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V NOVEMBRI BUDEME VOLIŤ NOVÉ VEDENIE NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI - ZOZNAMY KANDIDÁTOV  
OBNOVA PREDZÁHRADIEK  KAŽDÉMU JE BRATOM  RUŽINOVSKÚ LÝRU VYHRAL BRANISLAV BELÁK  

RUŽINOVSKÉ 
HODY 2018
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Je to  
v ružinovských 
rukách 
Milí Ružinovča-
nia, verím, že 
vám záleží na 
našej mestskej 
časti. Je to jedno 
z najkrajších a 

najlepších miest pre život v Bratislave. 
Nemyslíte? Máme dostupné dopravné 
spojenie do centra, od ktorého sme na 
skok. Máme parky, športoviská, škôlky, 
školy, fakultnú nemocnicu.... a áno, 
máme aj svoje problémy ako parkova-
nie, výstavba, zeleň, zápchy. Niečo sa 
nám darí vyriešiť lepšie, niečo menej 
lepšie, a vy môžete vyjadriť svoj názor. 
Minimálne raz za  
4 roky. Preto vás prosím, aby ste  
10. novembra prišli do volebných miest-
ností a povedali svoj názor na Ružinov. 
Ružinovčania, prajem vám šťastnú voľ-
bu, nech zostane Ružinov stále dobrým 
miestom pre život.

Dušan Pekár,
Starosta Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov

Milí Ružinovčania.
Máme koniec volebného obdobia a ja by som Vám rád,  ako 
riaditeľ Ružinovskej televízie a Ružinovského Echa napísal, čo sa za 
uplynulé roky podarilo .
Televízia mala obdobie, kedy sme do jej rozvoja zainvestovali 
nemalé peniaze. Obnovili a zrekonštruovali sme štúdio, réžiu, aj 
vysielacie pracovisko, prešli sme z predpotopného obrazového 
formátu 3:4 na 16:9 a začali sme vysielať v HD kvalite. Vymenili 

sme kompletne všetky štúdiové dekorácie ale aj obrazový dizajn jednotlivých relácii. 
Tomuto všetkému sme sa intenzívne venovali uplynulé  roky. Teraz prišlo obdobie, kedy 
treba kompletne zmeniť programovú štruktúru a čiastočne obmeniť, alebo doplniť 
moderátorský staff. Zadal som túto úlohu už teraz programovej šéfke slečne Kostkovej a 
režisérovi pánovi Munkovi a jej plneniu sa začnem intenzívne venovať hneď po voľbách, 
lebo ako isto viete, voľby môžu, ale na druhej strane nemusia takouto firmou ako je naša 
otriasť v základoch.
Ružinovské Echo bolo vyhodnotené Transparency international ako najtransparentnejší 
radničný časopis na Slovensku. Čo nás veľmi teší, ale aj zaväzuje. Stalo sa tak najmä vďaka 
dobre fungujúcej redakčnej rade a pevnosti vedenia.  Časopis ustál všetky politické tlaky 
a udržal si svoj kurz. Pomaly sa mení aj graficky a tak je už len potrebné, aby obsahovo 
vyhovoval čo najväčšiemu počtu Ružinovčanov. Úplne všetkých asi neuspokojí nikdy. 
Na záver mi dovoľte veľmi osobnú poznámku. Nie som síce človek, ktorý často používa 
v živote spätné zrkadielko, ale ak raz budem spomínať na obdobie prežité v TVR a RE, 
tak budem o ňom hovoriť ako o mimoriadne šťastnej a úspešnej etape môjho života. 
Samozrejme videné mojimi očami a veľmi subjektívne. Objektívne to môžete zhodnotiť len 
vy – diváci Ružinovskej televízie a čitatelia Ružinovského Echa.

 Ďakujem Vám za priazeň.
 Váš Igor Adamec Riaditeľ TVR a RE, s.r.o.

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

- Program:
- Nákupy v čokoládovni v Kittsee
- Návšteva etnografického múzea „Weltmuseum“
- Vianočné trhy na Maria Theresia Platz

- ODCHOD: 3.12.2018 o 7:45 z miestneho úradu
- Návrat v podvečerných hodinách

- PRIHLASOVANIE: do 23.11. 2018 
- na Miestom úrade MČ Bratislava - Ružinov, Mierová 21

  

Mestská časť Bratislava-Ružinov Vás pozýva na

SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV

Pozvánka
Streda 5. decembra 2018 o 10.00 

 Dom kultúry Ružinov 

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV
ktorí sa v mesiacoch október, november, december 2018 

dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov.
Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, 

prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo 
na miestny úrad v čase úradných hodín najneskôr do 

piatka 22. novembra 2018. V prípade potreby doprovodu 
prosíme ho nahlásiť. Bližšie informácie na tel. číslo: 

48284267, 48284452 alebo 
email: darina.molnarova@ruzinov.sk
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- Program:
- Nákupy v čokoládovni v Kittsee
- Návšteva etnografického múzea „Weltmuseum“
- Vianočné trhy na Maria Theresia Platz
- ODCHOD: 3.12.2018 o 7:45 z miestneho úradu
- Návrat v podvečerných hodinách
- PRIHLASOVANIE: do 23.11. 2018
- na Miestom úrade MČ Bratislava - Ružinov, 
   Mierová 21
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Mestskí poslanci schválili nájom pozemkov v Petržalke pre Univer-
zitnú nemocnicu, aby na nich mohla vybudovať parkovisko. K tejto 
nájomnej zmluve však schválili dodatok, ktorý navrhol poslanec za 
Ružinov Branislav Kaliský. V nájomnej zmluve bude prevzatý závä-
zok zmluvných strán uzatvoriť do 90 dní odo dňa právoplatného 
skončenia súdneho konania medzi hlavným mestom a Univerzitnou 
nemocnicou o určenie vlastníctva pozemkov v Ružinove, dohodu 
o zámene pozemkov vo vlastníctve mesta v Petržalke za pozemky 
nemocnice v Ružinove. Ide o pozemky pod zimným štadiónom a  

v okolí jazera Rohlík. V prípade, že nemocnica poruší záväzok uza-
tvoriť v dohodnutej lehote a za dohodnutých podmienok predmet-
nú zámennú zmluvu, hlavné mesto je oprávnené odstúpiť od Zmlu-
vy o nájme pozemkov, a toto uznesenie stratí platnosť. 
Zámene má predchádzať znalecký posudok a odčlenenie takého 
rozsahu pozemkov aby hodnota všetkých zamieňaných pozemkov 
do vlastníctva Univerzitnej nemocnice bola zhodná s hodnotou 
všetkých zamieňaných pozemkov do vlastníctva hlavného mesta SR 
Bratislava.                

Titul Športovec Ružinova 2018 prevzali z rúk starostu 
Dušana Pekára športovci, tréneri a legendy ružinovské-
ho športu. K minuloročným 17 pribudlo 23 ocenených 
za doterajšiu športovú činnosť a prezentáciu ružinovskej 
mestskej časti v Bratislave, na Slovensku a v zahraničí. 
Ocenenie získali športovci v kategóriách jednotlivec,  
tím/klub, tréner a osobnosť.  Ocenenie si prevzali špor-
tovci rozličného zamerania od boxu, cez džudo, karate, 
cyklistiku, atletiku po tanec, hokejbal, futbal či hokej. 

KATEGÓRIA JEDNOTLIVEC
Eva Králová, orientačná cyklistika, ŠK Vazka
Emma Buzinkay, freestyle karate, Freestyle karate Academy
Jakub Šašov, freestyle karate, Freestyle karate Academy
Alexandre Gogoladze, box, Box Team Legends
Karolína Takáčová, športová gymnastika,  
Slávia UK Bratislava - ŠG Ostredková 10
Lukáš Bohunický, karate,  
TJ Rapid Bratislava - ŠG Ostredková 10
Andrej Letko, hokejbal – brankár, Jokerit Petržalka
Adam Ilgo, atletika, ŠK Vital Bratislava - ŠG Ostredková 10
Juraj Jankovič, džudo, Judo Club Slávia  
STU Bratislava - ŠG Ostredková 10
Nina Geršiová, džudo, Judo Club Slávia  
STU Bratislava - ŠG Ostredková 10

KATEGÓRIA TÍM/KLUB
FK Inter Bratislava, Futbalový klub
Ružinovská Tenisová Akadémia Nevädzová,  
Tenisová akadémia
Leaders Ružinov Bratislava, Hokejbalový klub
HK Ružinov'99, 5. Trieda, Ľadový hokej
Jaroslav Jesenský a Simona Pavlovičová,  
Tanečno Športový klub

KATEGÓRIA TRÉNER
Peter Kostka, hádzaná, ŠKP Bratislava
Ilja Škondrič, MMA, Octagon Fight Academy
Martin Fogo Halász, Capoeira, Abadá Capoeira Bratislava

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ
Barbora Mokošová, športová gymnastika
Ján Filc, ľadový hokej
Fredy Ayisi, športové karate
Helena Uhlířová, lektorka cvičenia pre seniorov
Anna Chmelková, atlétka

 (ts)

Prihláška
na Vianočnú večeru pre osamelých seniorov
24. 12. 2018 v RDS Sklenárova 14 o 13.30 hod.
Podpísaný /á/........................................................................................
Narodený /á/ dňa............................................. rodinný stav.....................
Bydlisko: ulica ....................................................Bratislava, 
PSČ.......................
V domácnosti býva počet osôb:..........
Moje deti bývajú /mesto/..............................................................................
Číslo telefónu:...............................................
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v 
informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 
827 05 Bratislava, IČO: 603155, pre účely evidencie, spracovania údajov pre zúčastne-
ných na oslavu jubilantov . Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas 
so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je na 5 mesiacov. 
Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou na odbor  sociálnych vecí a ich činnosťou 
v rámci Vianočnej večere pre osamelých seniorov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý 
súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva poža-
dovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o 
práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve 
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných 
údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie 
konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru 
uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, 
že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú 
pravdivé. 

Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: osobneudaje@ruzinov.sk

V Bratislave, dňa:.................................. Podpis žiadateľa: ........................

Mesto získa pozemky pod zimným štadiónom

Ružinov aj tento rok ocenil 
najlepších športovcov 

Starosta mestskej časti  Bratislava–Ružinov
pozýva 

osamelých seniorov,
ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami

a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov

na Vianočnú večeru
dňa 24.12.2018 o 13.30 hod. 

v jedálni Ružinovského domova seniorov,
Sklenárova 14, Bratislava

Záujemcovia sa  môžu prísť osobne  
prihlásiť do 07.12.2018 

na Miestnom úrade, Mierová 21,  
827 05 Bratislava – Ružinov v kancelárii 1. kontaktu

V prípade otázok prosím kontaktujte nás
na tel. čísle : 02/48 28 42 67 alebo  02/48 28 44 51  

Mestské zastupiteľstvo urobilo na svojom rokovaní 27. septembra významný krok  
k ukončeniu súdnych sporov o vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod zimným 
štadiónom Vladimíra Dzurillu.
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  Kandidáti na starostu Ružinova 
  Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta

1. Igor Adamec, Mgr., 54 r., riaditeľ TVRaRE, s.r.o., Slovenská 
konzervatívna strana
2. Ján Buocik, Mgr., 41 r., advokát, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia  a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - 
Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova
3. Slavomír Drozd, Ing., 53 r., dizajnér, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
4. Martin Chren, Ing., 37 r., ekonóm, nezávislý kandidát
5. Kristína Laššáková, 32 r., asistentka poslanca NR SR, Kotleba - 
ľudová strana naše Slovensko
6. Dušan Pekár, JUDr., Ing., 54 r., starosta, 
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Jana Poláčiková, PhDr., 51 r., vysokoškolská pedagogička, 
projektová manažérka pre vedu a výskum, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
 
  Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva 
  mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Volebný obvod č. 1 – NIVY
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1. Eva Bacigalová, Mgr., 56 r., novinárka, nezávislá kandidátka
2. Patrik Baláž, Bc., 24 r., študent, Národná koalícia
3. Slavomír Čičmanec, Ing., 65 r., ekonóm, 
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Michal Gašaj, Ing., PhD., 36 r., projektový manažér, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska  
5.Monika Kozelová, Mgr., 57 r., občianska aktivistka, nezávislá 
kandidátka
6. Peter Kuklica, Ing., 55 r., szčo – strojný inžinier, 
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Ondrej Matuška, 23 r., študent, Smer - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska
8.Filip Mrocek, Bc., 23 r., ochranár a fotograf prírody, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska  
9. Ľuba Nagyová, Ing., 45 r., riaditeľka pobočky banky, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska  
10. Anna Reinerová, Ing., 60 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
11. Anton Savitsky, 68 r., dôchodca, Kotleba - ľudová strana naše 
Slovensko
12. Katarína Šimončičová, Ing., 70 r., ochranárka, Bratislava 
otvorene, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska 
demokracia
13. Lukáš Zajac, Mgr., PhD., MSc., 34 r., vysokoškolský 
pedagóg, Starostovia a nezávislí kandidáti 

Volebný obvod č. 2 – STARÝ RUŽINOV

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 2 kandidátov
1. Tomáš Alscher, Ing., MPH, 34 r., generálny riaditeľ NOÚ, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana 
zelených Slovenska
2. Jozef Anderkó, 24 r., živnostník – personalista, 
Kresťanskodemokratické hnutie
3. Boris Čechvala, Mgr., 63 r., verejná správa, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
4. Martin Klementis, Ing., 54 r., správca pohľadávok, Sloboda a 
solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
5. Roman Kyselica, Mgr., 35 r., hotelový manažér, nezávislý 
kandidát, 
6. Jozef Matúšek, Mgr., 71 r., občiansky aktivista, pedagóg, 
predseda Združenia občanov, poslanec, nezávislý kandidát
7. Michal Tóth, 37 r., senior manažér, stavebníctvo, Sloboda a 
solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 3 – RUŽOVÁ DOLINA 
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 2 kandidátov
1. Igor Adamec, Mgr., 54 r., riaditeľ TVRaRE, s.r.o., Slovenská 
konzervatívna strana
2. Jozef Bonko, 57 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Martina Fondrková, Mgr., 44 r., štátna zamestnankyňa, 
nezávislá kandidátka
4. Pavol Komlóssy, Ing., 55 r., stredoškolský učiteľ, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
5. Ivan Kraszkó, Mgr., 52 r., riaditeľ firmy, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
6. Kristína Laššáková, 32 r., asistentka poslanca NR SR, Kotleba - 
ľudová strana naše Slovensko
7. Natália Nadzamová, JUDr., DiS art., 34 r., štátny radca, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
8. Jakub Nedoba, Mgr., 30 r., publicista, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
9. Michal Vicáň, Mgr., 34 r., projektový manažér, Sloboda a 
solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 

