oni chceli ináč, ale keď mali tú 
moc, nedalo sa. Takto sa hašteria už celé 
roky, a jediným výsledkom je, že sa v Ruži-
nove stavia ako nikdy predtým, na každom 
kroku, viac, ako v  celom zvyšku Bratislavy 
dohromady.

A najviac ma mrzí, že kým u nás v Ružinove 
počúvam len, ako sa všetko nedá a ako sa 
nedalo ani predtým, stačí sa pozrieť inde 
do mesta a človek vidí, že to ide. Že sú sta-
rostovia, ktorí nie sú len pasívni, že podpo-
rujú občianske iniciatívy bojujúce za svoje 
práva. Že aj parkovaciu politiku už majú 
v niektorých mestských častiach, že aj čier-
ne stavby búrajú vo Vrakuni, že aj starosta 
odmieta podpísať stavebné povolenia za-

husťovačkám bez dostatočne vyriešenej 
dopravy a parkovania v Novom Meste. Len 
u nás v Ružinove sa stále "nedá".
V  Ružinove sa nám žije dobre, ale každým 
rokom sa viac bojím, aby to tak aj zostalo. 
Ak niekoľko volebných období po sebe 
niečo nefunguje, a pritom sa tam striedajú 
a hašteria stále tí istí ľudia, tak jedinou ná-
dejou je vymeniť ich. Príležitosť budeme 
mať v novembri.

Naozaj obyvateľov Ružinova najviac zo všetkého trápia koncerty? 

Poslanci miestnej časti Ružinov vo febru-
ári konečne schválili rozpočet pre rok 2018. 
A nezaobišlo sa to bez poriadnej slovnej pre-
strelky medzi nimi a  starostom. Dôvodom 
hádky však neboli cesty, parkovanie, čistota 
či chodníky - ale peniaze pre Cultus.
Neberte ma zle, Cultus je v  Ružinove veľmi 
dôležitý. Ale je to naozaj to, čo nás, Ružinov-
čanov, najviac trápi? Či bude na Cultus a na 
koncerty ročne milión, alebo len 3/4 milióna 
eur? O  tom sa treba dve hodiny hádať, spi-
sovať petície, organizovať televízne kamery? 
O parkovacej politike či územných plánoch, 
čo by zastavili enormnú výstavbu, pritom ne-
padlo v rozprave k rozpočtu ani slovo!
Rozpočet Ružinova má nesprávne na-
stavené priority. Posúďte sami: na opravy 
chodníkov navrhol starosta len 170 tisíc eur 
ročne. To je mimochodom trikrát menej, než 
som ako sám mestský poslanec pre ružinov-

ské chodníky vlani získal z rozpočtu hlavné-
ho mesta. Náklady na poslancov, ich sedenia 
a chlebíčky, boli navrhnuté v 5x väčšej sume, 
než investície do cyklotrás. A pri položke det-
ské jasle svietila veľká nula, kým to poslanci 
svojim pozmeňujúcim návrhom nezmenili. 
Hašterenie typu, „keď ty chceš zobrať Cul-
tusu, tak ja ti zruším Ružinovské Echo”, kto-
ré sme počas zastupiteľstva zažili, nikomu 
z  obyvateľov Ružinova nepomôže. Straše-
nie, že zmenený rozpočet pripraví senio-
rov o cvičenie jogy a deti o krúžky, bol čis-
tý faul. Na tieto aktivity totiž zostalo stále 
dosť peňazí. Práve krúžky pre deti, pravi-
delné aktivity pre seniorov a poskytnutie 
priestorov pre kultúrne aktivity by mali 
mať v činnosti Cultusu prednosť pred me-
gaakciami a koncertami, naplánovanými 
pred voľbami hlavne kvôli kampani.
No hlavne: celý systém treba zmeniť. Rozpo-

čet tu nie je pre politikov, aby si z neho robi-
li, čo sa sa im páči. Rozpočet mestskej časti 
musí slúžiť Ružinovčanom a  odrážať to, čo 
najviac trápi ich. O  viacerých koncertoch sa 
baviť môžeme - ale až po tom, ako budeme 
mať opravené chodníky, cesty, pokosené 
trávniky, vybudované parkoviská, vyčistené 
dažďové vpuste, keď nebudú stovky ruži-
novských rodičov bez miesta pre svoje dieťa 
v škôlke a kým a nebudeme na orez nebez-
pečného stromu čakať rok či dva pre nedo-
statok peňazí. 
Preto poslancami schválený presun peňazí 
na sociálne služby pre seniorov, aj navýše-
nie výdavkov na cesty, chodníky a cyklotrasy 
o  zhruba 700 tisíc eur z  rezervného fondu, 
vnímam ako správne. Keď bude všetko fun-
govať ako má, pokojne zaplaťme z rozpočtu 
aj Karla Gotta. Dovtedy investujme do správ-
nych priorít a nehašterme sa o hlúpostiach.

Martin Chren

Martin Patoprstý: 
Priama demokracia sa v Ružinove posilní
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce je zo zákona veľmi silný nástroj 
priamej demokracie – v podstate na úrovni miestneho referenda. 

Veľká vďaka za iniciovanie verej-
ného zhromaždenia obyvateľov 
obce patrí viacerým občianskym 
združeniam z  Ružinova. No žiaľ, 
závery z  tohto historicky prvého 
ružinovského verejného zhro-
maždenia obyvateľov nemohli 
byť prijaté s  dostatočnou silou 
pre miestne zastupiteľstvo.
Ružinov má síce pravidlá naprí-
klad o  vedení obecnej kroniky, 

ale také dôležité VZN, ktoré by 
upravovalo priebeh a hlasovanie 
na verejnom zhromaždení oby-
vateľov, mu doteraz chýba. Preto 
neboli závery februárového zhro-
maždenia pre starostu záväzné.
Preto som sa na zhromaždení 
verejne zaviazal, že osobne pri-
pravím návrh VZN o  verejných 
zhromaždeniach obyvateľov 
a  predložím ho ružinovskému 

zastupiteľstvu. Na budúcom 
zhromaždení si tak už sami obča-
nia budú snáď môcť odhlasovať 
úlohy pre zvolených poslancov 
a starostu.
Verím, že občania majú mať pria-
my dosah na veci verejné. Preto 
som už v  minulosti presadil na-
príklad pravidelne určenú ho-
dinu na vystúpenia občanov na 
miestnom zastupiteľstve, účasť 

občanov v  komisiách, či povin-
nosť úradu odpovedať na ich 
podnety, ktoré prednesú počas 
vystúpení občanov na miestnom 
zastupiteľstve, v presne určenom 
čase. 

František Fabián: 
Sídliskové dobrodružstvo 
(alebo ako sme v januári zbierali smeti na Nivách)

Upršaná sobota, kontajner 
pripravený, zberači nastúpení 
„Môžeme vyraziť“? Zborové 
„jasné“ odštartovalo menšie 
skupinky 2 - 5 ľudí na všetky 
strany. My chlapi, moja malič-
kosť (Fratišek Fabián) s  Mar-
tinom Chrenom, Martinom 
Patoprstým, Adamom Grek-
som, Ivanom Prokopom a ho-
kejbalistami HK 500 Nivy sme 
sa pustili do mokrého polo-
rozpadnutého starého kre-
denca, čo bol neďaleko, zatiaľ 
čo dámy Eva Bacigalová, Mo-
nika Kozelová a  ružinovská 
poslankyňa Anička Reinerová 
strategicky ukazovali smery 
pohybu našej „roty“. Začia-
tok bol úspešný: zatiaľ čo 
rukavice odolávali nástrahám 
meteorologických podmie-
nok, bunda a  nohavice boli 
prakticky od prvej sekundy 
mokré a špinavé. „V pohode“, 
hovorím si, netušiac ako na 
tom budem na záver.
Ideme smerom na Svätoplu-
kovu od Domu kultúry Nivy. 
Cieľ je zrejmý: sídlisko musí 
byť poupratované tak, aby si 

to ľudia všimli a možno aj tro-
cha zmenili prístup k svojmu 
okoliu. Vyzbrojení igelitovým 
vrecom a  dobrou náladou 
sme postupovali v  rojnici 
vpred. Aha, igelit, papier, po-
nožka (konkrétne jedna), 
špaky, drôt, koleso od auta… 
Vrece sa začína plniť.
Postupujeme ďalej, rukavice 
sú už celkom premočené, 
začína byť chladno na prsty. 
Nevadí. Zazriem v kroví igeli-
ty, veľmi nerozmýšľam a pre-
dieram sa k  nim, pričom si 
chránim oči. Bolo tam toho 
naozaj dosť, vrece je už plné 
skoro do polovice. Pribúda 
stavebný odpad spred domu 
s  novou fasádou, ktorý bol 
na tráve asi rok. Dobre čítate. 
Rok to tam nechali! Rozmýš-
ľam, či to má zmysel. Alebo 
či si príjemcovia našich daní 
robia svoju prácu.
Na rohu zbadám 4-metro-
vý smrek a pod ním – čižmu 
(opäť jednu). Tak už mám po-
nožku aj čižmu.

Pozitívne prekvapenie na 
seba nedalo dlho čakať. Voj-
dem do vnútrobloku medzi 
štyrmi bytovkami a… mini-
mum odpadkov, udržiavaná 
zeleň, krhlička. Zjavne je tu 
dobrá duša, ktorá si to tu 
obhospodaruje. Pri východe 
hneď na rohu vchádza do brá-
ny mladý pán okolo 30 rokov, 
pozerá a  príjemným tónom 
hovorí „ďakujeme“ – nič viac, 
nič nemej. Človeku je hneď 
veselšie – „Má to zmysel“. 
Pomaly sa blížime k  miestu 
stretnutia na peknom a „pek-
ne špinavom“ námestíčku. Po 
15 minútach je tiež vyzbie-
rané. Vidím ostatných a  vra-
ciame sa naspäť k  nášmu 
kontajneru. Mokrí a  špinaví. 
Nakoniec odovzdávam vrece 
s asi 2000 kusmi (5 kg) odpa-
du. A než sa ide na zaslúžený 
čaj, popozerám sa okolo a vi-
dím v  kontajneri hromadu 
odpadu a okolo žiaden. Dob-
rá práca, dobrý pocit, čas na 
spoločný čaj.

Aj Ružinov konečne 
posýpa ekologicky

Vďaka kolegovi, miestnemu 
poslancovi Martinovi Pato-
prstému z nášho Tímu Ruži-
nov, začala aj naša mestská 
časť konečne na prvých 
chodníkoch používať eko-
logický posyp zeolitom na-
miesto soli. Rozpúšťa ľad, 
no nezničí vám topánky, 
neškodí ani zvieracím lab-
kám, a  keď sa na jar jeho 
zvyšky pozametajú, poslú-
ži okolitým trávnikom ako 
hnojivo. Chceme lepší Ruži-
nov, a preto chceme zelený 
Ružinov. O
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MARTIN CHREN A TÍM RUŽINOV INFORMUJÚ:

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk

POZÝVAME VÁS NA AKCIE 
NÁS A NAŠICH PARTNEROV:

17. MAREC OD 10.00
Ružinovská rojnica

Ružová dolina
Spoločná brigáda – plošné zbieranie 

odpadkov. Vrecia a rukavice 
zabezpečené.

24. MAREC OD 16.00
Jarné prebudenie

Centrum Rafael, Narcisová 5, výťažok 
zo vstupného 10 eur/dieťa bude 

použitý na nákup nových hračiek pre 
detské centrum; pre súrodencov 50 % 

zľava na druhý lístok.
Maľovanie kraslíc, výroba korbáčov, 
tvorivé dielničky, pálenie Moreny, 

tanečné vystúpenie.

2. APRÍL OD 14.00
Veľká noc v parku

Park Ostredky pred reštauráciou 
Planétka

Hľadanie vajíčok v parku, súťaže 
o najväčší korbáč a v recitovaní 

riekaniek, Dancy Shake. 

O R G A N I Z Á T O R I  A  P A R T N E R I :

Martin Chren

Martin Patoprstý

Vladimír Sirotka

OZ Ružinov Pozit ív



10

inzercia

O
ča

m
i p

os
la

nc
a

Ku dňu učiteľov
Spoločenské postavenie učiteľov sa vo svete spravidla 
charakterizuje ako postavenie učiteľov, ktoré im je 
priznávané v spoločnosti podľa stupňa vážnosti  
v súvislosti s uznávaním dôležitosti a významu 
ich funkcie a schopnosti plniť ju, s ich odbornou 
spôsobilosťou, ako aj pracovnými podmienkami, platmi 
a inými materiálnymi výhodami, ktoré majú v porovnaní 

s inými povolaniami (citované z medzinárodného dokumentu UNESCO „Odporúčania 
o postavení učiteľov" tzv. „CHARTA UČITEĽOV", Paríž, 5. 10. 1966, k dodržiavaniu 
ktorej sa prihlásila aj Slovenská republika).
Ružinov stimuluje  učiteľov nielen morálne, ale svojimi konkrétnymi aktivitami, ako 
je bývanie pre učiteľov Ružinova, podpora grantov zameraných na dobudovanie 
materiálneho zabezpečenia materských a základných  škôl, na revitalizáciu 
zelene okolia škôl, vybudovanie ihrísk, riešenie technického stavu škôl,  prioritne 
presadzuje vzdelávaciu politiku, uvedomujúc si  vzdelanie ako najdôležitejšiu 
strategickú hodnotu 21. storočia v globálnom svete.

Prečo?
Učiteľa ako človeka, ktorý vzdeláva naše najväčšie bohatstvo - deti a mládež  si 
ctíme a vážime. Kvalitný a motivovaný učiteľ je kľúčom k tomu, aby naše deti mali 
dobré vzdelanie a mohli v živote uspieť. Študenti strednej školy sa vyjadrili  
v dialógu o učiteľoch nasledovne: „Učitelia sú veľmi dôležití, pretože ovplyvňujú 
celý náš život.“ „Učitelia sú dobrí ľudia, ktorí chcú nielen naučiť poznatky, 
ale chcú naučiť deti a mládež správať sa v spoločnosti.“ Pre učiteľov musí byť 
ich plat deprimujúci, je to z nich niekedy cítiť.“ „Pri práci s ľuďmi by mali byť 
vyrovnaní.“ „Keď nebude učiteľov, nebude vzdelanie.“ „Učitelia sú dôležití  
z hľadiska výchovy.“ „Podporujem ich, lebo moja mama je učiteľka a vidím, 
že to má ťažké.“ Vážim si ich, lebo to nevzdali, aj keď so mnou to nemali 
jednoduché.“ „Učitelia sú psychicky veľmi silní, obetujú pre nás veľa času 
a energie.“ „Učitelia, hoci majú svoje problémy, riešia problémy nás a ich 
problémy nemá kto riešiť.“ „Učitelia majú nervy z ocele, to sa o nich hovorí.“ 
„Nikto mladý nechce byť učiteľom, je to zle platená profesia.“ „Zažívajú 
ponižovanie, aj moja mama je učiteľka a sťažuje sa doma.“ „Učitelia sa o nás 
starajú, pomáhajú sa nám začleniť do života, dávajú nám vzdelanie.“ „Mal 
som aj pozitívne aj negatívne skúsenosti, vo všeobecnosti si ich vážim.“ „Ich 
práca je psychicky veľmi náročná, majú zodpovednosť za deti a študentov.“ 
„Učitelia sú našou druhou rodinou.“ „Dávajú nám cenné rady do života.“ 
„Vážim si učiteľov, ktorí sú empatickí, tolerantní, chápajúci, majú priateľský 
vzťah, a nie sú nadradení.“ „Učiteľstvo je jednou z najdôležitejších profesií zo 
všetkých profesií.“

28. marec sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov, ktorý je spätý s jednou  
z najvýznamnejších postáv v oblasti pedagogiky - Jánom Ámosom Komenským.
Vážení ružinovskí učitelia, patrí vám naše uznanie, vrelé poďakovanie  a srdečné 
blahoželanie.

Mária Barancová - poslankyňa

E-twinning na Kulíškovej 
Zahraničná spolupráca 
a rôzne medzinárodné 
projekty nie sú len výsadou 
vysokých škôl. Aj žiaci 
základných škôl sa môžu 
takýchto projektov zúčastniť. 
Veľmi známym a populárnym 
bol Comenius, ktorého 
súčasťou boli aj ružinovské 
školy. Základná škola 

Kulíškova sa zapojila do ďalšieho s názvom E-twinning. Jeho súčasťou 
bude dva roky.
Projekt E-twinning funguje podobne ako Comenius na základe partnerstva, ale tentokrát 
len s jednou školou. Základná škola Kulíškova spolupracuje so školou zo Znojma. Tento 
školský rok je to už druhá etapa projektu, ktorá sa týka prírodovednej a počítačovej 
gramotnosti. Komunikačným jazykom je angličtina, ale pre mladšie ročníky je sčasti aj 
český jazyk cudzí. Učia sa tak nové slovíčka, ktoré mnohokrát už nepoznajú.  „Tým, že po 
rozdelení republiky deti stratili kontakt s tým jazykom, tak sa takýmito projektami 
oživuje aj komunikáciu medzi českými a slovenskými žiakmi ich materinskými 
jazykmi," uviedla Marta Rovná zo ZŠ Kulíškova. Mestská časť podporila tento projekt 
grantom, vďaka čomu mohli žiaci vycestovať do Znojma. Stretli sa tam s novými kamarátmi 
a spoločne pracovali na projektoch. E-twinning je hlavne internetovým projektom,  
v ktorom spolupráca prebieha pomocou komunikácie cez počítače. Vycestovanie do druhej 
krajiny nie je jeho bežnou súčasťou projektu, ale je veľmi dobrým spestrením. „Prvá etapa 
projektu bola venovaná kultúre a športu. Tešíme sa nato, že znojemská škola príde 
v máji k nám do Bratislavy a dúfam, že nám predstaví svoje doplňujúce aktivity," 
povedala Rovná. „V Znojme sme vytvárali napríklad stojan na ceruzky z dreva. Mohli 
sme pracovať v dielni, ktorú škola má. Potom si niektorí moji spolužiaci vytvárali 
napríklad model kvetu z papiera, korkových štuplov a iných materiálov," opísali svoju 
návštevu v Znojme žiaci z Kulíškovej. Tí pracujú aj na tzv. obrázkovom slovníku, kde sa učia 
nové slovíčka na tému les a dozvedia sa ich v angličtine, češtine a slovenčine. Na škole 
sa do projektu zapája približne 100 detí, každé v téme, ktorá ho zaujíma. Takto si môžu 
obohacovať vyučovanie, a to ich posúva vpred v ich vzdelaní.