Volebný obvod č. 4 – TRÁVNIKY
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1. Michaela Biharyová, JUDr., 33 r., štátna zamestnankyňa, 
nezávislá kandidátka
2. Miroslav Černák, 24 r., Bauenergo s.r.o., manager, Národná 
koalícia
3. Miloš Danihel, 56 r., riaditeľ spoločnosti,  Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia  a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - 
Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena 
zdola, demokratická únia Slovenska
4. Slavomír Drozd, Ing., 53 r., dizajnér, Smer - sociálna 

Komunálne voľby 10. november 2018 
Kedy?    Sobota 10.11. 2018
   Volebné miestnosti budú otvorené: 7:00-22:00 hod. 
Koho volíme?  Starostu Ružinova
   Poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 
   (tvorí ho 25 poslancov)
   Primátora Bratislavy 
   Poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy (tvorí ho 45 poslancov)
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demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
5. Tomáš Egry, Ing., 36 r., finančný kontrolór, Progresívne 
Slovensko, Spolu - občianska demokracia 
6. Martin Ferák, Mgr., 46 r., riaditeľ spoločnosti, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
7. Martin Gála, Mgr., 26 r., vysokoškolský pedagóg, 
Kresťanskodemokratické hnutie
8. Martin Horínek, 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
9. Pavol Jusko, PhDr., 54 r., vysokoškolský pedagóg, nezávislý 
kandidát
10. Slavomír Kovár, 38 r., manažér, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
11. Petra Kurhajcová, 38 r., ekonómka, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
12. Daniela Nemcová, Ing., PhD., 55 r., pracovníčka verejnej 
správy, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, 
Strana zelených Slovenska
13. Juraj Polčič, Mgr., 35 r., sociálny pracovník, nezávislý 
kandidát
14. Patrik Riszdorfer, Mgr., 51 r., podnikateľ, Strana moderného 
Slovenska (sms)
15. Štefan Šutý, doc. Ing., PhD., 53 r., docent na FCHPT STU, 
Kresťanskodemokratické hnutie
16. Katarína Tomandlová, Mgr., 46 r., administratívna 
pracovníčka, nezávislá kandidátka
17. Erik Vároši, Mgr., 41 r., koordinátor ochrany detí pred 
násilím, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, 
Strana zelených Slovenska

Volebný obvod č. 5 – POŠEŇ
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1. Peter Frasch, Ing., 43 r., systémový inžinier – informatik, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
2. Peter Herceg, Mgr., 45 r., IT projektový manažér a koordinátor 
dobrovoľníkov, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska 
demokracia 
3. Dario Kočíšek, 52 r., živnostník, nezávislý kandidát
4. Daniel Kučera, Bc., 44 r., technický manažér – zriaďovateľ 
školy, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, 
Strana zelených Slovenska
5. Matej Kučera, Mgr., 30 r., zamestnanec Sociálnej poisťovne, 
nezávislý kandidát
6. Matúš Méheš, JUDr., 38 r., advokát, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia  a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - 
Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena 
zdola, demokratická únia Slovenska
7. Rudolf Orlický, 68 r., mechanik,  Smer - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska
8. Peter Šmotlák, Ing., 59 r., szčo - stavebný technik, Sloboda a 
solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
9. Lucia Štasselová, Ing. Arch., 60 r., poslankyňa, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia,
10. Daniela Šurinová, JUDr., 41 r., právnička, 
Kresťanskodemokratické hnutie
11. Dušan Žák, Ing., 55 r., informatik, Kresťanskodemokratické 
hnutie
12. Marián Žerjava, Ing., Mgr., 52 r., inšpektor práce, Smer-
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska

Volebný obvod č. 6 – PRIEVOZ
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1. Mária Barancová, PaedDr., 57 r., pedagogička, nezávislá 

kandidátka
2. Marcel Černý, 25 r., vonkajší operátor,  Kotleba - ľudová 
strana naše Slovensko
3. Monika Ďurajková, Ing., 31 r., dobrovoľná inšpektorka 
životného prostredia, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - 
občianska demokracia
4. Nikolaj Gečevský, 41 r., hasič a koordinátor záchranných 
zložiek, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska
5. Rudolf Hauzer, Mgr., MBA., 52 r., riaditeľ spoločnosti, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
6. Martin Kostelničák, PhDr., 34 r., doktorand UK, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
7. Viktor Kucej, Ing., 26 r. stavebný inžinier, 
Kresťanskodemokratické hnutie
8. Katarína Nemešová, Mgr., 39 r., manažérka obchodu, nezávislá 
kandidátka
9. Petra Palenčárová, Mgr., 37 r., manažérka komunikácie 
– poverená riadením oddelenia komunikácie, Slovenská 
konzervatívna strana
10. Martin Pener, Mgr., 40 r., zástupca starostu, 
Kresťanskodemokratické hnutie
11. Michal Rečičár, 27 r., oblastný riaditeľ IKON partner s.r.o., 
Národ a spravodlivosť – naša strana
12. Martin Vojtašovič, JUDr., 34 r.,  projektový manažér a 
zástupca riaditeľa projektového riadenia ŽSR, Slovenská 
konzervatívna strana
13. Pavel Vrábik, Ing., 39 r., projektový manažér, Sloboda a 
solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č. 7- ŠTRKOVEC
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1. Kamil Bodnár, Mgr., 38 r., IT analytik,  Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
2. František Bolgáč, Ing., 42 r., hlavný radca, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
3. František Fabián, Ing., MBA, 42 r., riaditeľ cestovnej agentúry 
a vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát 
4. Soňa Hanzlovičová, PhDr., Mgr., 52 r., poradkyňa MV SR, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana 
zelených Slovenska
5. Martin Izso, Ing., 48 r., manažér, Doma dobre
6. Marcela Kulifajová, Ing., 43 r., manažérka strednej školy, 
nezávislá kandidátka
7. Babetta Laborde, 52 r., referentka, Kresťanskodemokratické 
hnutie
8. Jana Matejíčková, Ing., 57 r., publicistka v oblasti vedy a 
techniky, 
    Kresťanskodemokratické hnutie
9. Robert Müller, 61 r., dôchodca, Most-Híd
10. Jakub Mydla, Ing., 29 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
11. Maroš Smolec, Mgr., 44 r., správca Matice slovenskej, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
12. Janka Šípošová, PhDr., CSc., 69 r., psychologička, expertka 
pre obete trestných činov, Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia  a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
13. Viliam Šlahor, Ing., 54 r., szčo, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
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Volebný obvod č. 8 – OSTREDKY
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1. Sylvia Beňová, Ing., 41 r., generálna riaditeľka služ. úradu 
Min. spravodlivosti SR, Most - Híd
2. Daniel Dömény, 47 r., podnikateľ, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
3. Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., 44 r., kontrolór, Sloboda a 
solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
4. Juraj Kerekeš, Ing., 66 r., dôchodca, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
5. Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 45 r., kultúrny manažér a 
aktivista, nezávislý kandidát
6. Lukáš Matejčík, 27 r., pracovník pošty, 
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Robert Molnár, Ing., Mgr., 47 r., riaditeľ podniku EKO-
VPS, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Sme rodina – Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska
8. Ladislav Nagy, 35 r., manažér nákupu, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia
9. Zuzana Ondrušová, Ing., 40 r., živnostníčka – personalistka, 
Kresťanskodemokratické hnutie
10. Martin Patoprstý, Ing., 33 r., ružinovský poslanec a 
aktivista, nezávislý kandidát
11. Pavol Petrovič, Ing., 54 r., podnikateľ, Šanca
12. Alena Piatrová, PhDr., PhD., 55 r., historička umenia, 
Kresťanskodemokratické hnutie
13. Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 42 r., szčo, nezávislý 
kandidát
14. Jozef Šumichrast, Ing., PhD., 37 r., riaditeľ, 
vysokoškolský pedagóg, Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska

Volebný obvod č.  9- TRNÁVKA
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1. Vladimír Barčák, 49 r., marketingový manažér, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana 
zelených Slovenska
2. Marián Gajdoš, MVDr., 59 r., súkr. veterinárny lekár, 
Kresťanskodemokratické hnutie
3. Rastislav Kalafut, Ing., 52 r., ekonóm, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených 
Slovenska
4. Marek Machata, Mgr. et. Mg r., 35 r., projektový manažér, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
5. Silvia Pilková, 44 r., vydavateľka, spisovateľka, Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
6. Vladimír Sloboda, Ing., 39 r., manažér kvality, Sloboda a 
solidarita, Obyčajní ľudiaa nezávislé osobnosti (oľano), Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
7. Peter Strapák, Ing., 42 r., IT architekt, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
8. Ivor Švihran, 29 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý 
kandidát
9. Juraj Zelenay, Ing., 50 r., informatik, 
Kresťanskodemokratické hnutie

  Kandidáti na primátora Bratislavy 
  Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta 

1. Viktor Béreš, Ing., 41 r., predseda mimoparlamentej strany 

Naj, ekonóm, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých 
ľudí
2. Jaroslav Brada, JUDr., 36 r., advokát, Strana moderného 
Slovenska (sms)
3. Václav Mika, Ing., 55 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Ján Mrva, Ing., 49 r., starosta, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Sloboda aSolidarita, Sme rodina - 
Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska
5. Ivo Nesrovnal, JUDr., 54 r., primátor hlavného mesta SR 
Bratislava, nezávislý kandidát
6. Iveta Plšeková, MUDr., 47 r., námestníčka primátora, 
nezávislá kandidátka
7. Roman Ruhig, Mgr., 47 r., právnik, Slovenská národná 
jednota - strana vlastencov
8.Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, Slovenská 
ľudová strana Andreja Hlinku
9. Matúš Vallo, Ing. arch., 41 r., architekt, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
10. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., organizátor korunovačných 
slávností, nezávislý kandidát

  Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva 
  Bratislavy za volebný obvod Ružinov
  Na hlasovacom lístku označíme maximálne 7 kandidátov

1. Igor Adamec, Mgr., 54 r., riaditeľ TVRaRE, s.r.o., 
Slovenská konzervatívna strana
2. Miroslav Adamec, Mgr., 37 r., IT špecialista, Doma dobre
3. Tomáš Alscher, Ing., MPH, 34 r., generálny riaditeľ NOÚ, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
4. Patrik Baláž, Bc., 24 r., vysokoškolský študent, Národná 
koalícia
5. Vladimír Barčák, 49 r., marketingový manažér, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana
6. Sylvia Beňová, Ing., 41 r., generálna riaditeľka služobného 
úradu Ministerstva spravodlivosti SR, Most - Híd
7. Kamil Bodnár, Mgr., 38 r., IT - analytik, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina 
- Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska
8. Michal Brat, Mgr., PhD, 33 r., projektový manažér, Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
9. Ján Buocik, Mgr., 41 r., advokát, nezávislý kandidát
10. Marcel Černý, 25 r., vonkajší operátor, Kotleba - ľudová 
strana naše Slovensko
11. Daniel Dömény, 47 r., podnikateľ, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana
12. Slavomír Drozd, Ing., 53 r., dizajnér, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana
13. František Fabián, Ing., MBA, 42 r., riaditeľ cestovnej 
kancelárie a vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát
14. Michal Gašaj, Ing., PhD., 36 r., projektový 
manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
15. Martin Chren, Ing., 37 r., ekonóm, nezávislý kandidát
16. Pavol Jusko, PhDr., 54 r., vysokoškolský pedagóg, 
nezávislý kandidát
17. Rastislav Kalafut, Ing., 52 r., ekonóm, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana
18. Branislav Kaliský, Ing. arch., 50 r., architekt a 
urbanista, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
19. Martin Kostelničák, PhDr., 34 r., doktorand UK, Smer - 
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sociálna demokracia, Slovenská národná strana
20. Monika Kozelová, Mgr., 57 r., občianska aktivistka, 
nezávislá kandidátka
21. Ivan Kraszkó, Mgr., 52 r., riaditeľ firmy, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
22. Marcela Kulifajová, Ing., 43 r., manažérka strednej školy, 
nezávislá kandidátka
23. Kristína Laššáková, 32 r., asistentka poslanca NR SR, 
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
24. Ľubomír Lenár, Ing., 62 r., riaditeľ Ružinovského 
športového klubu, p.o., Slovenská konzervatívna strana
25. . Marek Machata, Mgr. et Mgr., 35 r., projektový 
manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
26. Jozef Matúšek, Mgr., 71 r., občiansky aktivista, pedagóg, 
predseda Združenia občanov, poslanec, nezávislý kandidát
27. Ivo Nemčič, Ing., 53 r., projektant - manažér 
elektroniky, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
28. Petra Palenčárová, Mgr., 37 r., manažérka komunikácie 
- poverená riadením oddelenia komunikácie, Slovenská 
konzervatívna strana
29. Martin Patoprstý, Ing., 33 r., ružinovský poslanec a 
aktivista, nezávislý kandidát
30. Dušan Pekár, JUDr., Ing., 54 r., starosta, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano),
Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
31. Jana Poláčiková, PhDr., 51 r., vysokoškolská pedagogička, 

projektová manažérka pre vedu a výskum, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
32. Michal Rečičár, 27 r., oblastný riaditeľ IKON partner 
s.r.o., Národ a Spravodlivosť - naša strana
33. Anna Reinerová, Ing., 60 r., ekonómka, nezávislá 
kandidátka
34. Vladimír Sloboda, Ing., 39 r., manažér kvality, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, 
Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska
35. Maroš Smolec, Mgr., 44 r., správca Matice Slovenskej, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
36. Peter Strapák, Ing., 42 r., IT architekt, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
37. Martina Šimkovičová, PaedDr., 47 r., poslankyňa, 
Starostovia a nezávislí kandidáti
38. Katarína Šimončičová, Ing., 70 r., ochranárka Bratislava 
otvorene Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - 
občianska demokracia
39. Lucia Štasselová, Ing. arch. , 60 r., poslankyňa, Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
40. Ivor Švihran, 29 r., sprievodca cestovného ruchu, 
nezávislý kandidát
41. Tatiana Tomášková, Ing., 51 r., pracovníčka vo verejnej 
správe, Slovenská konzervatívna strana
42. Jakub Vallo, MUDr., 34 r., lekár - anesteziológ, Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
43. Martin Vojtašovič, JUDr., 34 r., projektový manažér a 
zástupca riaditeľa projektového riadenia ŽSR, Slovenská 
konzervatívna strana
44. Lukáš Zajac, Mgr., PhD., MSc, 34 r., vysokoškolský 
pedagóg, Starostovia a nezávislí kandidáti

VEK NEOKLAMETE. 
SIVÝ ZÁKAL ÁNO.