Marianna Podlucká
foto: ZŠ Kulíškova

RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, a.s.  
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
Oznam o ponukách prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne 
záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 dve ponukové konania 
na odpredaj prebytočného majetku. 1. MULTICAR M26 Champion, rok výroby 
1996, objem motora 2800 cm3, maximálny výkon 78 kW, najazdených 63917 km, 
prevádzková hmotnosť 1415 kg, primeraná cena je 6.167,-€ s DPH (č. UK GR-L-
1-27/2018). 2. súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER 
City Cat2020XL a 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL, celková suma spolu je 
6.237,-€ (č. UK GR-L-1-26/2018). Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu 
zverejnenia v zalepenej obálke na adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava s označením „Prebytočný majetok 
spoločnosti – s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením 
„NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle  
0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk . Primerané ceny ponúkaného 
prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať 
jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, 
kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam 
ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik 
verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie. 

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁČOVŇA 
S KAVIARŇOU

Predložte tento kupón a uplatnite si 
zľavu 50% na pranie v 10 kg práčke!

Prízemie budovy Astra
Ružová dolina 33, BA

f /laundromat.sk

0918 660730
www.laundromat.sk

MAJTE V TOM ČISTO! 

EXPRESNE!
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Predstavenie knihy mladého autora Pavla Chodúra

inzercia

V dobrom aj zlom
Do Národného týždňa manželstva sa Ružinov  zapojil už štvrtý raz. Okrem množstva 
aktivít bol jeho súčasťou aj tanečný večer. 
Tanečný večer zaujal tie manželské páry z Ružinova, ktoré mali chuť nielen sa zabaviť, ale 
aj priučiť niečomu novému. Súčasťou programu bol aj tanečný workshop, kde si manželia 
vyskúšali základy ladného waltzu a temperamentnej čače. Na parket sa postavili mladé 
manželské páry ale aj tie, ktoré sú v tomto zväzku už desaťročia. Jedným z bodov programu 
bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže o naj fotografiu, ktorú pri príležitosti Národného týždňa 
manželstva pravidelne vyhlasuje mestská časť. Manželia mali tento rok posielať snímky, ktoré 

vznikli na svadobnej ceste. Prvenstvo si odniesli manželia Kuloštiakovci s fotografiou, ktorá vznikla pred rokom a pol v Grécku na ostrove 
Santorini. „Zapojili a vyzvali sme všetkých priateľov a rodinu, tešili sme sa takej podpore. Manželia sme síce len necelé dva roky, 
ale na manželský život sme si zvykli rýchlo, keďže spolu sme už 9 rokov. Život nám zmenil až náš syn Adamko. Život treba brať 
hlavne s úsmevom a vždy sa v partnerstve snažiť nájsť kompromis. A nikdy neísť spať pohádaní, ale vždy sa predtým udobriť,“ 
prezradili recept na š ťastné manželstvo Michal a Dominika Kuloštiakovci. Vo svete má národný týždeň manželstva vyše 20 ročnú tradíciu, 
na Slovensku sa oslavuje už 8 rokov. Ružinov si postupne buduje túto tradíciu a keďže sa stretla s úspechom plánuje v nej aj pokračovať 
naďalej.   
 Katarína Kostková,foto:Stanislav Šenc

Do edície Všeličo Knižnici Ružinov pribudlo ďalšie dielo. Dňa 1. februára 2018 sme sa stretli 
v študovni Knižnice Ružinov na Miletičovej 47, kde sme uviedli knihu mladého autora Pavla 
Chodúra s názvom Zomiera mladý ten, koho Bohovia milujú. Podujatia sa zúčastnilo viac 
ako 30 ľudí, ktorí prišli podporiť a osláviť spolu s autorom jeho literárny počin. V Knižnici 
Ružinov radi podporujeme mladých umelcov a Pavel Chodúr doposiaľ knihu vydanú nemal. 
Po predošlej spolupráci sme sa rozhodli ho v jeho bohatej tvorivej činnosti podporiť.  Besedu 
moderovala Kamila Černáková, ktorá svojho hosťa vyspovedala o jeho inšpiráciách na písanie 
knihy, procese tvorby, o jeho plánoch do budúcnosti, ale aj o tom, aké je to byť mladým 

autorom. Krstným otcom sa stal autor ilustrácií Tomáš Galata, ktorý symbolickým sypaním piesku uviedol knihu do života. Tešíme sa, že 
môžeme podporovať kvalitnú literatúru a mladému autorovi želáme veľa úspechov do budúcnosti.

Tím Knižnice Ružinov

Vicemajstri z Ostredkovej
Pred piatimi rokmi sa na Základnej škole Ostredková zrodila myšlienka tanečnej 
triedy. Vznikla z toho, že na škole pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy Milan Špánik, 
úspešný reprezentant v  spoločenských tancoch.  
V školskom roku 2013/2014 začala na Ostredkovej písať svoju históriu prvá tanečná trieda. 
To, že o pár rokov budú tanečníci žať celoslovenské úspechy, vtedy hádam ani nikomu na um 
neprišlo. Trieda plná tanečníkov začiatočníkov sa do tancovania vrhla naplno. Postupne sa začali 
dostavovať úspechy. Ten najväčší zaznamenali vo februári tanečníci Jaroslav Jesenský a Simona 
Pavlovičová. Z majstrovstiev Slovenska v kategórii juniorov v 10 tancoch si odniesli striebornú 
medailu. „Boli sme dosť prekvapení, lebo majstrovstiev sa zúčastnili páry z celého 

Slovenska. Dúfali sme, že postúpime do finále, ale konečné umiestnenie nás prekvapilo. Sme šťastní,“ neskrývala radosť Simona 
Pavlovičová. „Sme naozaj nadšení. Teraz ale musíme zabrať ešte viac. Čakajú nás ďalšie majstrovstvá v latinskoamerických 
tancoch, tak momentálne len trénujeme, ale stojí to za to,“ doplnil ju jej partner Jaroslav Jesenský. Najväčšiu hrdosť samozrejme 
prežíva učiteľ a tréner v jednej osobe Milan Špánik, ktorý tanečnej triede a svojim zverencov obetoval posledné roky. „Na majstrovstvá 
sme išli samozrejme s cieľom umiestniť sa čo najlepšie a podaril sa nám krásny výsledok.  Je za tým veľmi veľa práce a roky 
tvrdých tréningov, nebolo to zo dňa na deň. Deti urobili obrovský skok, keďže pred pár rokmi boli úplní začiatočníci a nevedeli, 
čo tanec vôbec obnáša. Je to nielen moja a ich zásluha, ale aj ich rodičov, ktorí nás podporujú,“ povedal Milan Špánik. Mladí 
vicemajstri Slovenska Jaro a Simona spolu tancujú od začiatku, teda od piatej triedy. Už vtedy ich to takpovediac pritiahlo k sebe. „Simona 
je úžasná partnerka, snaží sa a pracuje na sebe, potom máme aj dobré výsledky,“ vychválil svoju partnerku Jaro. „Na začiatku to 
bolo dosť ťažké, nerozumeli sme si, urážali sme sa na seba. Ale po čase sme si na seba zvykli a je to teraz fajn. Cením si najviac 
na Jarovi, že nechá rozprávať mňa a keď sa hádame, tak vždy za mnou príde, ospravedlní sa, aj keď má pravdu on,“ s úsmevom 
objasnila fungujúci  tanečný vzťah Simona. 

Katarína Kostková, foto: Milan Špánik

Vážená redakcia,
preposielam Vám fotografiu, síce 
nepodarenú, z mobilu viac týždňovej 
bariny pri zastávke MHD Tomášikova 
v smere do mesta. Mám 94r. Po 
poslednej snehovej nádielke a po 
roztopení snehu sa barina tiahla o 
celý ten tieň. Choďte sa tam pozrieť. 
Nastupujúci do predného vozňa 
električky-mladí preskočia a starí 
musia cez obrubník vojsť do koľajiska 
alebo si zamočiť obuv.
Opakujem: príďte sa tam pozrieť.
A.K. (redakcia má k dispozícii meno 
adresu čitateľa)

Dobrý deň,
takto devastujú park na Vietnamskej 
ulici  nedisciplinovaní vodiči. 

Zámková dlažba pod váhou vozidiel 
klesla a výsledok je na priloženom 
obrázku. Príjazdový chodník 
znečisťujú vozidlá z parkoviska 
polície, ktorý je už viac ako mesiac 
rozkopaný. Možno sa niečo zmení 
po zverejnení v Ružinovskom echu. 
Ja som už oslovil mestskú aj štátnu 
políciu, ale nič sa nedeje.
P.M. (redakcia má k dispozícii meno a 
kontakt na čitateľa)

PÁTRANIE PO STRATENÝCH KNIHÁCH ZAČÍNA
Marec, mesiac knihy, pripomína ľuďom dôležitosť kníh a čítania nielen u detí, ale 
aj u dospelých. V rámci tohto mesiaca sa každoročne vyhlasuje Týždeň slovenských 
knižníc, ktorý bude tento rok v dňoch 5. - 13. marca 2018. Knižnica Ružinov sa opäť 
zapája do tohto projektu. O tom, čo je pre vás pripravené, vás budeme informovať na 
našej webovej stránke www.kniznica-ruzinov.sk a na facebooku - Ruzinovskakniznica. 
Jednou z aktivít, do ktorých sa zapájame spolu s verejnými knižnicami Bratislavského 
samosprávneho kraja, je pilotný projekt Stratené knihy.  V rámci neho sa čitatelia  
nielen pobavia, ale získajú aj odmenu. Realizovať sa bude v Ústrednej knižnici na 
Miletičovej 47 a zúčastniť sa na ňom môžu aj ľudia, ktorí nie sú členmi našej knižnice.
SOS! Stratila som sa!
V priestoroch knižnice a jej okolí budú rozmiestnené knihy označené špeciálnou 
nálepkou   SOS! Stratila som sa!   Komu sa knihu podarí nájsť a priniesť do knižnice 
v dňoch 5. - 13. marca, bude knižnicou na mieste odmenený. Pravidlá na zapojenie 
sa do akcie Stratené knihy si budete môcť prečítať aj na webovej stránke a jej priebeh 
sledovať na našich sociálnych sieťach.

Tím Knižnice Ružinov
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Z histórie nemocnice s poliklinikou
Počas výstavby ružinovského sídliska sa nerozmýšlalo len o tom, ako dostať 
do mestskej časti čo najviac bytov, ale aj o občianskej vybavenosti, ktorá je 
súčasťou Ružinova už dlhé roky. Tvori ju základné školy, materské školy a aj 
zdravotnícke zariadenia, najznámejším je Ružinovská nemocnica s poliklini-
kou, ľudovo nazývaná Šmidkeho.  

Miesto bolo už vopred vybrané, nemocnica 
s poliklinikou mala stáť pri jazere „Rohlík” 
a tak sa aj stalo. „Architekt Pástor ju 
naprojektoval v roku 1976,” povedala 
Jana Hamšíková z Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratislave. Postupne 
s pribúdajúcimi rokmi bol hlavný objekt 
nemocnice a polikliniky dopĺňaný 
o iné budovy, ktoré boli potrebné  
k bezproblémovému fungovaniu 

prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Dnes je nemocnica súčasťou Univerzitnej 
nemocnice v Bratislave a slúži ako jedna z nosných prevádzok na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v hlavnom meste. V okolí nemocnice s poliklinikou sa nachádza aj niekoľko 
umeleckých diel, ktoré dotvárajú celý priestor a svojím spôsobom ho aj skrášľujú. Jedným 
z nich je socha s názvom Dve ženy od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Sochy, 
kde sú dve dievčatá  zobrazené v tanečnom rytme, sú jej typickým rukopisom. Na fasáde 
nemocnice sa nachádza aj zaujímavá mozaiková stena. Vytvoril ju Ivan Vychlopen. Stena 
sa nachádza na pravej strane pri vstupe do nemocnice a má dĺžku úctihodných 35 metrov. 
Žiaľ, málo ľudí si ju všimne a ešte menej ju pokladá za umelecké dielo.  Návštevníkov 
polikliniky pri vstupe víta dielo od sochárky Erny Masarovičovej s názvom Zrod života. 
Dielo je zaujímavé svojím spracovaním v kombinácii kovu a mramoru. „Dielo je naozaj 
netradičné a je dobré, že aj takéto sochy od výborných slovenských umelcov môžeme 
vidieť vo verejnom priestore," doplnila Hamšíková. Nemocnica s poliklinikou boli 
vystavané súčastne aj keď majú iných autorov, čo je badateľné na ich pôdoryse. Budova 
polikliniky bola naprojektovaná architektom Albertom Ščepánom. Objekt má tvar písmena 
ypsilon, má tri krídla, ktoré sa „rozbiehajú" od centrálneho vstupného priestoru. To 
zabezpečuje veľmi dobrú orientáciu pre všetkých pacientov, ktorí ju navštevujú. 

Marianna Podlucká
foto: autorka

Medzinárodné  
návštevy na školách
Niekoľko týždňov pôsobiliv 
ružinovských školách 
zahraniční študenti. 
Mnohí z nich pricestovali 
z exotických krajín. Boli to 
dobrovoľníci  
z medzinárodnej 
študentskej organizácie 
Aisec. Tá ponúka rôzne 
stáže alebo dobrovoľníctva, 
ktorých hlavným cieľom nie 
je zarobiť peniaze, ale najmä možnosť spoznať novú kultúru a odovzdať časť tej 
svojej v žiakom v iných krajinách. 
Dobrovoľníci boli aj Základnej škole Pavla Marcelyho a na Gymnáziu Ivana Horvátha. Počas 
svojho pôsobenia na Slovensku navštívili viaceré školy v celej krajine. Dobrovoľníci sa na 
školách venujú hlavne globálnym problémom, kultúrnych rôznorodostiam života  
v ich krajinách. „Tento dokáže človeku zmeniť život. Som zo Srí Lanky a spoznávanie 
iných kultúr mi otvorilo oči. Nerobím to pre peniaze, ale preto aby som videl úsmev 
na tvárach detí, ktorým prednášam. Je to už moja štvrtá škola na Slovensku, aj 
keď nie som platený, rozvíjam sa sám ako osobnosť. Som rád, že deťom môžem 
ponúknuť niečo zo svojej kultúry a ony mi na oplátku ukážu tú svoju," povedal jeden 
z výmenných študentov Amjed Mazook zo Srí Lanky. Dobrovoľníci si mohli vybrať krajinu, 
do ktorej vycestujú. Práve Slovensko je pre nich výbornou kombináciou východnej a 
strednej Európy a výhodným štartovacím bodom na cestovanie do ostatných krajín. „Počas 
projektu mabsolvujú aj také aktivity, kde im naši študenti  prezentujú slovenskú 
kultúru, naše tradície a zvyky. Neobchádzajú ani problémy, ktoré máme aj my 
v našej krajine a porovnávajú ich s inými. Čo sme sa s nimi rozprávali, tak sú na 
Slovensku spokojní," uviedla koordinátorka projektu na Gymnáziu Ivana Horvátha, Oľga 
Kubánková. Slovenské deti sa o krajiny pôvodu výmenných študentov zaujímali a mali 
veľa otázok. Zaujímala ich napríklad Indonézia alebo Brazília. Ostrov Bali v Indonézii je 
pre dovolenkárov známy, ale rozprávať sa s niekým, kto v krajine naozaj žije, sa nestáva 
každý deň. „Ja som z Indonézie a deti veľmi zaujíma znak našej krajiny, ktorým je 
drak, Komodo. Taktiež chcú návštíviť ostrov Jáva, z ktorého pochádzam. Deti sú 
veľmi aktívne, pýtajú sa veľa otázok a dokážu zdielať svoje myšlienky s ostatnými," 
pochválila žiakov Cita, študentka z Indonézie. Na školách sa študenti venovali každej 
triede. Rozvrh mali upravený tak, aby mohli získať, ale i odovzdať čo najviac informácií. 
Pre mladšie ročníky na základnej škole bolo častokrát náročnejšie im porozumieť, lebo ich 
angličtina ešte nie je na takej vysokej úrovni. Počas týždňa si ju zlepšili. Hlavnou témou 
programu boli globálne problémy, tie sú momentálne vo svete veľmi diskutované. Je 
dôležité, aby deti dostali pohľad na udalosti vo svete z viacerých zdrojov, preto im práve 
možnosť stretnúť sa s ľuďmi zo zahraničia môže otvoriť oči. „Rozprávam sa s deťmi  
o rôznych problémoch vo svete. V konečnom dôsledku sme na planéte všetci spolu. 
Som tu preto, aby som robila niečo aj pre seba, ale hlavne pre svet. To bolo mojou 
motivácia účasti v tomto programu. Prišla som sem z Brazílie, ktorá má tiež veľa 
problémov. Samozrejme, že svojej krajine môžem pomôcť doma, ale ponúknuť 
informácie o Brazílii iným krajinám je omnoho lepšie. Potom nám iné štáty môžu 
pomôcť, stačí krajinu len spoznať a najlepšie od niekoho kto tam žije. Tento projekt 
je veľmi zaujímavý a dokáže dať vela hlavne mladému človeku. Každý by sa ho mal 
zúčastniť, či už ako dobrovoľník, ktorý navštívi cudziu krajinu, alebo ako žiak, ktorý 
príjme cudzincov medzi seba," uzatvorila Bruna z Brazílie.