Sivý zákal je neodmysliteným 
prejavom toho, že starneme. 
Hoci sa nedá vyliečiť, vďaka 
najmodernejšej technológii sa 
ho dokážete rýchlo, bezpečne 
a bezbolestne zbaviť.

z  nás bez výnimky. „Bohužiaľ sa 
mu nedá predísť a  ani ho liečiť 
žiadnymi kvapkami, očnými cvikmi 
či tabletkami. V  konečnom štádiu 
pritom vedie bez odbornej pomoci až 
k slepote,” hovorí MUDr. Pavol Veselý. 

BEZPEČNÉ A JEDNODUCHÉ 
RIEŠENIE 
Jediným riešením je operácia. 
„Spočíva v  odstránení pôvodnej 
zakalenej šošovky a  jej nahradení 
umelou šošovkou. Obavy však nie 
sú na mieste, pretože ide o  rýchly 
a  bezbolestný zákrok. Vykonáva sa 
ambulantne, v lokálnej anestézii a už 
na druhý deň po ňom sa môžete vrátiť 
k svojim každodenným povinnostiam. 
Dokonca patrí medzi najčastejšie 
vykonávané zákroky na ľudskom 
tele,” hovorí MUDr. Pavol Veselý. Hoci 
kedysi sa nechával sivý zákal „dozrieť”, 
dnes to už neplatí. Tohto ochorenia 
sa môžete zbaviť kedykoľvek, keď 

Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 24
info@veselyok.com  |  Tel.: +421-(0)2-3211-4646 

www.veselyok.com

začnete mať pocit, že vás zhoršený 
zrak obmedzuje. Na VESELY Očná 
Klinika vašim očiam navyše poskytnú 
nadštandardnú starostlivosť. Ako 
jediní na Slovensku totiž používajú 
najmodernejší femtosekundový laser, 
vďaka ktorému je celý zákrok oveľa 
šetrnejší, presnejší a  bezpečnejší. 
„Okrem sivého zákalu sa pomocou 
neho dokážete doživotne zbaviť aj 
okuliarov, môžete sa totiž rozhodnúť 
pre multifokálne šošovky, ktoré 
upravujú aj videnie do diaľky, na 
čítanie aj na strednú vzdialenosť.” 
Na očnej klinike VESELY pritom 
používajú iba vnútroočné implantáty 
v najvyššej kvalite od renomovaných 
výrobcov. Štandardnú operáciu 
sivého zákalu na VESELY Očná 
Klinika prepláca v plnej výške každá 
zdravotná poisťovňa, takže za tento 
zákrok pacient neplatí nič. Už Vám 
tak nič nebráni v tom, aby ste si užívali 
opäť jasný a ostrý pohľad na svet.

MUDr. Pavol Veselý

Sivý zákal prichádza po prekročení 
približne 55. roku života. Okolitý 
svet začnete vnímať rozmazane, 
menej farebne a máte pocit, akoby 
ste sa dívali cez mliečne sklo. Keďže 
toto ochorenie úzko súvisí s  vekom, 
skôr či neskôr si počká na každého 

na predoperačné vyšetrenie pred operáciou 
sivého zákalu na VESELY Očná Klinika

Zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami 
a je platná do 31. 12. 2018.

Využite zľavu až 50%

inzercia
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KAŽDÉMU JE BRATOM
Dorástol do fyzickej výšky statného muža, no nevyrástol z detských snov, predstáv ani fantázie 
dieťaťa či tínedžera. Okrem prekladov próz zo španielskeho jazyka sa venuje predovšetkým 
písaniu diel pre deti a mládež, no nezabudol ani na dospelých. Z jeho pera vzišlo niekoľko 
televíznych večerníčkov, podľa jeho scenára nakrútili pre televíziu rozprávku Aj kone sa hrajú. 
Z Festivalu filmovej tvorby pre deti a mládež v americkom Chicagu si odniesol hlavnú cenu. 
Rovnako pochodil u nás, keď  mu udelili Cenu Bibiany za Najlepšiu detskú knihu roka 2001, 2007 
aj 2008. Prozaik, scenárista, publicista, redaktor i prekladateľ PhDr. Roman BRAT (1957).

Podľa množstva získa-
ných ocenení možno 
usudzovať, že vaše 
práce rezonujú  
u odbornej kritiky. 
Máte aj ohlasy z radov 
čitateľov? 
Umelecké dielo sa nikdy 
nepáči všetkým. Vždy 
oslovuje iba konkrétne 
skupiny prijímateľov.  
S tým musí autor rátať! 
Niektorí kritici nezried-
ka hľadajú v detským 
knihách takú mieru a 
podobu umenia, ktorej 
deti nerozumejú, akoby 
boli vo svojich posto-
joch priveľmi akademic-
kí a zabudli, čo malých 
čitateľov priťahuje a čo 
majú radi. Deti moje 
knihy, chvalabohu, čítajú 
a mám na ne pekné 
ohlasy.  
V knihách potrebujú a 
celkom prirodzene hľa-

dajú dobrý príbeh. Ak v diele absentuje, detský čitateľ sa nemá čoho chytiť 
a knihu nezriedka ani nedočíta. Takúto situáciu by som ako autor nechcel 
zažiť. Som rád, ak môžem deti upútať a ony si moje knihy kupujú alebo 
vypožičiavajú v knižniciach. Ale som ešte radšej, keď mi to povedia samy  
v rámci besied v knižnici či v škole. Často sa ma pýtajú na také detaily, že 
na okamih ostávam v pomykove, keď si na ne neviem spomenúť, lebo 
mnohé príbehy som napísal predsa len pred rokmi. Tie stretnutia s deťmi 
majú pre mňa úžasný význam. Nielenže ma nabíjajú energiou a novou 
chuťou písať ďalšie a ďalšie prózy, ale ako autor sa utvrdzujem v tom, či 
kráčam, alebo nekráčam po správnej ceste.

Inšpirovali vás pri písaní aj vaše dve deti?
Mojimi deťmi sa to začalo. Klasické večerné rozprávanie príbehov, čítanie 
známych rozprávok.  Zažíva to hádam každý normálny rodič. No a keďže 
som vyštudoval literatúru, moje nezáväzné večerné príbehy prerástli do 
písania detských kníh.

Jedno z vašich diel pre najmenších čitateľov je ocenená kniha 
Tvrdohlavý baran. Ste svojou povahou tvrdohlavý a idete si za svojím 
cieľom?
Ako kedy. V niektorých veciach som dôsledný a tvrdohlavý, v iných ľaho-
stajný a nevšímavý. Je to otázka motivácie. Čo sa týka kníh a detskej tvor-
by, som skôr dlhodobo zanietený a systematický. Deti a tvorba pre ne ma 
naozaj bavia.

Ozývajú sa kuvičie hlasy, že Slováci veľmi málo čítajú tlačené knihy, 
ba deti, a tobôž mládež v dospievajúcom veku, uprednostňujú počí-
tače, smartfóny a elektroniku vôbec. Je to s nami - nečítajúcimi čita-
teľmi až také zlé?
Povedal by som, že situácia je primeraná veku dieťaťa a štandardom 
rodiny. Ak hovoríme o normálnych podmienkach v normálnej rodine, tak 
čitateľská gramotnosť detí nie je v takýchto podmienkach zlá. Rodičia 
dbajú na to, aby ich deti počúvali rozprávky, aby prichádzali do kontaktu 
s knihami a vo vyššom veku ich aj samy čítali. Nie je to s našou populáciou 
také zlé, akoby sa zdalo. Ostávam optimistom.

Pustiť sa do tvorby pre dospievajúcu mládež je dosť odvážne. Ak už 
nie pre nič iné, tak preto, že tínedžeri sú mimoriadne kritickí, nič im 
nie je dobré, stále hľadajú vzory kade-tade po svete. Čo vám dodalo 
odvahy?
Každý autor musí mať istú mieru odvahy, keď vstupuje so svojou tvorbou 
na trh. Pripomína mi začínajúceho boxera, ktorý vchádza do ringu, aby 

čosi dokázal, aby sa konfrontoval s tými najlepšími. Samozrejme, nie vždy 
uspeje, nie vždy mu zápas vyjde podľa predstáv. No jedného dňa... Máte 
pravdu, tínedžeri sú veľmi vyberaví a veľmi kritickí. Keď som vstupoval do 
tohto ringu, uvedomoval som si to. Napriek tomu ma viedli tie najlepšie 
pohnútky, lebo som mal informácie, že títo mladí ľudia nemajú čo čítať. Už 
nie sú deti, aby sa venovali rozprávkam, ale ešte nie sú dospelí, aby siahali 
po takýchto knihách. Potrebujú svoju literatúru, príbehy o sebe, o tom, 
čím žijú, čo cítia, o čom pochybujú... Vo viacerých prózach som sa usiloval 
im to dať. Hádam sa mi niečo z toho podarilo. 
Vyštudovali ste odbor slovenčina - španielčina. Po absolvovaní FFUK 
ste nastúpili do Literárnej redakcie Slovenského rozhlasu. Čo bolo 
náplňou redaktora v takejto odbornej redakcii?
Vyštudoval som literatúru a jazyky, a v spomínanej redakcii som sa veno-
val príprave literárnych programov. Čo viac som si mohol želať? V rozhlase 
som zažíval dvadsať dva rokov prekrásnej práce s výnimočnými ľuďmi. 
Každý z nich bol odborníkom na niečo, na konkrétny literárny žáner, a 
spolu sme do vysielania zadávali od krátkej poézie až po veľké dramatizá-
cie diel svetovej a slovenskej prózy takmer všetko. Ľudia mali naše vysiela-
nie radi a my sme zaznamenávali na svoj program pekné ohlasy.

Programová štruktúra, v ktorej dominujú umelecké a vzdelávacie 
relácie, je, žiaľ, už minulosťou. Počúvate systematicky súčasné roz-
hlasové vysielanie, i keď ste sa stali dramaturgom televízie? 
Od istého času vysielanie Slovenského rozhlasu sledujem pomenej. Nastali 
v ňom také zmeny, ktoré mi neboli a nie sú sympatické. Istá skupina ľudí 
negatívne poznačila umelecké vysielanie v rozhlase a poslucháči už dávno 
nedostávajú, čo naozaj potrebujú. Na škodu veci. Ľudia sa v toku času 
naozaj pohybujú na akýchsi sínusoidach. Raz stúpame hore a vytvárame 
priestor pre intelekt a rozlet ducha, inokedy klesáme dolu a zakrpatieva-
me. V posedných rokoch zažívame to druhé.

Možno povedať, že patríte k našim najznámejším hispanistom, 
do slovenčiny ste preložili mnoho próz, scenárov i divadelných 
hier. Španielsky kráľ vás dokonca prostredníctvom veľvyslanca 
Španielskeho kráľovstva vyznamenal krížom oficiera Rádu za občian-
ske zásluhy. Môžete tie zásluhy spresniť? 
Propagácii španielskej a latinskoamerickej kultúry sa venujem celoživotne. 
Nielenže sa zaoberám prekladom diel španielskych a latinskoamerických 
autorov, ale v rozhlase som okrem iného takmer desať rokov pripravo-
val hodinovú reláciu Infoespaňa o kultúrnom a spoločenskom živote 
Španielska a krajín Latinskej Ameriky. Moja láska k týmto kultúram je oči-
vidná, čo však neznamená, že voči niektorým javom, čo sa vyskytujú  
v týchto krajinách, nie som kritický. Práve naopak. 

Mnohé zo svojich príbehov ste zasadili do španielskeho prostredia. 
Chápu slovenské deti tamojšie súvislosti, ktoré sú mierne odlišné od 
tých našich?
Príbehy zo španielskeho či latinskoamerického prostredia som určil 
dospelým čitateľom, deťom len výnimočne. A čo sa týka milovníkov kníh, 
oni sa spoľahlivo orientujú v deji bez ohľadu na to, kde sa jeho hrdinovia 
pohybujú. 

Z próz pre dospelých spomeňme knihu poviedok Útek do raja alebo 
román Pasodoble s prízrakmi. A zasa sme v Španielsku...
V Španielsku som našiel mnoho podnetov, o ktorých som chcel hovoriť. 
Boli to a sú to trochu iné témy než tie, čo nás trápia doma. Napríklad 
utečenci z Afriky, ktorí sa nezákonne plavia cez Gibraltársky prieliv, alebo 
Baskovia, ktorí na pokraji asimilácie bojujú o svoju identitu. Dnes Afričania 
znova utekajú cez Gibraltár do Európy. Ja som o nich písal už v roku 2000  
v knihe Útek do raja.

Vaša manželka Mária je prekladateľkou zo švédčiny. Hovoríte vôbec 
doma, na Pošni, po slovensky?
Je pravda, že sme jazykovo disponovaná rodina. Nielen my s manželkou, 
ale aj naše deti hovoria viacerými jazykmi. V každom prípade však musím 
podotknúť, že všetkých nás živí slovenčina. Materinský jazyk, ktorý je pre 
nás absolútnou prioritou.

Anna Sláviková
Foto: Archív R.B.
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RUŽINOV POTREBUJE NOVÚ ENERGIU, 
NÁPADY A VÍZIU. RUŽINOV POTREBUJE ZMENU.
SOM RUŽINOVČANOM TAKMER OD NARODENIA.  
POZNÁM KAŽDÚ RUŽINOVSKÚ ČASŤ A VIEM, ČO KTORÁ ŠTVRŤ POTREBUJE.
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inzercia

V Prievoze treba postaviť škôlku. 
Lebo škôlkarov nezaujíma politika,   
škôlkari chcú škôlky.