Marianna Podlucká, foto: Gymnázium Ivana Horvátha

inzercia

Vždy to môže byť lepšie (aj v Prievoze)
Ak si pripustíme, že to 
môže byť lepšie a že zmena 
je uskutočniteľná, tak až 
vtedy sa môžeme pustiť do 
plánovania zmeny. K týmto 
myšlienkam ma priviedla publi-
kácia, už vlastne bestseller od 
J. Collinsa, „Good to great.“ 

„Od dobrého k vynikajúcemu.“ Pri opätovnom 
listovaní si v knihe, mimochodom aj pre inšpirácie 
na strategické zmeny, som sa začítal do už známeho 
„konceptu ježka.“ Priznám sa, vždy tam nájdem niečo 
nové pre seba, pre firmu, pre okolie, prípadne pre 
mojich poslucháčov. Pripomeňme si o čo ide v „koncepte 
ježka.“ Zjednodušene o prienik troch kruhov: Pre čo 

ste skutočne nadchnutý? V čom môžete byť najlepší? 
Nie len v blízkom okolí. Čo poháňa váš motor? Nie len 
ekonomický.

Poďme sa na to pozrieť bližšie.
 Ak sme pre niečo nadchnutí, tak v tom najskôr 
budeme vidieť zmysel. Sme nadchnutí pre veci, ktoré 
nás, firmu, alebo aj naše okolie posunú ďalej. Kde vidí-
me, čo bude na konci, za horizontom realizovania. A čo 
prinesie pridanú hodnotu.
 J. Collins píše o tom, v čom môžeme byť najlepší na 
svete. Ono to na prvé prečítanie môže viacerým pripadať 
ako prehnané vyjadrenie, alebo ako metafora, či hyper-
bola. Ak však nerozmýšľame globálne, a nemáme 
globálne ciele, máme malú šancu dosiahnuť 

niečo aj na lokálnej úrovni.
 J.Collins  v tomto bode viac zmieňuje ekonomický 
motor. To je v prípade, že má na mysli predovšetkým 
súkromný sektor. Platí to však aj v štátnej sfére? 
Nakoniec, aj štátna sféra musí mať na pamäti ekonomic-
ké ukazovatele. A tým pomyselným motorom môže byť 
dosť dobre aj dopyt v sociálnej oblasti a pod., kde nejde 
primárne o ekonomickú stránku. A tak ten náš motor 
môže poháňať napríklad aj odkázanosť slabších 
práve na nás, čo myslíte...?

Ďalšiu inšpiráciu možno aj pre kontextové chápanie 
nášho priestoru nájdete aj na fcb. stránke: https://www.
facebook.com/BratislavaPrievozmojasrdcovka.sk/

Autor textu:  Mgr. Rudolf Hauzer, MBA

        Ponúkame na predaj
2 izb. byt
v pôvodnom stave na
Trebišovskej ulici.

Sprostredkujeme predaj alebo 
prenájom aj Vašej nehnuteľnosti. 

Viac info na  
www.pressburgfamily.sk 

Mgr. Beáta Lóciová
Tel : 0910995267
info@pressburgfamily.sk
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HUNCÚT, KTORÝ DOKÁŽE 
ZÁBAVNOU FORMOU POUČIŤ 

Vraj ste vôbec neplánovali byť hercom, i tak ste sa 
ním stali. Spôsobila to náhoda či nejaká zvláštna 
udalosť? 
Nemal som túžbu stať sa konkrétne hercom. Od malička ma 
lákalo divadlo ako také, ale som nachádzal skôr uspokoje-
nie v bábkovom divadle. Sám som si vyrábal bábky, neskôr 
som si robil makety scén opier. Bol som schopný pustiť si 
z gramofónu operu a celú ju s vlastnoručne vyrobenými 
postavičkami na svojej scéne v malom bábkovom divadle 
odohrať. Veľakrát mi pri tom ubehlo sobotné popoludnie. 
Počas základnej a strednej školy som večery trávil buď na 
predstaveniach v opere SND, alebo v Slovenskej filharmó-
nii, či v amatérskom divadle, ktorému som sa venoval. Na 
herectvo na VŠMU som ani nepomyslel. Skôr som pokuko-
val po opernej réžii alebo scénografii. 

Bábkoherectvo sa u nás v tých časoch neštudovalo. 
Vedeli ste si predstaviť čo budete robiť, keď štúdium 
na pražskej DAMU skončíte? 
Bábkárska tvorba sa na Slovensku študuje takmer tridsať 
rokov. Vtedy, keď som sa rozhodoval, kam sa podejem 
po absolvovaní gymnázia, sa tento obor dal študovať len  
v Prahe. Kládol som si otázku: Kam sa podieť po skole? Boli 
len dve možnosti: buď ostať v Prahe, ako spravilo viacero 
spolužiakov, alebo sa vrátiť do niektorého slovenského 
bábkového divadla. Spolu s kolegom Igorom Adamcom 
sme dostali ponuku isť do Banskej Bystrice, kde sme dostali 
voľnú ruku, aby sme oslovili režiséra, s ktorým by sme 
chceli pracovať. Na tie časy to bola veľmi štedrá ponuka 
a ukázalo sa, že sa vyplatila. Zakrátko sme dostali aj cenu 
na festivale. V tom období sa v divadle stretlo niekoľko 
ľudí, ktorí sme sa vzájomne inšpirovali. Napríklad Igor 
Adamec, Viera Dubačová či Peter Bebjak. Po roku som 
prešiel do bábkového divadla v Bratislave, kde som bol asi 
päť sezón. 

Pred dvadsiatimi rokmi dávali v televízii Markíza 
reláciu Kakao. Stala sa veľmi populárnou, vari nebo-
lo dieťaťa, ktoré by v sobotu ráno nesledovalo tento 
program plný zábavy, súťaží a kúziel. Prišli ste si  
v nej aj vy na svoje?
Popri hraní v divadle som mal možnosť účinkovať aj v tele-
vízii. Či už to bola relácia pre deti Elka telka alebo účinkova-
nie spolu s kolegami Nelou a Mirom Dušovcami. Mohol som 
realizovať vlastné projekty grotesiek Hugo a Berta alebo 
rôzne mládežnícke popoludnia. Preto, keď sme sa nám  
v Markíze naskytla možnosť počas víkendov vysielať naži-
vo, využili sme ju ako sa len dalo. Stále hovorím v množnom 
čísle, pretože som ju nerobil sám. Spolu s Igorom Adamcom 
a spolužiakom Ivanom Predmerským - režisérom z pražskej 
DAMU -  sa nám podarilo vytvoriť reláciu, ktorá mala veľmi 
široký záber divákov. Takže napriek tomu, že som bol  
v televízii, soboty i nedeľné rána som sa mohol venovať 
vlastnej dcére, ktorá reláciu v televízii sledovala. 

Už roky vysiela naša regionálna televízia - TVR 
reláciu Maťo z Ružinova, ktorá sa vďaka vášmu bez-
prostrednému a kamarátskemu prístupu teší najmä 
detskej pozornosti. Programy pre mladých sa stali 
hlavnou náplňou vášho profesionálneho života. Čo 
vám prítomnosť mladého publika poskytuje?  
V prvom rade je to prekvapenie, ako sa deti za tie roky 
zmenili. Niekedy som až šokovaný, s akou samozrejmosťou 

a istotou vedia odpovedať na otázky a prejaviť svoj názor. 
Úprimne im závidím - ja v ich veku, desať či jedenásť rokov, 
by som zo seba nevedel dostať jedinú rozumnú vetu, a 
už vonkoncom prezentovať  vlastný názor, ak som vôbec 
nejaký mal. A ešte k tomu pred kamerou. Preto stále rád 
chodím do škôl, kde s deťmi diskutujem, pozorujem ako 
reagujú, ako sa správajú a čím vlastne žijú. Naozaj sa veľa 
za tie roky zmenilo. Minimálne technológia. Rád sa pýtam 
deti na rôzne slová, aby vysvetlili ich význam. Slová ako 
telegram, telefónna búdka majú v ich interpretácii čaro. 
Je ťažké v dnešných časoch technologických zmien rea-
govať na to, ako deti a mládež osloviť. Tablety, telefóny sa 
stali najhlavnejším komunikačným prostriedkom. Žijú na 
internete, sociálnych sieťach. Preto je živý kontakt s nimi 
čím ďalej dôležitejší a možno aj formou, akou realizujem 
reláciu, ten kontakt vytvorím.

Občas sa predstavíte aj ako mím. Pantomíma, ktorú 
ste predviedli najmä hluchonemým deťom, zožala 
obrovský úspech. Kde ste sa naučili tomuto špeciál-
nemu kumštu?
Skôr ako verbálny prejav, ma v mladosti lákal pohyb. Skúšal 
som rôzne akrobatické kúsky, aj divadlo, ktorému som sa 
venoval pracovalo skôr s akciou, pohybom, vlastným telom, 
ako so slovom. K tomu všetkému, mám mímku v rodine. 
Teta Melánia Jakubisková, bola v hereckej skupine Milana 
Sládka . Tak som bol vlastne pri zdroji čistej, klasickej pan-
tomímy. Chodieval som na rôzne workshopy, kde sa panto-
mímou zaoberali nielen amatérski nadšenci, ale aj profe-
sionáli, ako Boris Hybner. Na škole v Prahe som sa stretol 
s Ctiborom Turbom a po revolúcii aj s Milanom Sládkom. 
Moje pantomimické pôsobenie vyvrcholilo záskokom práve 
za Milana Sládka v Národnom divadle vo Figarovej svadbe. 
Odvtedy som sa aktívne pantomíme už nevenoval. 

Je o vás známe, že milujete vážnu hudbu, zvlášť 
operu, a zrejme to vás nasmerovalo k tomu, aby ste 
zábavnou formou priblížili náročný umelecký žáner 
detskému divákovi. To, čo voľakedy poskytovali 
východné koncerty, ktoré deti absolvovali v rámci 
základnej školy, dnes suplujete vy. Majú úctyhodní 

operní umelci a filharmonici pochopenie pre zjed-
nodušenie ich náročnej práce?  
Hudba je súčasťou môjho života odmalička. Starí rodi-
čia boli hudobníci, organisti. Babka hrávala na organe  
v Modrom kostolíku skoro tridsať rokov. Od chvíle, keď 
som si vedel sadnúť vedľa nej na lavicu za organom, som 
aspoň jedným prstom pomáhal hrať. Detstvo som strávil 
na abonentských koncertoch v Redute, kde som chodil  
s mamou. Samozrejme, že som prespal väčšinu koncertu, 
ale bol som tam. A takisto v opere som býval ako dieťa  
a tínedžer pečený - varený. Tak sa teraz ani nečudujem, 
že tú radosť, nadšenie a zvedavosť, s akou som absolvoval 
návštevy hudobných predstavení, chcem preniesť aj na 
druhých. Už takmer dvadsať rokov spolupracujem na prí-
prave koncertov pre deti a rodičov v Slovenskej filharmónii 
a posledných päť rokov sa k tomu pridalo aj Slovenské 
národné divadlo, kde sa snažím návštevníkov presvedčiť, 
že je škoda neprísť na dobrú a peknú hudbu alebo na 
operu do divadla. Netreba, aby sa z každého stal milovník 
Šostakoviča či Rossiniho, to ani nejde, ale ponúknuť mož-
nosť, aby prišli do Reduty, alebo do nejakého divadla, zažili 
atmosféru keď sa zdvihne opona a zaznie hudba alebo keď 
veľký symfonický orchester zahrá Čajkovského. To určite 
zanechá na väčšine účastníkov nejakú stopu. Ak k tomu 
môžem nejako prispieť, som len rád. 

Nielen detskému divákovi venujete svoju pozor-
nosť. Možno vás vidieť v divadle GUnaGU aj na scéne 
a.ha divadla, no tiež v programoch pre dospelých: 
Mafstory a iné. Dokážete sa tak rýchlo preladiť od 
detí na dospelých? 
Účinkovanie napríklad v mafiánskych historkách nie je 
vôbec problematické. Samotný jazyk predstavenia je 
taký jasný, že k zámene s detským publikom ani nemožno 
dôjsť.

Kto by to o vás povedal - vraj ste mimoriadne zručný 
stolár a kuchár. Čo ste zmajstrovali? 
Na svoje pomery sa pokladám za celkom šikovného a boli 
časy, keď som naozaj vyrábal kadečo do domácnosti, a nie-
len svojej. Pre svoje dcéry som vyrobil postele, na ktorých 
doteraz spávajú. Moja rukodielňová práca je už teraz viac-
-menej len v teoretickej rovine. Pokiaľ je ale možnosť niečo 
vyrobiť, odrezať, nakresliť, vyvŕtať, tak ju stále využívam. 
Ostala mi mierna  úchylka - obstarávanie si drobných 
domácich nástrojov a drevoobrábacích prístrojov, ktorými 
sa na Vianoce väčšinou obšťastním. Divné je na tom to, 
že poväčšine tieto prístroje ešte neboli zo škatúľ a obalov 
vytiahnuté. Čakajú na svoju príležitosť☺.

Asi máte náš región veľmi rád, keďže často účinkuje-
te v ružinovskej televízii, istý čas ste boli riaditeľom 
TVR...  
V Ružinove len pracujem, nebývam tu, ale obe dcéry 
sem chodili na stredné školy, jedna tu ešte stále študuje. 
Detstvo som strávil na Exnárovej ulici, kde býval strýko, 
karikaturista Marián Vanek. Veľmi rád som k nemu cho-
dieval, lebo jeho byt voňal olejovými farbami a bol plný 
bábok, obrazov, vyrezávaných figúrok, s ktorými som sa 
mohol hrávať.  

 Anna Sláviková,  
foto: archív M. Vaneka

Sledovať Martina VANEKA (1966) na divadelnom javisku alebo na televíznej 
obrazovke, keď moderuje či spoluúčinkuje s mladým publikom, je hotová radosť. 
Hovorí sa, že zapáliť dokáže iba ten, čo sám horí. A v jeho prípade to platí 
vrchovato. Záujem o mládež a dôvtip, ako ich inteligentne zabaviť, z neho len 
tak sršia. Martin Vanek je zároveň aj príjemný, a dômyselným propagátorom 
náročnej vážnej hudby.
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Súťažte o knihu Skvelý život od J.K.Rowlingovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 
15.3.2018 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu  
a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 4/2018. Správne znenie tajničky RE 1-2/2018: „Hnev milujúcich je obdobou lásky“. Knihu Pôvod od Dana Browna 
získava Elena Michlerová z Medzilaboreckej ulice.
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JARNÉ  UPRATOVANIE  2018
formou triedeného zberu objemného odpadu

- v zberových dvoroch -
pre každú obytnú časť zvlášť

dňa 10.03.2018 – sobota
od 9.00 hod. do 17.00 hod.

OSTREDKY  -  parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,  
zástavka autobusov č.39

ŠTRKOVEC -  parkovisko – roh Komárnická ul. -   
Herlianska ul.

TRNÁVKA  - Banšelova ul. - parkovisko pri autobazáre

dňa 17.03.2018 – sobota
od 9.00 hod. do 17.00 hod.

PRIEVOZ  -  parkovisko – ul. Staré záhrady oproti 
cintorínu

   - Vlčie hrdlo - sídlisko
POŠEŇ   -  parkovisko pred nákupným centrom 

Kocka
TRÁVNIKY  -  parkovisko - Rezedová ul. výjazd na 

Ďatelinovú ul.

dňa 24.03.2018– sobota
od 9.00 hod. do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - garážové parkovisko - ul. Priekopy
RUŽOVÁ DOLINA -  parkovisko pred Základnou školou Ružová 

dolina 29
NIVY   -  roh Kvačalova - Koceľova
   - Košická-Oravská-Trenčianska

V prípade veľkorozmerového odpadu žiadame občanov o spoluprácu, aby takýto 
odpad doviezli priamo na adresu: Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, 

a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK 
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov bude v Ružinove
21.4. 2018 od 8:00 hod. do 10:00 hod. pri ZŠ Ružová dolina 29. Zber uskutoční 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a 
likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.
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BEH DOBRÝCH ROČNÍKOV – PRÍLEŽITOSŤ PRE SENIOROV

Vek je len číslo

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva na koncert pre seniorov  
Slávne muzikály Anka Repková 28. marec 2018 o 14:30 v DK Ružinov

Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva na prednášku Školy zdravia Etno 
medicína fyzioterapia našich predkov 7. marec 2018 o 14:30 hod. DK Ružinov

Členská schôdza ZO JDS Zimná 20.marec 2018 o 14:00  hod. v malej sále 
Domu kultúry Ružinov. Program schôdze je na nástenke v SIC na Zimnej ul.