Na Pošni treba postaviť  zariadenie pre seniorov.
Lebo to, ako sa postaráme o seniorov   
uvidia aj naše deti.

Na Trávnikoch treba postaviť  plaváreň.
Lebo o plavárni v Ružinove už roky vrabce   
aj drozdy čvirikajú. A stále nič.   

Na Štrkovci treba stavebnú uzáveru na jazere.
Lebo štrkovecké jazero je pre    
Ružinovčanov, nie pre stavbárov.

Na Ostredkoch treba zriadiť korčuliarsku dráhu 
okolo Ostredkovského parku. A park treba kosiť.  
Aby nám Ostredky nezarástli chrenom.

V Trnávke treba zrekonštruovať kultúrny dom.
Lebo nie len chlebom je človek živý. Nič proti 
pekárom.

Na Nivách treba vyriešiť dopravu s preferenciou 
tej koľajovej. Aby aj Nivy boli dobré miesto pre 
život. 

V Ružovej doline treba  zastrešiť trhovisko.
Lebo dažďu a vetru nerozkáže ani jeden  
z kandidátov na budúceho starostu. 

V Starom Ružinove  treba zachrániť parkoviská 
a vyrokovať mier s majiteľmi pozemkov. Lebo 
neriešené problémy a spory nás raz dobehnú.

Vo Vlčom hrdle treba zrekonštruovať detské 
ihrisko a doplniť vybavenosť. Lebo aj Vlčie hrdlo 
patrí do Ružinova.

111
kandidát na starostu   kandidát do Ružinova kandidát do mesta 
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Kandidáti na poslancov do Miestneho zastupiteľstva Ružinov

za Nivy za Starý Ružinov

za Ružovú dolinu za Trávniky

za Pošeň

za Prievoz za Ostredky za Trnávku

za Štrkovec

Kandidáti na poslancov s podporou

Michal Gašaj, Ing. 
36 rokov, projektový 
manažér

Jakub Nedoba, Mgr.
30 rokov, publicista

Peter Frasch, Ing. 
43 rokov, systémový 
inžinier – informatik

Rudolf Hauzer, 
Mgr., MBA, 52 rokov,
riaditeľ spoločnosti

Miloslav Hrádek, 
JUDr., Mgr., 44 rokov, 
kontrolór

Marek Machata, 
Mgr. et Mgr., 35 rokov,
projektový manažér

Matúš Méheš, JUDr. 
38 rokov, advokát

Pavel Vrábik, Ing. 
39 rokov, projektový 
manažér

Jozef Šumichrast, 
Ing., PhD., 37 rokov,
riaditeľ, VŠ pedagóg

Vladimír Sloboda, 
Ing., 39 rokov,
manažér kvality

Peter Šmotlák, Ing. 
59 rokov, SZČO –
stavebný technik

Kamil Bodnár, Mgr. 
38 rokov, IT analytik

Janka Šípošová, 
PhDr., CSc., 69 rokov,
psychologička, expertka

Viliam Šlahor, Ing. 
54 rokov, SZČO

Ľuba Nagyová, Ing.
45 rokov, riaditeľka 
pobočky banky

Miloš Danihel
56 rokov, riaditeľ 
spoločnosti

Filip Mrocek, Bc. 
23 rokov, ochranár 
a fotograf prírody

Michal Vicáň, Mgr.
34 rokov, projektový 
manažér

Martin Klementis, Ing. 
54 rokov, správca 
pohľadávok

Slavomír Kovár
38 rokov, manažér

Michal Tóth
37 rokov, senior manažér, 
stavebníctvo

Petra Kurhajcová, Ing.
38 rokov, ekonómka
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Väčšina z Vás 
si želá zmenu 

starostu Ružinova.
Presne 80,4% Ružinovčanov* si v prieskume 

agentúry FOCUS želá zmenu starostu Ružinova. 
Z prieskumu ďalej vyplýva, že o post starostu zvedieme 
súboj spolu s Martinom Chrenom. Urobím všetko preto, 

aby v Ružinove zvíťazil kandidát širokej pravicovej 
koalície a nie vazal developerov a hazardnej lobby, 

ktorý vo všetkých dôležitých hlasovaniach pre Ružinov 
hlasoval spolu so smerákmi proti záujmom obyvateľov 

našej mestskej časti.

*Zdroj: prieskum agentúry FOCUS, 11. 10. – 17. 10., 
vzorka 500 Ružinovčanov

Ján Buocik
Vždy na strane 

Ružinova

Kandidát na starostu s podporou

2

Martin Chren 29,7%
Ján Buocik 22,9%

Dušan Pekár 19,6%
Slavomír Drozd 9,6%
Jana Poláčiková 9,1%
Igor Adamec 7,0%
Kristína Laššáková 2,1%

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
Já

n 
Bu

oc
ik

, B
ra

tis
la

va
;

St
ra

na
 S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
, P

ri
em

ys
el

ná
 9

, 8
21

 0
9 

Br
at

is
la

va
, 

IČ
O

: 4
2 

13
9 

33
3,

 D
IČ

: 2
02

28
58

78
3

D
od

áv
at

eľ
: T

VR
 a

 R
E,

 s
.r

.o
., 

M
ie

ro
vá

 2
1,

 B
ra

tis
la

va
, 

IČ
O

: 3
5 

72
8 

21
3



 www.ruzinovskeecho.sk 11

Kandidáti na poslancov do Miestneho zastupiteľstva Ružinov

za Nivy za Starý Ružinov

za Ružovú dolinu za Trávniky

za Pošeň

za Prievoz za Ostredky za Trnávku

za Štrkovec

Kandidáti na poslancov s podporou

Michal Gašaj, Ing. 
36 rokov, projektový 
manažér

Jakub Nedoba, Mgr.
30 rokov, publicista

Peter Frasch, Ing. 
43 rokov, systémový 
inžinier – informatik

Rudolf Hauzer, 
Mgr., MBA, 52 rokov,
riaditeľ spoločnosti

Miloslav Hrádek, 
JUDr., Mgr., 44 rokov, 
kontrolór

Marek Machata, 
Mgr. et Mgr., 35 rokov,
projektový manažér

Matúš Méheš, JUDr. 
38 rokov, advokát

Pavel Vrábik, Ing. 
39 rokov, projektový 
manažér

Jozef Šumichrast, 
Ing., PhD., 37 rokov,
riaditeľ, VŠ pedagóg

Vladimír Sloboda, 
Ing., 39 rokov,
manažér kvality

Peter Šmotlák, Ing. 
59 rokov, SZČO –
stavebný technik

Kamil Bodnár, Mgr. 
38 rokov, IT analytik

Janka Šípošová, 
PhDr., CSc., 69 rokov,
psychologička, expertka

Viliam Šlahor, Ing. 
54 rokov, SZČO

Ľuba Nagyová, Ing.
45 rokov, riaditeľka 
pobočky banky

Miloš Danihel
56 rokov, riaditeľ 
spoločnosti

Filip Mrocek, Bc. 
23 rokov, ochranár 
a fotograf prírody

Michal Vicáň, Mgr.
34 rokov, projektový 
manažér

Martin Klementis, Ing. 
54 rokov, správca 
pohľadávok

Slavomír Kovár
38 rokov, manažér

Michal Tóth
37 rokov, senior manažér, 
stavebníctvo

Petra Kurhajcová, Ing.
38 rokov, ekonómka

8

9

6 18 12 13

4

8

1

9

3

4

10

7

11

13 143 4 65

Ružinov l Starosta l Kandidát l Ružinov l Starosta l Kandidát

Väčšina z Vás 
si želá zmenu 

starostu Ružinova.
Presne 80,4% Ružinovčanov* si v prieskume 

agentúry FOCUS želá zmenu starostu Ružinova. 
Z prieskumu ďalej vyplýva, že o post starostu zvedieme 
súboj spolu s Martinom Chrenom. Urobím všetko preto, 

aby v Ružinove zvíťazil kandidát širokej pravicovej 
koalície a nie vazal developerov a hazardnej lobby, 

ktorý vo všetkých dôležitých hlasovaniach pre Ružinov 
hlasoval spolu so smerákmi proti záujmom obyvateľov 

našej mestskej časti.

*Zdroj: prieskum agentúry FOCUS, 11. 10. – 17. 10., 
vzorka 500 Ružinovčanov

Ján Buocik
Vždy na strane 

Ružinova

Kandidát na starostu s podporou

2

Martin Chren 29,7%
Ján Buocik 22,9%

Dušan Pekár 19,6%
Slavomír Drozd 9,6%
Jana Poláčiková 9,1%
Igor Adamec 7,0%
Kristína Laššáková 2,1%

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
Já

n 
Bu

oc
ik

, B
ra

tis
la

va
;

St
ra

na
 S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
, P

ri
em

ys
el

ná
 9

, 8
21

 0
9 

Br
at

is
la

va
, 

IČ
O

: 4
2 

13
9 

33
3,

 D
IČ

: 2
02

28
58

78
3

D
od

áv
at

eľ
: T

VR
 a

 R
E,

 s
.r

.o
., 

M
ie

ro
vá

 2
1,

 B
ra

tis
la

va
, 

IČ
O

: 3
5 

72
8 

21
3

inzercia



12

Objednávateľ: Dušan Pekár, Martinská 37 Bratislava. Dodávateľ: DEVON COMMUNICATION, s.r.o., Beskydská 7330/17, IČO: 46 047 824

DUŠAN PEKÁR RUŽINOVČANIA POĎTE 10. NOVEMBRA VOLIŤ



 www.ruzinovskeecho.sk 13

inzercia

ZELEŇ A PARKY
Ružinov je historicky zelenou časťou 
Bratislavy, majú to v názve aj mestské 
sídliská ako Trávniky, či Nivy. Byť zelený 
má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou 
je športovanie a trávenie voľného času. 
Máme veľa parkov a areálov na športo-
vanie. Zásadne mením pomery v Ruži-
novskom podniku verejno-prospešných 
služieb tak, aby bolo vždy včas pokose-
né, orezané a upratané.
Budem pokračovať v budovaní zeleného 
Ružinova. Revitalizovali sme park An-
dreja Hlinku, park Ostredky, park pred 
Paneurópskou vysokou školou. Podpo-
rujem myšlienku vzniku RUŽINOVSKÉHO 
BULVÁRU od Miletičovej až po Astrono-
mickú ulicu. K tomu nám nesmie chýbať 
revitalizácia Štrkoveckého jazera a are-
álu Rohlík.

DOBRÝ HOSPODÁR  
A KOMUNITA
Ružinov je jedna z najbohatších mest-
ských častí. Nielen polohou, ale aj veľ-
kým množstvom firiem a závodov, ktoré 
sídlia na jeho území ako Slovnaft, SPP, 
Orange, Telekom a iné. Pomáhajú nám 
rozvíjať Ružinov. Aj vďaka nim je Ružinov 
zelený, s ich finančnou pomocou sme re-
vitalizovali práve Park Andreja Hlinku za 
viac ako milión eur.

Ako starosta Ružinova posúvam túto 
spoluprácu ďalej. Tieto veľké firmy, kto-
ré majú veľmi dobre prepracované kon-
cepcie spoločenskej zodpovednosti tzv. 
CSR, zapájame do projektov starostli-
vosti a zodpovednosti za svoje okolie. 
Tieto firmy zamestnávajú aj Ružinovča-
nov. Vyzývam tieto spoločnosti investo-
vať v Ružinove. Mojou víziou je, aby mal 
Ružinov komunitné centrá, kde sa budú 
stretávať všetky generácie.

DOSTUPNOSŤ  
A  
INFRAŠTRUKTÚRA
Vedeli ste, že do mladých ro-
dín, ktoré majú v Ružinove tr-
valé bydlisko a narodilo sa im 
dieťa, vlani mestská časť in-
vestovala takmer 57-tisíc eur? 
Formou príspevku pri narodení 
dieťaťa. Aj takýmto spôsobom 
sa mestská časť pod mojím ve-
dením snaží podporovať mla-
dé rodiny v Ružinove. Práve 
pre mladé rodiny sme najob-
ľúbenejšou mestskou časťou. 
Máme parky na kočíkovanie, 
máme detské ihriská, a ak je 
potrebné rekonštruujeme ich. 
Za posledné štyri roky sme do 
rekonštrukcií našich základ-
ných a materských škôl inves-
tovali takmer 6 miliónov eur. 

Budúci rok máme naplánované rozšíre-
nie počtu miest v materských školách 
o 90 miest. Mojim cieľom je, aby každý 
Ružinovčan mohol umiestniť do škôlky 
svoje dieťa v Ružinove.
V Ružinove tvoria seniori viac ako treti-
nu zo všetkých obyvateľov. Väčšina spo-
ločnosti sa nie veľmi často a rada zao-
berá touto skupinou. Avšak v Ružinove 
sa seniorov snažíme neustále zapájať do 
života. Mestská časť má dva domovy dô-
chodcov, poskytuje im príspevok na do-
pravu, na taxíky ak potrebujú vyšetrenia 
vo vzdialenejších nemocniciach. Orga-
nizujeme spoločenské podujatia, výlety, 
nezabúdame na ich jubileá a podporuje-
me ich denné centrá.
Ružinov je urbanistický zázrak s veľmi 
dobrou infraštruktúrou. Máme príjemné 
parky, ktoré dotvárajú sídliská a citlivo 
vystavené business zóny. Ružinov je šir-
ším centrom Bratislavy s výborným do-
pravným napojením, občianskou vyba-
venosťou a infraštruktúrou.

VODA  
A PLAVÁREŇ
Modrá je farba vody. My v Ružinove 
máme Štrkovecké jazero, Rohlík, Dunaj, 
Zlaté piesky, či kúpalisko Delfín. To, čo 
nám ale chýba, je verejná plaváreň. Mys-
lím, že taká veľká mestská časť, akou je 
Ružinov, by mala mať vlastnú verejnú 
plaváreň.

ČO CHCE DUŠAN PEKÁR PRE RUŽINOV

DUŠAN PEKÁR RUŽINOVČANIA POĎTE 10. NOVEMBRA VOLIŤ
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Som jedným z vás.

V Ružinove žijem 54 rokov.

Trápia ma rovnaké prob-
lémy ako vás, rozumiem 
vašim želaniam, a chcem 
ich riešiť tak, aby sa nám 
tu dobre žilo.