Uvažujete o domove dôchodcov?
Kto z nás by nechcel zostať večne 
mladý? Čas sa však zastaviť nedá, 
všetci starneme. Keď sa vyrovnáme 
s vráskami, chorobami či ťažkou 
životnou situáciou, záleží nám 
hlavne na tom, aby sme neboli 
nikomu na obtiaž. Nie všetci seniori 
majú rodiny, ktoré sa o nich dokážu 
postarať a práve pre nich sú určené 

Domov dôchodcov, Domov seniorov a  Zariadenie 
opatrovateľskej služby, ktoré v Ružinove máme. Vaše 
úvahy zvážte, ale zbytočne neodkladajte. Podaním 
žiadosti včas predídete mnohým vážnym problémom 
a stresovým situáciám. Každé zariadenie má istú, 
obmedzenú kapacitu a poradie žiadateľa v evidencii 
podľa dátumu podania žiadosti patrí k rozhodujúcim 
kritériám pri yaraďovaní žiadostí do evidencie žia-
dateľov.
Čo všetko je potrebné a koľko trvá vybavenie žiadosti? 
Postup pri vybavovaní žiadosti 
1.Vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu (Tlačivo získate v Kancelárii 1. Kontaktu, MÚ 
Ružinov. Telefón:+421 2 48284451 alebo na webovej 
stránke http://www.ruzinov.sk/sk/tlaciva). K žiadosti 
treba doložiť: Vyjadrenie lekára o zdravotnom 
stave (nie staršie ako 6 mesiacov)  alebo prepúšťaciu 
správu/y  z nemocnice, Posledné rozhodnutie o 
dôchodku (kópia - soc. poisťovňa) 
2. Žiadosť doručiť osobne alebo poštou na ružinovský 
miestny úrad. Ak Vám zdravotný stav nedovoľuje po-
dať žiadosť osobne, môže tak urobiť vo Vašom mene 
aj iná osoba. Pracovníci sociálnych služieb Vás budú 
kontaktovať vo veci vydania sociálneho posudku, 
navštívia Vás doma.

Následne Vám miestny úrad vystaví sociálny a lekársky 
Posudok a vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociál-
nu službu do zariadenia pre seniorov.  Na vybavenie 
žiadosti je lehota do 30 dní. Vy si vyberiete zariadenie, 
ktorému doručíte posudok  a  rozhodnutie (kópie). 
Zariadenie Vás bude informovať o ďalšom postupe. 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov patria  Ružinovský 
domov seniorov  (sídli v 2 budovách: Sklenárova 14 
a Pivoňková 2) a Domov dôchodcov Pažítková 2. Na 
území Ružinova je aj Gerium (Smolnícka ul. č. 3), ktoré 
patrí Hlavnému mestu SR Bratislave.

Anna Reinerová- poslankyňa

Stále viac ružinovských seniorov sa teší 
dobrému zdraviu a na narodeninových tortách 
sfúkavajú vysoký počet sviečok. Dôkazom je 
i Anna Petrínová, obyvateľka Ružinovského 
domova seniorov. Pri tejto dáme doslova platí, 
že vek je len číslo.
Ružinovčanka Anna Petrinová prednedávnom sfúk-
la na torte pomyslených 101 sviečok. Humor a 
úsmev na tvári jej stále ostal. „Ja tomu nemôžem 
uveriť, veď to tak preletelo a zas som o rok staršia. 
Našťastie sa ešte držím, veľmi rada pozerám tele-
víziu, aj keď už slabšie vidím. Zaujímajú ma hlavne 
vedomostné relácie,“ prezradila oslávenkyňa. Anna 

Petrinová je stále verná aj tenisu. Ako jeho dlhoročná fanúšička si v televízii nenechá 
ujsť žiadny veľký turnaj. Nedávno jej náladu urobil triumf jej miláčika Rogera Federera, 
ktorý sa už po  šiestykrát v kariére stal víťazom dvojhry na Australian Open a získal 
tak svoj jubilejný 20. grandslamový titul. „Bol to pre mňa nesmierny adrenalín. Roger 
Federer je úžasný tenista a aj človek, veľká osobnosť. Ten finálový zápas bol náročný, 
ale vďakabohu to zvládol. Bol to pre mňa taký narodeninový darček, lebo som bola 
nesmierne šťastná,“ neskrývala radosť pani Anna. Anna Petrinová už 14 rokov býva 
v Ružinovskom domove seniorov, kde svoje krásne životné jubileum oslávila. Napriek 
vysokému veku dokáže dať stále do pozoru všetkých naokolo, čo potvrdili aj opatrova-
teľky, ktoré s ňou trávia najviac času. Podľa nich je pani Anna je úžasná a vtipná žena. 
„Prajem si veru len zdravie, nič iné. Keď Pán Boh dá, aby som ešte chvíľu vydržala, všet-
ko ostatné mám a najmä dobrú  starostlivosť,“ dodala Anna Petrínová. Aj Ružinovské 
echo želá pani Petrinovej veľa zdravia a všetko dobré. 
 Katarína Kostková, foto: Marianna Šebová

Milí seniori, pozývame vás na Beh dobrých 
ročníkov, aby ste presvedčili svoje okolie, 
že hýbať sa dá v každom veku.  
V 13. ročníku  ČSOB Bratislava Marathon 
2018, ktorý sa bude konať 7. – 8. apríla 2018, 
nám pribudne nádherná disciplína, a tou je 
novinka tohto ČSOB Bratislava Marathon, Beh 
dobrých ročníkov s vekovou hranicou 60 + 
(ročník narodenia 1958 a starší). Spolu pobe-

žíme 7.4.2018 o 12:00 hod. (sobota). Štart aj cieľ bude  pri Eurovei. Trať o dĺžke 4,5 km 
povedie cez Pribinovu ulicu, most Apollo most, petržalskú hrádzu a späť cez Starý 
most. Základné štartovné bude 1 euro. Každý účastník môže prispieť ľubovoľnou 
čiastkou priamo pri prihlásení sa. V registračnom formulári priamo na stránke  
www.bratislavamarathon.com (tu nájdite sekciu prihlásiť a postupujete podľa 
pokynov), v časti „Produkty“ môžete zadať 2, 3, 4 alebo viac eur. Môžete sa aj fyzicky 
prihlásiť prostredníctvom prihlášok, ktoré budú v mestských častiach na  miestnych 
úradoch (odd. sociálnych vecí), ako aj v denných centrách a v kluboch JDS. Bude 
aj možnosť prihlásiť sa osobne počas maratónskeho týždňa od 2.4.2018 v Eurovei 
(miesto upresníme). Tohtoročnou novinkou je aj súťaž medzi mestskými časťami  
v počte prihlásených účastníkov z radov seniorov. Celú vyzbieranú sumu použijeme 
na vybudovanie oddychovej zóny pre seniorov v niektorej z bratislavských lokalít 
(nábrežie, park, lesné prostredie v okolí Bratislavy). Radi by sme vám predstavili aj 
dvoch ambasádorov Behu dobrých ročníkov a to Evu Seidlovú (ročník narodenia 
1948). Táto úžasná maratónkyňa má na konte úctyhodných 389 maratónov  
s osobným rekordom v čase 03:03:24. Ďalším skvelým človekom je druhý ambasá-
dor Ján Hazucha (ročník narodenia 1943),  ktorý v kategórii 70 – 74 rokov zvíťazil 
na maratónoch v Bostone a New Yorku. Jeho  osobným rekordom je čas 03:05:42. 
Upozorňujeme, že výsledný čas Behu dobrých ročníkov nie je dôležitý. Podstatné je 
zapojiť sa a užiť si trať hoci aj chôdzou, a zároveň prispieť k vybudovaniu relaxačného 
priestoru pre vás a ďalších seniorov. 