Mám 41 r. a vyštudovala 
som Právnickú fakultu 
Univerzity Komenského  
v Bratislave. 
Už 16 rokov pôsobím ako 
právnik v územnej samo-
správe, z toho 8 rokov aj 
ako poslanec Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov. 
Moje skúsenosti z pracovného prostredia  využívam aj 
pri plnení úloh poslanca v miestnom zastupiteľstve. 
Som vydatá a spolu s manželom vychovávame 3 deti. 
Rozhodla som sa opäť uchádzať o vašu dôveru, preto-
že by som chcela, aby nie len moje, ale aj vaše deti sa 
v našej mestskej časti cítili dobre a bezpečne.  
Stále je čo vylepšovať, a vždy sa nájde niečo, s čím 
ľudia potrebujú pomôcť.

Som usmievavý a ambi-
ciózny  mladý chalan, kto-
rý chce pre svoje okolie 
urobiť niečo viac. 
Ako stavebný inžinier 
by som sa chcel venovať 
koncepčnému rozvoju Ru-
žinova, budovaniu parkov 
a možnostiam, kde a ako 

vytvárať cyklotrasy. 
Ako zanietený športovec budem bojovať za budova-
nie nových športovísk a obnovu tých existujúcich. 
Veľmi rád sa stretávam s ľuďmi a počúvam ich príbe-
hy, ktoré ma inšpirujú realizovať nové projekty.

Som rodený Ružinovčan, 
mám 53 rokov, som ženatý 
a mám tri deti. Celý pro-
fesionálny život pracujem 
ako vysokoškolský učiteľ 
na FCHPT  STU v Bratisla-
ve. Dve volebné obdobia 
som pôsobil ako poslanec 
miestneho zastupiteľstva 

v Karlovej Vsi. Ako občanovi Ružinova sa mi nepáči, 
že nebola prijatá parkovacia politika hlavného mes-
ta. Nepáči sa mi životné prostredie, v ktorom žijeme, 
vrátane novej výstavby na úkor parkov a mestskej ze-
lene. Nepáči sa mi politika podpory plnohodnotného 
života pre zdravotne znevýhodnených občanov. Ako 
učiteľa ma trápia aj problémy základného školstva. 
Preto som sa rozhodol kandidovať, aby som svojimi 
vedomosťami a skúsenosťami z profesionálneho, ako 
aj osobného života pomohol zlepšiť život v Ružinove.

Som Ružinovčanka, v Ru-
žinove žijem od narode-
nia. 
Pracujem ako referent vo 
verejnej správe. Vidím po-
zitívne zmeny, ktoré sa tu 
za tie roky udiali. 
Veľmi ma mrzia aktivity 
developerov, ktorí za-

husťujú sídliská, miesto toho aby zároveň rozširovali 
parky a vybavenosť. Zameriavajú len na svoje vlastné 
ciele.
Chcela by som sa venovať rozvoju Ružinova v oblasti 
životného prostredia.

Mám 24 rokov. 
Som Ružinovčan a plánu-
jem tu aj zotrvať.
Vzdelávam ľudí v oblasti 
manažmentu a financií. 
Svoj voľný čas rád trávim  
v spoločnosti priateľov.

Narodený 1962 v Bratisla-
ve, ženatý, otec dvoch sy-
nov, informatik pôsobiaci 
v oblasti informačných 
systémov, súdny znalec 
pre oblasť IT. 
Stále aktívny hudobník 
so záujmom o históriu  
a techniku. 

Ako poslanec mestskej časti mám záujem pôsobiť  
v oblasti podpory a rozvoja komunít, v oblasti kultúry 
SmartCity riešení. 

Predpokladám, že ako poslanec mestskej časti uplat-
ním aj svoje skúseností zo zamestnaní a projektov 
(integrovaná doprava), na ktorých som sa podieľal 
počas uplynulých rokov.

Mám 40 rokov a s man-
želkou máme trojročného 
syna. 
Narodil som sa po otcovi 
ako Staromešťan, naj-
staršie detské spomienky 
mám z bývania na Ostred-
koch, ale väčšinu života 
som prežil v Prievoze.

Pred nástupom do funkcie zástupcu starostu som 
pracoval na ministerstve vnútra v oblasti civilnej 
ochrany a krízového riadenia. Som členom evanjelic-
kého cirkevného zboru Prievoz.
V prípade znovuzvolenia sa chcem venovať najmä ob-
lasti školstva a pokračovať v doterajšej práci poslan-
ca v sociálnej oblasti. 

Som rodený Bratislavčan 
a celý svoj život bývam na 
Ostredkoch. 
Pracujem na pošte za 
priehradkou a od ľudí si 
neraz vypočujem, čo ich 
trápi a chýba v meste.  
Do práce chodím na bi-
cykli. Mojou veľkou záľu-

bou sa stala práca v rodičovskej záhrade. 
Ako poslanec sa chcem venovať životnému prostrediu 
a športu.

Takmer od narodenia bý-
vam v Ružinove, som vy-
datá, mám štyri deti a tri 
vnúčatá. 
V Ružinove žije tiež moja 
mama - dôchodkyňa.  Aj 
preto mi je blízka oblasť 
rodiny - od najmladších 
obyvateľov až po tých 

najstarších, a tak sa chcem venovať nielen pomoci 
mladým rodinám, ale aj tým s odrastenejšími deťmi.
Rovnako sa chcem venovať rozvíjaniu sociálneho 
programu pre dôchodcov. 
Na srdci mi leží oblasť Štrkoveckého jazera, pomôcť 
chcem pri zabezpečovaní letnej údržby trávnikov  
a zimnej údržby chodníkov i ciest. 
Som rozhodnutá podporiť všetky rozumné projekty, 
aby sa nám aj naďalej žilo v Ružinove dobre. 

Mám 26 rokov.  
Vyrástol som a bývam  
v Ružinove na Trávnikoch. 
Som vysokoškolský peda-
góg. Venujem sa proble-
matike reforiem verejnej 
správy na Ukrajine. 
Ako Váš poslanec na Tráv-
nikoch sa budem venovať 

otázke výchovy, vzdelávania a poskytovania sociál-
nych služieb. 

RUŽOVÁ DOLINA

STARÝ RUŽINOV

PRIEVOZ

OSTREDKY

ŠTRKOVEC

TRÁVNIKY

POŠEŇRUŽINOVSKÍ
KANDIDÁTI 
NA POSLANCOV 
PODPORUJÚCI

DUŠANA 
PEKÁRA

Jozef BONKO
technik

2

Babetta LABORDE
referentka

7
Ing. Jana MATEJÍČKOVÁ
publicistka 

8
Ing. Viktor KUCEJ
stavebný inžinier

7

JUDr. Daniela ŠURINOVÁ
právnička

10

Jozef ANDERKÓ
živnostník - personalista

2
doc. Ing. Štefan ŠUTÝ, PhD.
vysokoškolský pedagóg

15
Mgr. Martin GÁLA
vysokoškolský pedagóg

7

kandidáti na poslancov
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Mám 41 r. a vyštudovala 
som Právnickú fakultu 
Univerzity Komenského  
v Bratislave. 
Už 16 rokov pôsobím ako 
právnik v územnej samo-
správe, z toho 8 rokov aj 
ako poslanec Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov. 
Moje skúsenosti z pracovného prostredia  využívam aj 
pri plnení úloh poslanca v miestnom zastupiteľstve. 
Som vydatá a spolu s manželom vychovávame 3 deti. 
Rozhodla som sa opäť uchádzať o vašu dôveru, preto-
že by som chcela, aby nie len moje, ale aj vaše deti sa 
v našej mestskej časti cítili dobre a bezpečne.  
Stále je čo vylepšovať, a vždy sa nájde niečo, s čím 
ľudia potrebujú pomôcť.

Som usmievavý a ambi-
ciózny  mladý chalan, kto-
rý chce pre svoje okolie 
urobiť niečo viac. 
Ako stavebný inžinier 
by som sa chcel venovať 
koncepčnému rozvoju Ru-
žinova, budovaniu parkov 
a možnostiam, kde a ako 

vytvárať cyklotrasy. 
Ako zanietený športovec budem bojovať za budova-
nie nových športovísk a obnovu tých existujúcich. 
Veľmi rád sa stretávam s ľuďmi a počúvam ich príbe-
hy, ktoré ma inšpirujú realizovať nové projekty.

Som rodený Ružinovčan, 
mám 53 rokov, som ženatý 
a mám tri deti. Celý pro-
fesionálny život pracujem 
ako vysokoškolský učiteľ 
na FCHPT  STU v Bratisla-
ve. Dve volebné obdobia 
som pôsobil ako poslanec 
miestneho zastupiteľstva 

v Karlovej Vsi. Ako občanovi Ružinova sa mi nepáči, 
že nebola prijatá parkovacia politika hlavného mes-
ta. Nepáči sa mi životné prostredie, v ktorom žijeme, 
vrátane novej výstavby na úkor parkov a mestskej ze-
lene. Nepáči sa mi politika podpory plnohodnotného 
života pre zdravotne znevýhodnených občanov. Ako 
učiteľa ma trápia aj problémy základného školstva. 
Preto som sa rozhodol kandidovať, aby som svojimi 
vedomosťami a skúsenosťami z profesionálneho, ako 
aj osobného života pomohol zlepšiť život v Ružinove.

Narodený 1962 v Bratisla-
ve, ženatý, otec dvoch sy-
nov, informatik pôsobiaci 
v oblasti informačných 
systémov, súdny znalec 
pre oblasť IT. 
Stále aktívny hudobník 
so záujmom o históriu  
a techniku. 

Ako poslanec mestskej časti mám záujem pôsobiť  
v oblasti podpory a rozvoja komunít, v oblasti kultúry 
SmartCity riešení. 

Predpokladám, že ako poslanec mestskej časti uplat-
ním aj svoje skúseností zo zamestnaní a projektov 
(integrovaná doprava), na ktorých som sa podieľal 
počas uplynulých rokov.

Mám 40 rokov a s man-
želkou máme trojročného 
syna. 
Narodil som sa po otcovi 
ako Staromešťan, naj-
staršie detské spomienky 
mám z bývania na Ostred-
koch, ale väčšinu života 
som prežil v Prievoze.

Pred nástupom do funkcie zástupcu starostu som 
pracoval na ministerstve vnútra v oblasti civilnej 
ochrany a krízového riadenia. Som členom evanjelic-
kého cirkevného zboru Prievoz.
V prípade znovuzvolenia sa chcem venovať najmä ob-
lasti školstva a pokračovať v doterajšej práci poslan-
ca v sociálnej oblasti. 

Som rodený Bratislavčan 
a celý svoj život bývam na 
Ostredkoch. 
Pracujem na pošte za 
priehradkou a od ľudí si 
neraz vypočujem, čo ich 
trápi a chýba v meste.  
Do práce chodím na bi-
cykli. Mojou veľkou záľu-

bou sa stala práca v rodičovskej záhrade. 
Ako poslanec sa chcem venovať životnému prostrediu 
a športu.

Mám 65 rokov a dve deti. 
Som rodený Bratislavčan 
a vyrastal na Trenčianskej 
a Páričkovej ulici, kde aj 
desaťročia žijem. V pro-
fesijnom živote som pra-
coval na manažérskych 
pozíciách komerčných ob-
chodných firiem, ako aj na 

zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

V prípade zvolenia za poslanca sa chcem venovať: 
 f parkovaniu -  medzi a vnútro blokovým povrcho-

vým a podzemným parkoviskám, 
 f parkovej úprave povrchov podzemných garáži 

na oddychový priestor pre matky s deťmi a 
seniorov. 

Som veterinárny lekár, 
ktorý sa do komunálnej 
politiky zapojil v minulých 
voľbách.
Občania Trnávky do mňa 
vložili svoje nádeje tým, 
že ma zvolili za poslan-
ca. Pán starosta Pekár 
ma vymenoval za svojho 

druhého zástupcu. Dúfam a verím, že ani občanov  
a ani pána starostu som nesklamal, a tak by som rád 
v načatej práci pokračoval ďalej.
V priebehu štyroch rokov som pracoval na parkovacej 
politike Bratislavy, ktorá sa žiaľ nedotiahla do zdar-
ného konca. Tu jednoznačne vidím svoju úlohu. 
Rád by som prispel svojim dielom práce pri vytvorení 
ďalšieho prechodu pre chodcov na Bulharskej ulici 
a na tej istej ulici je aj dosť zanedbaný Dom kultúry, 
ktorý je potrebné revitalizovať. Čas dozrel.

Záleží mi na tom, kde  
a ako budú vyrastať moje 
deti. 
Pri pohľade z okna chce-
me naďalej vidieť oblohu 
a stromy, nie výstavbu. 
Chceme športovať v zele-
nom parku, bicyklovať sa 
po bezpečných cyklotra-

sách. Voľný čas chceme tráviť s kamarátmi a rodinou, 
nie čakať v zápchach či hľadať miesto na zaparkova-
nie. 
Za cieľ si kladiem lepšiu informovanosť a vyššiu an-
gažovanosť občanov. Ružinov bude taký, akým si ho 
spravíme.  
S číslom 9 mi bude cťou zastupovať vás za Ostredky
Viac o mne nájdete na mojej stránke:
https://zuzanaondrusova.sk

Som rodený Bratislavčan. 
Počas svojho života som 
vystriedal bydlisko v Ruži-
nove na Trávnikoch, v Po- 
dunajských Biskupiciach 
a už 34 rokov bývam na 
Nivách. 
Vyštudoval som Strojníc-
ku fakultu SVŠT v Brati-

slave. 
Po štúdiách som prešiel viacerými zamestnaniami  
a už 25 rokov zápasím s nástrahami podnikateľského 
života.
Ako občan, ktorý väčšiu časť života prežil v Ružino-
ve a sledoval jeho premeny, myslím, že objektívne  
a v záujme občanov by som  vedel presadiť  rozhod-
nutia, ktoré by neboli na prospech jednotlivcom, či 
malým skupinám, ale potrebám všetkých.

Narodil som sa v Bratisla-
ve v roku  1968.
Som ženatý, otec troch 
synov.
Pracujem ako informatik 
pôsobiaci v oblasti veľ-
kých informačných systé-
mov a bezpečnosti dát. 
Vo voľnom čase rád vy-

sadnem na bicykel, v zime lyžujem. 
Po zvolení za poslanca budem presadzovať kroky 
smerujúce k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry, vrá-
tane cyklodopravy a SmartCity riešení. 
Verím, že v poslaneckej práci uplatním aj svoje dlho-
ročné skúsenosti so zvyšovaním efektívnosti proce-
sov a riadenia pri správe našej mestskej časti.

Mojou témou a záujmo-
vou oblasťou je architek-
túra v meste a umenie vo 
verejnom priestore. Rada 
by som prispela k vytvá-
raniu  priestoru pre profe-
sionálne, ale aj amatérske 
umenie, tiež k rozvoju 
voľnočasových aktivít pre 

všetky vekové kategórie. Osobitne by som chcela 
iniciovať systém dobrovoľníckej služby v Ružinove, 
zvlášť mám na mysli zapojenie aktívnych penzistov  
a mladých ľudí (napr. dobrovoľníci na priechodoch 
pre chodcov na Ružinovskej ul., pri základných ško-
lách, na detských ihriskách, v parkoch atď.). Rada by 
som prispela k riešeniu problémov ľudí so špeciálny-
mi potrebami, aby sa cítili v Ružinove komfortne. 
Pracujem ako historička umenia v SNM – Historickom 
múzeu v Bratislave. 

PRIEVOZ

OSTREDKY

NIVY

TRÁVNIKY

POŠEŇ

TRNÁVKA

PhDr. Alena PIATROVÁ, PhD.
historička umenia

12
Lukáš MATEJČÍK
pracovník pošty

6
Ing. Zuzana ONDRUŠOVÁ
živnostníčka - personalistka

9

Ing. Slavomír ČIČMANEC
ekonóm

3

MVDr. Marián GAJDOŠ
zást. starostu, veterinár

2

Ing. Peter KUKLICA
strojný inžinier

6

Ing. Juraj ZELENAY
informatik

9
Mgr. Martin PENER
zástupca starostu

10

Ing. Dušan ŽÁK
informatik

11

kandidáti na poslancov

Objednávateľ: Martin Pener, Hraničná 17, 821 05 Bratislava. Dodávateľ: DEVON COMMUNICATION, s.r.o., Beskydská 7330/17, IČO: 46 047 824
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MARTIN CHREN
KANDIDÁT RUŽINOVČANOV

NA STAROSTU

Vážení susedia, milí Ružinovčania,
 
voľby nového starostu sú už o pár dní. Rozhodnete vy, a až vo volebných miestnostiach. No podľa 
všetkých známych prieskumov sa zdá, že teraz máme skutočnú šancu po ôsmich rokoch dosiahnuť 
v Ružinove zmenu k lepšiemu.

Kandidujem na starostu, pretože už nechcem počúvať, ako sa všetko „nedá“. Takmer 30 rokov nás 

trápia stále tie isté problémy. Nič sa na nich nezmenilo. Moji hlavní protikandidáti – Pekár, Buocik, 
Drozd – sú všetci v ružinovskej politike už vyše 15 rokov, boli starostami a vicestarostami, a nič 
nezmenili. Parkovanie, Hirošima, rozbité chodníky – s tým, čo nás v Ružinove trápi, sa za celé roky 
vôbec nič nespravilo.

Naopak, výstavba je stále horšia, stavebné uzávery a územné plány zón meškajú či stoja a starost-

livosť o zeleň upadá. Ružinov nevyhnutne potrebuje zmenu. Potrebuje nového starostu, ktorý je 
usilovný, pracovitý a má energiu.

Často sa ma v uliciach pýtate, ako mi môžete veriť. Môžem vám odpovedať toto: žijem v Ružinove  
a neplánujem sa nikam odsťahovať. Chcem, aby tu raz žili aj moje deti. Naďalej sa budeme stretávať  
v samoobsluhe, v parkoch, pri prechádzkach na Štrkovci. Som tu doma a viem vám garantovať, že 
budem pracovať tak, aby som sa nikdy nemusel hanbiť vyjsť na ulicu či stretnúť susedov vo výťahu.
 

Želám vám 10. novembra vo voľbách šťastnú ruku 
a Ružinovu zmenu k lepšiemu!

0905 305 466 | martin@martinchren.sk

ŠANCA NA ZMENU

PRIESKUM:
PEKÁRA MÁ 

NAJVÄČŠIU ŠANCU 
PORAZIŤ CHREN

Všetky známe predvolebné prieskumy 
ukazujú, že väčšina Ružinovčanov si už 
praje nového starostu. Máme veľkú šan-
cu priniesť Ružinovu novú energiu. Proti 
Dušanovi Pekárovi však kandiduje viace-
ro záujemcov, a je dôležité, aby sa hlasy 
tých, ktorí chcú zmenu, nerozbili navzá-
jom. Aby bola zmena, treba voliť Chrena!

Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01  Bratislava
Dodávateľ: TVRaRE, s. r. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35728213

Martin Chren

MÔJ ZÁVÄZOK
RUŽINOVČANOM

ODLOŽTE SI TÚTO STRANU
O 4 ROKY SKONTROLUJTE,

ČI SOM SVOJ ZÁVÄZOK SPLNIL

Nie som ako doterajší politici. Toto je môj záväzok 
voči Ružinovčanom. Ak ho nesplním, zaväzujem sa, 
že už viac nebudem v Ružinove kandidovať! 

1.  ZAVEDIEM PREDNOSTNÉ 
PARKOVANIE PRE RUŽINOVČANOV

Ak mesto okamžite neprijme jednotnú parkovaciu 
politiku, do roka a do dňa od volieb začnem zavá-
dzať prednostné parkovanie pre Ružinovčanov. 
Chcem, aby rezidentská karta pre prvé auto v rodine 
bola zadarmo.

2.  VYTVORÍM FOND OPRAVY 
CHODNÍKOV

Vytvorím fond, do ktorého pôjde najmenej 20%  
z poplatku od developerov, a bude určený len na 
rýchlejšie opravy chodníkov v Ružinove. 

3.  O ZELEŇ SA BUDEM STARAŤ 
LEPŠIE

Starostlivosť o ružinovskú zeleň považujem za in-
vestíciu, preto zo starostlivosti o zeleň urobím znova 
prioritu s adekvátnym rozpočtom. 

4.   UROBÍM VŠETKO PRE VYRIEŠENIE  
HIROŠIMY

Neuspokojím sa so slovami „nedá sa“ a využijem 
všetky právomoci starostu. Budem búšiť na každé 
dvere. Ak mohli ministri poslať milióny na futbalové 
štadióny, môžu spraviť výjazdové rokovanie aj v Ru-
žinove. Ak by na mieste bývalého OD Ružinov vznik-
lo moderné sídlo nejakého vládneho úradu, bolo by 
to najlepšou správou pre Ružinovčanov!

5.  NEPRESTANEM CHRÁNIŤ RUŽINOV 
PRED NEZMYSELNOU VÝSTAVBOU

Som účastníkom viacerých stavebných konaní a bu-
dem Ružinov chrániť pred zahusťovaním aj ďalej.  

Nebudem predávať pozemky, naopak: budem sa 
snažiť tie najvzácnejšie – parkoviská, ihriská, par-
ky, získať naspäť pre obec. Budem bojovať proti 
zahusťovaniu našich sídlisk. Obzvlášť budem bojo-
vať o ochranu takých vzácnych miest, ako sú napr.  
Štrkovec, Rohlík, Miletička, či park na Ostredkoch.

6.  UPRATOVAŤ RUŽINOV  
NEPRESTANEM

Nebudem starosta, ktorý sa na Ružinov pozerá len  
z okna kancelárie, budem pokračovať v našich pravi-
delných brigádach. 

7.   ĎALEJ BUDEM RIEŠIŤ VAŠE  
PROBLÉMY

Moje telefónne číslo je 0905 305 466. Mám ho 20 ro-
kov a nezmením ho ani po voľbách. Starosta aj úrad 
potrebujú vedieť, čo vás trápi – a zariadim, aby aj 
reagovali.

8.  DETI A SENIORI BUDÚ MOJOU  
PRIORITOU

Namiesto drahých koncertov budem presadzovať, 
aby sa činnosť Cultusu zamerala najmä na vytvore-
nie prostredia, v ktorom môžu deti a seniori aktívne 
tráviť svoj voľný čas.

9.   ĎALEJ BUDEM PODPOROVAŤ  
DOBRÝ VZŤAH ĽUDÍ K RUŽINOVU

Každý aktívny občan, či bojuje proti stavbe vo svo-
jom okolí, venuje sa športu pre ružinovské deti,  
či sa stará o predzáhradku pred svojim panelákom, 
si zaslúži poďakovať a pomôcť. 
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Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01  Bratislava
Dodávateľ: TVRaRE, s. r. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35728213

Martin Chren
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PARKOVANIE PRE OBYVATEĽOV
Vyhradené zóny, kde budú môcť parkovať len 
obyvatelia Ružinova

PARKOVANIE PRE OBYVATEĽOV
Vyhradené zóny, kde budú môcť parkovať len 

Ing. František Fabián, MBA

Kandidát 
do zastupiteľstva 

za Ružinov
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OBMEDZENIE VÝSTAVBY
Prehodnotenie plánovaných projektov a zníženie 
výstavby na minimum

ZELEŇ
Vysadenie 500 nových stromov ročne a riadna 
starostlivosť o zeleň

Ing. SLAVOMÍR DROZD
KANDIDÁT NA STAROSTU RUŽINOVA

Regulácia výstavby Ružinova
 Plaváreň a športová hala 

pre Ružinovčanov

 Rezidenčné parkovanie 
pre Ružinovčanov3

Objednávateľ: 4 Design, s.r.o., Mierová 38, 821 05 Bratislava, IČO: 36 821 519, IČ DPH: SK2022 4451 50, Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213 inzercia

Pozemok kosia až po sťažnostiach občanov

Na konci Jégého ulice, oproti zimnému štadiónu, je nepokosený 
pozemok. Pôvodne mal na ňom vyrásť parkovací dom (v roku 
2011). Nevyrástol. Zato tam začali rásť buriny. Majiteľ sa o 
pozemok nestará, pokosí ho až po sťažnostiach občanov.
MÚ Ružinov od roku 2011 koná až po sťažnostiach obyvateľov, 
odbor životného prostredia dotyčného úradu pozemok 
nezaujíma, mestskú políciu pozemok nezaujíma starostu 
Pekára pozemok nezaujíma. Celé tie roky upozorňujeme odbor 
životného prostredia MÚ Ružinov a každý ďalší rok sa situácia 
opakuje.Na pozemku rastú náletové dreviny, buriny, artemísie, 
paliny, ambrózie a iné, ktoré spôsobujú zdravotné problémy 
mnohým obyvateľom v okolí. Niektorí dokonca musia užívať 
hormonálne spreje, aby vôbec mohli dýchať.             
Mestská polícia má oči ako jastrab na zaparkované autá, ale trpí 
slepotou, pokiaľ ide o uvedený pozemok. Treba tam zaparkovať, 
aby si ho mestská polícia všimla?
A starosta pozýva na zmrzlinu, na hody, na výlety, to mu ide 
najlepšie. Ale aký má poriadok vo svojom obvode, o tom svedčia 
priložené fotografie.

RNDr. Jana Šturcová
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Parky na Nivách

Do samotného ukončenia revitalizácie 
pribudne na námestí záhon zelene, 20 
nových stromov a bude opravená dlažba 
vo vnútornom okruhu fontány. Rekon-
štrukciu Námestia slobody realizuje Hlav-
né mesto v spolupráci s partnermi ob-
čianskym združením Dobré miesto by HB 
Reavis a mestskou časťou Staré Mesto.

„Na Námestí slobody sme od minulého 
roka odviedli kus práce, ktorý je už vidi-
teľný. Upraviť tak veľký verejný priestor 
si vyžaduje čas, financie a námahu. 
Som rád, že sa nám spolu s partnerom 
podarilo spojiť všetky tieto tri atribúty a 
Námestie slobody, ktoré je jedným z naj-
dôležitejších verejných priestorov, bude 
po dlhých rokoch zanedbávania zrekon-

štruované a poskytne Bratislavčanom a 
návštevníkom mesta miesto pre aktívnu 
formu oddychu,“ informoval primátor Bra-
tislavy Ivo Nesrovnal.

Tretia etapa - rekonštrukcia 
fontány Družba

V priebehu budúceho roka je napláno-
vaná obnova obľúbenej fontány. Pôjde 
o finančne, technicky a časovo náročnú 
opravu. Aktuálne sa už pracuje na pro-
jektovej dokumentácii, ktorá určí spôsob 
rekonštrukcie.

„Sme radi, že naše občianske združenie 
Dobré miesto pomáha revitalizovať tento 
rozsiahly verejný priestor. Výsledky prác 
už sú viditeľné, okrem závlahy a nových 
trávnikov sa budeme momentálne veno-
vať budovaniu nového zeleného záhonu 
a výsadbe viac ako 20 stromov. Nová 
zeleň spríjemní námestie a prinesie nové 
tienisté plochy, čo je pri rozsahu priestoru 
v lete potrebné. Paralelne pracujeme na 
spracovaní projektovej dokumentácie k 
rekonštrukcii fontány, ktorá prejde štan-

Revitalizácia Námestia slobody začala koncom minulého roka a v týchto dňoch končí jej druhá etapa. Počas nej na námestí 
pribudlo nové workoutové ihrisko vrátane úpravy jeho okolia, pobytové trávniky so závlahou a lokálne sa upravila dlažba.

Legendárne “Gottko“ čaká aj oprava fontány

dardným schvaľovacím procesom,“ do-
dáva Jakub Gossányi, šéf developmentu 
v HB Reavis Slovakia.

Dotiahnime začaté zmeny!
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RUŽINOV STE VY
MY SME VAŠI KANDIDÁTI 
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ING. ĽUBOMÍR LENÁR

JUDR. MARTIN VOJTAŠOVIČ

MGR. IGOR ADAMEC MGR. PETRA PALENČÁROVÁ

ING. TATIANA TOMÁŠKOVÁ
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Teplo
so zárukou Súčasť vášho domovawww.zse.sk

S inteligentnou 
hlavicou
o stupeň 
úspornejší domov
 Nemecká kvalita
 Nastavenie rôznych režimov 
vykurovania

 Havarijná služba vykurovania 
do 150 ◊ zadarmo

Hlavica_Ruzinovske echo_182x135mm_10.10.indd   1 21.9.2018   9:24
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Objednávateľ: Branislav Kaliský, Rezedová 28, 821 01 Beatislava 
Dodávateľ: TVR a RE,s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35728213

KANDIDÁTI ZA RUŽINOV

Braňo Kaliský už budovaniu hlavného mesta pomohol  - a to vtedy, keď 
naprojektoval jedinečné verejné priestory okolo Eurovea. Ako mestský 
poslanec bráni záujmy  Ružinovčanov, aj ostatných Bratislavčanov. 
Odporúčam, pošlite Braňa Kaliského opäť do mestského parlamentu! 
Takých poslancov potrebujeme. A som presvedčený, že tak ako ja 
dôverujem jemu, on dôveruje ľuďom, ktorých podporuje.