Bratislava Marathon Team a Rada Seniorov hl. mesta SR Bratislavy, 
foto: T. Baštovanská



1.3. štv 19.00 h
 SISSI
 Experidance production a sólisti 100 členného 
 cigánskeho orchestra z Budapešti.  
 Vstupenky v sieti Ticketportal
3.3. so 9.00 - 18.00 h 
 BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
 Medzinárodná výstava minerálov, drahých 
 kameňov a fosílií
7.3. str 14.30 h  
 RUŽINOVSKÁ ŠKOLA ZDRAVIA 
 Etno medicína. Fytoterapia našich predkov

16.3. pia o 17.00 h  
 VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
 Tvorivé popoludnie pre malých i veľkých. Ukážeme si  tradičné  
 techniky zdobenia a vytvoríme spolu veľkonočné dekorácie.  
 Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk.   
 Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo
23.3. pia o 17.00 h
 ILUSTROVANÉ ČÍTANIE
 Pútavé čítanie pre deti s rodičmi, spojené s hrou ich fantázie
 a predstavivosti. Deti inšpirované dramatizovaným čítaním sa  
 zahrajú na ilustrátorov a navrhnú si svoju vlastnú ilustrovanú  
 knižku podľa vypočutého textu. Prihlásiť sa môžete na dana. 
 plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená. 
 Vstup zadarmo

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

 
SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230

 
01.03. ŠT 19:00 NAJTEMNEJŠIA HODINA Joe Wright, Brit., 2017 
02.03. PI 18:00 PRAČLOVEK Nick Park, Brit./Fr., 2018 (PRE DETI)
02.03. PI 19:45 PODOBA VODY Guillermo del Toro, USA/Kan., 2017
03.03. SO 16:30 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017
03.03. SO 18:15 TLMOČNÍK Martin Šulík, SR/ČR/Rak., 2018
03.03. SO 20:15 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 2017
07.03. ST 19:00 O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 2017
08.03. ŠT 19:00 THE POST: AFÉRA V PENTAGONE Steven Spielberg, USA, 2017
09.03. PI 18:00 VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY N. Cleary, A. Stadermann, Nem./Austr., 2018 (PRE DETI)
09.03. PI 19:30 ROCK'N ROLL Guillaume Canet, Fr., 2017
10.03. SO 16:30 TLMOČNÍK Martin Šulík, SR/ČR/Rak., 2018
10.03. SO 18:30 LADY BIRD Greta Gerwig, USA, 2017
10.03. SO 20:15 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 2017
12.03. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: RED: VO VÝSLUŽBE A NEBEZPEČNÍ USA, 2010
14.03. ST 19:00 NIKDY SI TU NEBOL Lynne Ramsay, Brit./Fr./USA, 2017
15.03. ŠT 19:00 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017
16.03. PI 18:00 LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA Sergio Manfio, Tal., 2018 (PRE DETI)
16.03. PI 19:30 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 2017
17.03. SO 16:30 OTCOVA VOLGA Jiří Vejdělek, ČR, 2018
17.03. SO 18:15 CÉZANNE – PORTRÉTY ŽIVOTA (EXHIBITION ON SCREEN) P. Grabsky, Brit., 2018
17.03. SO 20:00 PODOBA VODY Guillermo del Toro, USA/Kan., 2017
21.03. ST 19:00 HMYZ Jan Švankmajer, ČR/SR, 2018
22.03. ŠT 19:00 THELMA Joachim Trier, Nór./Dán./Švéd., 2017
23.03. PI 18:00 CHLOE A TRPASLÍCI Peter Lepeniotis, USA/Kan., 2017 (PRE DETI)
23.03. PI 19:45 TLMOČNÍK Martin Šulík, SR/ČR/Rak., 2018
24.03. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: PAT A MAT VO FILME Česko, 2016
24.03. SO 18:00 BACKSTAGE Andrea Sedláčková, SR/ČR, 2018
24.03. SO 20:00 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017
28.03. ST 19:00 RODIN Jacques Doillon, Fr./Belg., 2017
29.03. ŠT 18:00 VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY N. Cleary, A. Stadermann, Nem./Austr., 2018 (PRE DETI)
29.03. ŠT 19:30 MÁRIA MAGDALÉNA Garth Davis, Brit., 2018

V apríli uvedieme:
07.04. SO 18:00 MAĽBY MODERNÝCH ZÁHRAD (EXHIBITION ON SCREEN) Brit., 2016
28.04. SO 18:00 LEONARDO (EXHIBITION ON SCREEN) Brit., 2012

SD Nivy, Súťažná 18 

9.3. -11.3. pi - ne 10.00 h - 20.00 h 
 CESTOU - NECESTOU
 Cestovateľský festival. Vstupenky si objednáte na   
 www.cestounecestou.sk
10.3. so 10.00 h     
 XI. TURNAJ DANUBIA
 Celoslovenský prebor v riešení hádaniek, 
 krížoviek a sudoku 
14.3. str 18.00 h    
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Ako sa tvorí rodová a vzťahová karma
 a ako ju definitívne ukončiť.  Vstup 8 €
14.3. str 19.00 h
 HORÚCA SPRCHA
 Divadlo komédie - divadelné predstavenie. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal
15.3. štv  19.00 h   
 LETNÁ NOC
 Divadlo komédie - divadelné predstavenie. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal
18.3. ne 08.00 h - 14.00 h 
 HOBBY BRATISLAVA 2018
 Zberateľská burza. Vstupenky si objednáte na 
 www.skzam.blogspot.pe      
18.3. ne 15.00 h     
 TUČNIAKY  
 Divadlo komédie - divadelné predstavenie. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal
19.3. po 17.00 h 
 TV ŠLÁGER  
 Verejná nahrávka populárnych piesní. 
 Vstupenky si objednáte na tel. č. 0948 212 212
23.3. - 25.3. pia - ne  09.00 h - 22.00 h 
 COMICS SALÓN 2018
 Medzinárodný festival comicsu, anime a hier. 
 Vstupenky si objednáte na www.animeshow.sk
28.3. str 14.30 h 
 KONCERT PRE SENIOROV
 Slávne muzikály. Podujatie v spolupráci s MČ Ružinov
28.3. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Ovládnite svoj vnútorný magnetizmus príťažlivosti  
 a nepriťahujte si viac neželané veci do života. Vstup 8 €
29.3. štv 10.00 h
 JUBILANTI 2018
 Slávnostné stretnutie so seniormi pri 
 príležitosti ich životného jubilea   

VIAC INFO O FILMOCH, PROGRAME, KTORÝ JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ, NA WWW.NOSTALGIA.SK

MC Hojdana

Počas jarných prázdnin (5.3. – 9.3.2018)  
a počas veľkonočných prázdnin (29.3. – 2.4.2018) 

bude Hojdana zatvorená.

13.3. Otvorenie Hojdany pre verejnosť po jarných 
prázdninách (9.00 h)

16.3. Podporná skupina dojčenia a nosenia detí (10.00 h)

13.3. Kurz masáže bábätiek - pre deti od 2 do 10 mesiacov 
(12.30 h) Prihlášky a info na ivana.banova@a-centrum.sk

14.3. a každú stredu Pre mamu - blahodarná chvíľka pre 
maminy so Zuzkou, spevnenie, formovanie, uvoľnenie, relax... 
(10.00 h)

18.3. Veľkonočné tajomstvo - rozprávkové divadelno-
herničkové sobotné dopoludnie v Hojdane (10.00 h). 
Vstupenky je potrebné si vopred zakúpiť na recepcii MC 
Hojdana.

23.3. Múdry piatok v Hojdane - Výchova srdcom znamená 
udržiavať spojenie. Ako sa stať rodičom, ktorý sprevádza dieťa 
k sebaistote a harmónii osobnosti. Prednáška s lektorkou 
Efektívneho rodičovstva Martinou Vagačovou, vstupné 7,50 € 
(začiatok 10.30 h)

24.3. Tradičná záhradná Jarná burza detského ošatenia, 
hračiek a športových potrieb (od 10.00 h do cca 13.00 h)

25.3. Veľkonočný workshop pre mamičky. Spolu so Soničkou 
vytvoríme dekoráciu na skrášlenie veľkonočných príbytkov 
(10.00 h)

...a oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo  
na FB (Priatelia MC Hojdana)...

3.3. so o 10.30 h
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Ufúľaná rozprávka v podaní Divadla Žihadlo. 
 Vstup z adarmo pre rodiny z Ružinova  
 vo Veľkej sále
12.3. po o 14.00 h 
 FILMOVÉ PREMIETANIE 
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Red: Vo výslužbe a nebezpečí  
 akčná komédia, krimi, USA,   2010, 107 min. 
 Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
12.3. po o 17.00 h 
 PACI PAC
 Pesničková Encyklopédia Turné 2018. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal
24.3. so o 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
 PRE RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Pat a Mat-animovaný, rodinný,  
 Česko, 2016, 80 min. Vstup zadarmo pre 
 rodiny z Ružinova
25.3. ne o 19.00 h 
 BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal

16. - 17.

MAREC
NA TRHOVISKU MILETIČOVA

SALAŠ ZBOJSKÁ
syry, halušky, klobásky, rebierka, 
slanina a mnoho iných špecialít

www.mileticka.com

Trhovisko 
Miletičova

TRHOVISKO
MILETIČOVA