BRANISLAV KALISKÝ – kandidát na mestského poslanca za Ružinov
(architekt a urbanista)
Posledné štyri roky ako mestský poslanec som začal budovať niekoľko nových parkov. 
Park pred Paneurópskou vysokou školou, Pod záhradami a ihrisko v nábrežnom parku pri 
Chorvátskom ramene. Najbližšie roky nás čaká ich realizácia a snáď aj dokončenie, rovnako 
ako začiatok prác na „Ružinovskom  bulvári“. Schválili sme  konečne peniaze na spracovanie 
nového územného plánu Bratislavy. Bez podpory poslancov mestských častí je to však veľmi 
zdĺhavé a ťažké. Preto som sa rozhodol podporiť ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť.

NIKOLAJ GEČEVSKÝ – kandidát na miestneho poslanca za Ružinov
(veliteľ dobrovoľných hasičov)
Som veliteľom ružinovských dobrovoľných hasičov, zároveň pôsobím aj ako koordinátor 
záchranných a bezpečnostných zložiek na veľkých podujatiach. Preto sa pochopiteľne chcem 
v Ružinove zamerať na bezpečnosť. Mestská časť dokáže v tomto smere posunúť viaceré 
služby na profesionálnu úroveň a zároveň ušetriť nemalé financie.  

RÓBERT MOLNÁR – kandidát na miestneho poslanca za Ružinov
(riaditeľ EKO-podniku )
V Ružinove musí byť poriadok, obyvatelia si zaslúžia cez víkend oddychovať a nie brigádovať. 
Osem rokov stojím na čele podniku verejnoprospešných služieb v susednej mestskej časti. 
Denne tak prichádzam do kontaktu s údržbou a starostlivosťou o zeleň, komunikácie, ihriská, či 
trhoviská. Aj v Ružinove to musíme nastaviť tak, aby táto oblasť konečne fungovala. 

18

4

7
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Objednávateľ: PhDr. Jana Poláčiková, Jašíková 18, 82 102 Bratislava | Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierova 21, 827 05 Bratislava, ICO: 35 728 213

Team Vallo pre Ružinov

VVollímm 
MMattúúšaa VVaallaa 
zzaa pprrimmáátoorraa 

BBrratisslavvyy

Jaana Poláččikoová,, PhhDrr.
kandidátka na starostku Ružinova
kandidátka do mestského zastupiteľstva

Kaatarrínaa Šiimoonččičoová
Nivy
kandidátka do mestského zastupiteľstva

Laadisslavv Naagyy
Ostredky

Peeterr Heerceg,, Mggr.
Pošeň

Luuciaa Šttassseloováá, Inng.aarcch.
Pošeň
kandidátka do mestského zastupiteľstva

Moonikka ĎĎurajkkovvá, IIng.
Prievoz

Ivaan KKraaszkkó, Mggr.
Ružová dolina
kandidát do mestského zastupiteľstva

Booris Čeechvalla, MMgr.
Starý Ružinov

Fraanttišeek BBolggáčč, Inng.
Štrkovec

Toomááš EEgryy, Inng.
Trávniky

Maartiin FFeráák, Mggr.
Trávniky

Sillviaa Pilková
Trnávka

Peeterr Sttrappákk, Inng.
Trnávka
kandidát do mestského zastupiteľstva

Miichaal BBratt, MMgrr. PhhD..
kandidát do mestského 
zastupiteľstva

Jaakubb Vaalloo, MMUDDr.
kandidát do mestského 
zastupiteľstva

777 33311 11222 3338883331 888 222

999 333 55533399933399 22211

222 555 666

333

555

777 888 44422244422333666

Kanndidujemme s podpporoou

inzercia
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Ing. Martin Patoprstý, Ružinov Pozitív

V Ružinove žije naša rodina už 6 generácií. Okrem toho, že som úplne 
normálny otec, manžel, sused, kolega... som aj váš ružinovský poslanec. 
Som spoluzakladateľ dvoch občianskych združení, ktoré bojujú proti 
zahusťovaniu a za zveľadovanie našich sídlisk, organizujeme komunitné 
akcie a snažíme sa byť spolu s vami Ružinov Pozitív 

S každým z vás sa rád osobne stretnem, porozprávam a budem hľadať riešenia. Ak vás niečo 
zaujíma neváhajte a ozvite sa mi na mail patoprsty.martin@gmail.com alebo na číslo 0903 282 080.

      www.martinpatoprsty.sk                                           Martin Patoprstý

Za 4 roky sa mi ako poslancovi okrem iného 
podarilo:

zastaviť chemické postreky v Ružinove
presadiť ekologický zimný posyp
zastaviť výstavbu mnohých nezmyselných 
projektov
pravidelne organizovať rodinné, charitatívne 
a športové akcie
spoločne s obyvateľmi brigádovať tam, kde 
úrad nestačí
presadiť tienidlá na detské ihriská
a mnoho iného...

-
-
-

-

-

-
-

V Ružinova, aj napriek tomu, že je krásny            
a zelený je stále čo robiť:

stabilizovať územie pred nadmernou   
výstavbou
zaviesť zvýhodnené parkovanie pre obyvateľov 
s trvalým pobytom
rekonštruovať detské ihriská
skvalitniť starostlivosť o zeleň a verejné 
priestranstvá
budovať viac verejných športovísk a cyklotrás
rozširovať kapacity v škôlkach a na školách 
výhradne pre ružinovské deti

-

-

-
-

-
-

Objednávateľ: Ing. Martin Patoprstý,
Sputniková 3, 821 02 Bratislava

Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o.,
Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213 

Bratislavčan
s dobrým tímom
a plánom
Najpripravenejší kandidát 
na primátora Bratislavy
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Obnova predzáhradiek
Mestská časť Bratislava-Ružinov, vyhlásila prieskum záujmu o revitalizácie predzáhradiek v mesiaci júl-august.  
Odbor životného prostredia vyhodnotil zaslané fotografie a uverejnil tri najkrajšie predzáhradky ako inšpiráciu pre všetkých, 
ktorí si chcú zveľaďovať svoj spoločný priestor. Každú predzáhradku posúdime a budeme kontaktovať všetkých, ktorí zaslali 
fotografie. 

ul. Jégého 17 – p. Dušan Urmanič ul. Budovateľská 7 - PhDr. Elena Šebová ul. Albrechtova 17 – Mgr. Viera Hamarová
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Z LEKÁRNE POTEŠIA NIELEN NA VIANOCE

Lekáreň Bosákova – Petržalka
Bosákova 9
60 m od Polikliniky Šustekova

Lekáreň Vrakunská –
Podunajské Biskupice
Vrakunská 41
50 m od DM, oproti LIDL cez hlavnú cestu

Lekáreň Košická – Ružinov
Košická 56
50 m od Trhoviska Miletičova

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet, výživový doplnok
K nákupu získate aj Panthenol Spray Jojoba 138 ml za 1 cent
na suchú pokožku.
V akcii aj Ocuvite® Complete 60 cps za 14,64 € (pôvodne 19,07 €).

MOBIVENAL® micro
100 + 20 (120) tabliet, výživový doplnok
K nákupu získate aj MOBIVENAL® simple 30 tabliet za 1 cent.

KĹBY
Condrosulf® 400 1

60 kapsúl
Pri kúpe dvoch kusov získate aj ALIAMARE® nosový sprej
s obsahom morskej vody a kyseliny hyalurónovej v hodnote 6 € za 1 cent.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32% gél 2

150 g
K nákupu získate aj zubnú kefku parodontax® za 1 cent.

PROSTATA
Prostenal® FORTE
60 tabliet, výživový doplnok
K nákupu získate aj WALMARK Céčko 100 mg 40 tbl za 1 cent.

KĹBY, VÄZIVÁ, ŠLACHY
cemio Kamzík®
60 + 30 (90) kapsúl, výživový doplnok
K nákupu získate aj GS Vitamín C 500 mg s postupným
uvoľňovaním 20 tbl za 1 cent.

KĹBY, VÄZIVÁ, ŠLACHY
cemio Kamzík®
KĹBY, VÄZIVÁ, ŠLACHY

1290 €1290 €

1840

-29% 1289 €1289 €

1960

-34%

1198 €1198 €

1494

-19%

1460 €1460 €

1720

-15%

1440 €1440 €

1790

-19%

9,27 €/100 g

1390 €1390 €

1754

-20%

+30 cps

+
++

+ + +

NÍZKE DOPLATKY
ZA LIEKY NA RECEPTY!

AKTÍVNE PREPOČITÁVAME DOPLATKY URČENÉ
MINISTERSTVOM TAK, ABY STE U NÁS PLATILI VŽDY MENEJ.

ZĽAVY AŽ DO 10 % NA VOĽNOPREDAJNÝ SORTIMENT

ZĽAVY 10–15–20 % NA KOZMETIKU ZNAČIEK

REGISTRÁCIOU BEZ PLASTOVEJ KARTY ZÍSKAVATE

PRESVEDČTE SA 
O TOM V NAŠICH 

LEKÁRŇACH

1 – liek na vnútorné použitie. 2 – liek na vonkajšie použitie. Voltaren Forte obsahuje diklofenak. Prostamol UNO obsahuje extrakt serenoy plazivej. Condrosulf 400 obsahuje 
chondroitínsulfát. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku. Platí do vypredania zásob. 

INLEK s.r.o., TOPLEK s.r.o., EFLEK s.r.o. neručia za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli v tlači. Obrázky a farby sú iba ilustratívne, produkty a ich farby sa môžu líšiť.
inzercia
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HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA
DAOSIN®
60 kapsúl, výživový doplnok

ENZÝMY
enerex SERRAPEPTASE 120,000 SU
120 + 30 (150) kapsúl, výživový doplnok

Imunoglukan® P4H
250 ml – 60 kapsúl, výživový doplnok
K nákupu Imunoglukan 60 cps získate Imunoglukan 10 cps ako darček.

KĹBY, VÄZIVÁ, ŠLACHY
Colafit®
120 + 30 (150) kociek, výživový doplnok.

BOLESŤ
Milgamma® N 1

100 kapsúl
Liek na liečbu zápalových a bolestivých ochorení
nervov - diabetická neuropatia, syndróm rameno-ruka,
pásový opar, bolestivé natiahnutie svalov.

PROSTATA
Prostamol® UNO 1

60 kapsúl
Liek sa používa na liečbu ťažkostí s močením
u mužov pri nezhubnom zväčšení prostaty.

BOLESŤBOLESŤBOLESŤ

1 – liek na vnútorné použitie. 2 – liek na vonkajšie použitie. Voltaren Forte obsahuje diklofenak. Prostamol UNO obsahuje extrakt serenoy plazivej. Condrosulf 400 obsahuje 
chondroitínsulfát. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku. Platí do vypredania zásob. 

INLEK s.r.o., TOPLEK s.r.o., EFLEK s.r.o. neručia za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli v tlači. Obrázky a farby sú iba ilustratívne, produkty a ich farby sa môžu líšiť.

7679 €7679 €

9300

-17%

2390 €2390 €

2980

-20%

1599 €1530 €

1892

-19%

4390 €4390 €

5210

-15%

1660 €1660 €

2064

-19%

1090 €1090 €
4,36 €/100 ml

1313

-17%

1990 €

2520

-21%

1980 €

7529 €

pri kúpe
2 kusov

7529 €

/ks

+

+30 ks

Kandidát na starostu Ružinova

Ľudia na Ostredkoch nechcú, 
aby ďalšia výstavba zahustila 
ich ulice. Žiadajú reguláciu 

výstavby.
Stojím na strane ľudí v otázkach kosenia zelene, 

čistenia verejných priestranstiev a revitalizácie detských ihrísk 
na Sputnikovej, Jadrovej a Mesačnej. Záleží mi na na tom, 

aby na uliciach boli udržiavané kanálové vpuste, funkčné parkoviská 
a opravené chodníky. Vytvorme spolu z Ostredkov dôstojný domov 

pre mladých, rodiny s deťmi i seniorov.

Kandidáti na poslancov do Miestneho zastupiteľstva Ružinov
Kandidát na poslanca s podporou

3 Miloslav Hrádek
Vždy na strane Ostredkov
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VYBOJUJME SPRÁVNE VECI
PRE RUŽINOV A BRATISLAVU

• Slušnosť a transparentnosť pre Ružinov
• Kvalitné vzdelávanie pre naše deti v Ružinove 
• Zeleň, oprava ciest a chodníkov v Ružinove 
• Stavebné uzávery parkovanie v Ružinove
• Úcta a tolerancia k staršej generácii

Marcela Kulifajová
Nezávislý kandidát na post poslanca do Mestského zastupiteľstva 
mesta Bratislava a Miestneho zastupiteľstva za Ružinov - Štrkovec
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6ŠTR KOVEC

22
RUŽINOV

Navarím vám 
lepšiu Trnávku
Ako nezávislá kandidujem na poslankyňu 
do miestneho zastupiteľstva s podporou PS, 
SPOLU a Team Vallo.

SILVIA PILKOVÁ
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Pavol Jusko
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 
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Veríme v Ružinov
-   kde je čistota v uliciach, viac lavičiek a smetných košov, tam je lepší život

-   kde zaparkujeme pred naším panelákom a budeme mať o jednu starosť menej

-   kde nový dom seniorov zabezpečí našim rodičom dôstojnejšie prežitie staroby

-   kde je menej výstavby, prachu a hluku zo stavieb, tam je lepšie prostredie pre život

Ďakujem za podporu nášho spoločného programu

www.pavoljusko.sk RUŽINOV INAK                                                                                                           BUDÚCNOSŤ INAK

na poslanca Miestneho zastupiteľstva 
v Ružinove volebný obvod Trávniky9 na poslanca Mestského zastupiteľstva 

hl. mesta Bratislavy16
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15th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava

Ružinovskú Lýru vyhral Branislav Belák
Vyvrcholil tretí ročník súťaže 
autorských piesni s názvom Ružinovská 
Lýra. Porotu najviac zaujal spevák 
Branislav Belák. Jeho víťazná pieseň 
„Teším sa“ získa publicitu a mediálnu 
podporu v RTVS. 

Ružinovská lýra je 
jedinečná súťaž 
autorských piesní, 
ktorá dáva príležitosť 
mladým ľuďom 
zviditeľniť svoju 
tvorbu pred širokým 
publikom, ako aj 
zahrať si  
v sprievode Orchestra 
Gustava Broma. 
Jediný festival 

pôvodnej tvorby v Bratislavskom kraji organizovala 
Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov už po 
tretíkrát. Interpreti i autori posunuli latku podujatia opäť 
o čosi vyššie, na čom sa zhodla aj porota v zložení Richard 
Jajcay (gitarista skupiny Vidiek, šéf Sekcie marketingu 
a komunikácie RTVS), Ľubomír Zeman (básnik a textár), 
Vladimír Valovič (dirigent a hudobný režisér, umelecký 
vedúci Orchestra Gustava Broma a zároveň jeden  
z organizátorov pôvodnej Bratislavskej lýry) a Lukáš 
Turiak (moderátor Rádia Viva, spevák, gitarista, skladateľ 
a textár). 

V Spoločenskom dome Nivy sa predstavilo desať autorov. 
Rozhodovanie poroty bolo náročné, nakoniec za celkového 
víťaza vyhlásili speváka Branislava Beláka. Pieseň „Teším 
sa“ napísal pre svoju priateľku, kým čakal na jej návrat  
z dlhšej cesty. Striebornú lýru si odniesli za československú 
pieseň „Zrnko nádeje“ Peter Bažík, Ivanna Bagová, 
Adam Kukačka (text a hudba Peter Bažík) a tretie miesto 
vyspieval minuloročný víťaz lýry Ado Juráček.

ZLATÁ LÝRA
Branislav Belák - Teším sa (hudba a text Branislav 
Belák)

STRIEBORNÁ LÝRA
Peter Bažík, Ivanna Bagová, Adam Kukačka 
Zrnko nádeje (hudba a text Peter Bažík)

BRONZOVÁ LÝRA
Ado Juráček - Nemám čas (hudba a text Ado Juráček)                     

CENA DIVÁKA 
Anka Repková - Hlas (hudba a text - Anka Repková)

CENA STAROSTU
Laura Belicová, Emma a Tatiana Matejovičová 
Snehová pošta (hudba - Laura Belicová a Miloš Fojtík,  
text  Laura Belicová a Martin Chudík)

  (ts)

Na piatom pokračovaní bratislavského 
festivalu KlezMORE sa opäť predstavia 
výnimočné projekty súčasnej (nielen) 
klezmer scény
„Aj na tohtoročnom, jubilejnom pätnástom, ročníku 
viedensko-bratislavského festivalu KlezMORE sa 
predstavia výnimočné projekty súčasnej (nielen) 
klezmer scény“, uvádza Andrej Werner, jeden 
z organizátorov festivalu. Podujatie s veľavravným 
názvom KlezMORE, patriace medzi najväčšie festivaly 
tohto žánru na svete, prinesie do hlavného mesta 
najmä tri veľmi silné medzinárodné spojenia. Ak patríte 
k fanúšikom tohto druhu kultúry, ktorý je dôležitou 
súčasťou kultúrnej identity Európy, máte dôvod na radosť. 
Na piatom pokračovaní bratislavskej časti festivalu 
KlezMORE sa totiž na prelome  októbra a novembra popri 
domácich PREßBURGER KLEZMER BAND predstaví 

medzinárodná tradičná klezmerová formácia YOU 
SHOULDN´T KNOW FROM IT (LV, NL, SWE, USA, FR) 
(30.10. Ateliér Babylon), dve fenomenálne spievajúce 
klaviristky POLINA SHEPHERD (GB/RU) a KARINE 
SARKISJAN (ARM) (5.11. ZUŠ Miloša Ruppeldta) a divoké 
spojenie dvoch slávnych dychoviek KONSONANS RETRO 
(UA), ktorá sa predstaví spolu s klarinetovým virtuózom 
SASHA DANILOV (A, MD), a ORKESTAR DANIJELA (SRB) 
(9.11. – Spoločenský dom Nivy).

Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia, je realizovaný s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín a koná sa aj vďaka 
finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, 
Hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto a SOZA. Partnerom festivalu je Bratislavské 
kultúrne a informačné stredisko.  (aw)
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Objednávateľ: Ing. Jakub Mydla, Herlianska 36, 821 02, Bratislava Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierova 21, 827 05 Bratislava, ICO: 35 728 213

Ružinovčania, 
poradím Vám, 
choďte voliť.
Prieskum serióznej agentúry FOCUS 
ukázal, že súboj o post starostu 
bude tesný. Je preto dôležité zúčast-
niť sa volieb, aby v Ružinove zvíťazil 
kandidát, ktorý pracuje a hlasuje  
pre vás a nie vazal developerov  
a hazardnej lobby, ktorý vo všet- 
kých dôležitých hlasovaniach pre 
Ružinov, hlasoval spolu so smerák-
mi proti záujmom obyvateľov našej 
mestskej časti.

Preto Vás prosím, obetujte 20 minút 
svojho času a choďte voliť. Ružinov 
Váš hlas potrebuje.

Ján Buocik
Vždy na strane Ružinova

RUŽINOVSKÁ KOMUNÁLNA PORADŇA

Potrebujete sa poradiť?  
31. októbra, 14. a 28. novembra 2018
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 
miestnosť č. 211, medzi 17:00 – 19:00 
+421 907 405 775; jan.buocik@ 
ruzinovskakomunalnaporadna.sk

Objednávateľ: Ján Buocik, Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, Bratislava, 
IČO: 35 728 213
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02.11. PI 18:00 PIADINÔŽKA Karey Kirkpatrick, USA, 2018 (PRE DETI)
02.11. PI 19:45 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018
03.11. SO 17:30 KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA Dušan Rapoš, ČR/SR, 2018
03.11. SO 19:30 ZRODILA SA HVIEZDA Bradley Cooper, USA, 2018
07.11. ST 18:00 ANINETFEST 2018
07.11. ST 20:00 DOGMAN Matteo Garrone, Tal./Fr., 2018
08.11. ŠT 20:00 SRDCOVÍ REBELI Marc Rothemund, Nem., 2017
10.11. SO 16:30 WEBSTEROVCI Katarína Kerekesová, SR, 2018 (PRE DETI)
10.11. SO 18:00 FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI (ART ON SCREEN) Luca Viotto, Tal., 2015
10.11. SO 19:45 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018
14.11. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017
15.11. ŠT 19:30 BYT Billy Wilder, USA, 1960
16.11. PI 18:00 GRINCH Yarrow Cheney, USA, 2018 (PRE DETI)
16.11. PI 19:45 DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI Fede Alvarez, Brit./Švéd./USA, 2018
17.11. SO 17:30 FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY David Yates, Brit./USA, 2018
17.11. SO 20:00 ZRODILA SA HVIEZDA Bradley Cooper, USA, 2018
19.11. PO  14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: DAJTE MI POKOJ, Franc. 2014
21.11. ST 19:30 STUDENÁ VOJNA Pawel Pawlikowski, Poľ./Fr./Brit., 2018
22.11. ŠT 19:30 BLACKkKLANSMAN Spike Lee, USA, 2018
23.11. PI 18:00 MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA Katarína Kerekesová, Ivana   
           Šebestová, SR/ČR, 2018 (PRE DETI)
23.11. PI 19:30 FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY David Yates, Brit./USA, 2018
24.11. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE DETI: Tom a Jerry 1 , USA, 2004
24.11. SO 18:00 JA, CLAUDE MONET (EXHIBITION ON SCREEN) Phil Grabsky, Brit., 2017
24.11. SO 19:45 LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018
28.11. ST 19:00 ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV Dan Svátek, ČR, 2018
28.11. ST 20:45 AŽ PRÍDE VOJNA Jan Gebert, ČR, 2018
29.11. ŠT 19:30 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 2017
30.11. PI 18:00 PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ Marek Beneš, ČR, 2018 (PRE DETI)
30.11. PI 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016
VIAC INFO O FILMOCH, PROGRAME, KTORÝ JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ, NA WWW.NOSTALGIA.SK

SD Nivy, Súťažná 18 

5.11.2018, pondelok 19:00 
To nemá chybu - TV záznam

13.11.2018, utorok 19:00 
Besame mucho

14.11.2018, streda 19:00 
Besame mucho

22.11.2018, štvrtok 19:00 
Besame mucho

23.11.2018, piatok 19:00
To nemá chybu

27.11.2018, utorok 19:00
Malý veľký muž

29.11.2018, štvrtok 19:00
Malý veľký muž

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO   
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508, 
0917-913 355, E-mail: pokladna@rnd.sk

4.11. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  
 DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti - Janko a Marienka
 Divadlo pod hríbikom, Vstup 3 €

6.11. ut 18.00 h
 „ PYTAČKY „   / premiéra/ 
 Divadelné predstavenie v podaní Alžbetínskeho 
 naivného divadla Vstup zadarmo

7.11. st 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Odhaľte tajomstvo, ako zmeniť svoj život alebo 
 osud + meditácia, Vstup 10 €
 Viac info na www.pyramidaosobnosti.sk

9.11. pi  17.00 h, 10.11. - 11.11. so,ne 10.00 h
 CESTOU NECESTOU
 Cestovateľský festival
 Vstupenky na www.cestounecestou.sk

14.11. str 14.30 h         
 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
 Pri príležitosti 50. výročia založenia ZŠ Nevädzovej 2  

16.11. pi  19.00 h         
 VTÁK   / premiéra / 
 Hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky                                                                                                                                 
 Divadlo Komédie, Vstupenky v sieti Ticketportal

18.11. ne  9:00 h-15:00 h
       RUŽINOVSKÝ SEKÁČIK                                                                                                                                     
 Predaj kvalitného dámskeho a pánskeho oblečenia,  
 domáce výrobky, maľovanie na tvár, tombola, detský  
 kútik, Vstup zadarmo.Informácie a formulár k rezervácii  
 predajného miesta na www.cultusruzinov.sk.

18.11. ne  10.30 h
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  
 DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti - Postrach Samko
 Divadlo Neline, Vstup 3 €

19.11. po 18.30 h 
 XXXII. Mestské kultúrne dni 
 v Bratislave 
 „ Očarujúce maďarské melódie „ v prednese Ágnes Visser                  
 a virtuózna muzika jej orchestra

20.11. ut  19.00 h         
 VTÁK  
 Hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky                                                                                                                                 
 Divadlo Komédie, Vstupenky v sieti Ticketportal                                                  

09.11. pia 17.00 h 
 PLES STRAŠIDIELOK
Príďte zažiť nezabudnuteľný strašidelný večer s bohatým programom pre 
deti aj dospelých, zúčastnite sa súťaže o najstrašidelnejšiu masku alebo o 
najkrajšiu vyrezávanú tekvicu. Počas strašidelného večera si môžete spraviť 
fotku na pamiatku v našom straši selfie kútiku. Pre nadšencov adrenalínu 
sme pripravili straši hrad, kde budete plniť úlohy odvahy. Na tých viacej 
tvorivých čakajú tvorivé dielne. Každé strašidielko čaká sladká odmena.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita 
obmedzená. Vstup zadarmo

30.11. pia 17.00 h 
 ADVENTNÉ VENČEKY
Tradičné  tvorivé dieľničky pre rodičov aj šikovné detičky. Skrášlime si 
prichádzajúci predvianočný čas a vyrobíme si svoj vlastný adventný 
venček. 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

21.11. 2018 str 14.30 h 
 KONCERT PRE SENIOROV 
 DK Ružinov, veľká sála, vstup voľný
 Účinkuje : SILENT TRIO
 Názov :  česko-slovenské a svetové hity

21.11 str  18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Umožňuje regresná terapia cestovanie do minulých  
 životov? Vstup 10 €. Viac info na 
 www.pyramidaosobnosti.sk

21.11. str  19.00 h 
 KLIMAKTÉRIUM... a čo?  
 komédia – kabaret – fraška s pesničkami                                                               
 Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal

22.11. štv 19.00 h 
 VTÁK  
 Hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky                                                                                                                                 
 Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal

24.11. so   8.30 h-20.00 h 
 PLASTIKOVÁ ZIMA      
 Medzinárodná súťaž spojená s výstavou modelov
 Viac info na www.kpmbratislava.sk                                                                                                                     

25.11. ne 10.30 h         
 TUČNIAKY
 úsmevná rozprávka pre celú rodinu                                                                                                                                  
 Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal

27.11 ut 19.00 h 
 KLIMAKTÉRIUM... a čo?  
 komédia – kabaret – fraška s pesničkami  
 Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal

28.11. str 19.00 h 
 HORÚCA SPRCHA  
 Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal

29.11. štv  19.00 h         
 LETNÁ NOC   
 komédia s pesničkami. Divadlo Komédie 
 Vstupenky v sieti Ticketportal

03.11. so 10.30 h 
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Zlatovláska v podaní divadla Pod balkónom, Vstup  
 zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
09.11. pia 19.00 h 
 RODINNÝ NÁVOD
 Činohra, komédia. Ochotnícke Divadlo TANDEM 
  divadelné predstavenie. Vstup 5 € / študenti,  
 dôchodcovia 3,50 €.Vstupenky na 
 www.divadlotandem.sk
09.11. pia 19.30 h 
 KLEZMORE FESTIVAL 
 VIENNA & BRATISLAVA
 Konsonans retro (UA)
 Feat. Sasha Danilov (A, MD)
 Orkestar Danijela (SRB)
 Vstupenky v sieti Ticketportal
18.11. ne 19.00 h 
BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov
 Vstupenky v sieti Ticketportal
19.11. po 14.00 h  
 FILMOVÉ PREMIETANIE 
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia, Dajte mi pokoj, komédia, FR, 
 Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
24.11. so 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
 PRE RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia,Tom a Jerry,  animované grotesky, USA,
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova


