
0312/2018

 w
w
w
.ru
zi
n
o
vs
ke
ec

ho
.s
k

AKO SME VOLILI V RUŽINOVE   OTOČIŤ TAKÚ VEĽKÚ LOĎ AKO JE RUŽINOV NÁM BUDE 

TRVAŤ ROK  BAVÍ MA HISTÓRIA DIVADLA  PANELÁK, V KTOROM SA ŽIJE DOBRE

STAROSTOM RUŽINOVA 
BUDE MARTIN CHREN
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V komunálnych voľbách sme si 11. novembra 2018 zvolili svojich 
zástupcov do obecnej samosprávy na najbližšie štyri roky.  
Z 82 173 obyvateľov (údaj ku dňu vyhlásenia volieb) mestskej časti 
bolo do voličských zoznamov zapísaných 69 150 obyvateľov. Svoj 
hlas prišlo k volebnej urne odovzdať 27 811 voličov čo bolo 40, 21%  
z celkového počtu a 25 768 platných odovzdaných hlasov rozhodlo  

o tom, že starostom Ružinova bude do roku 2022  
Ing. Martin Chren a v zastupiteľstve zasadne 10 poslancov za koalíciu 
strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia,  
8 nezávislých poslancov a 7 zástupcov bude mať široká pravicová 
koalícia NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
SaS, SME RODINA - Boris Kollár, Zmena zdola, DÚ.

Ing. Martin Chren  nezávislý kandidát 9 273
 
Mgr. Ján Buocik  Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia 
   a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sme 
   rodina - Boris Kollár, Občianska  
   konzervatívna strana, Nova 6 455
  
PhDr. Jana Poláčiková Progresívne Slovensko, Spolu –  
   občianska demokracia 4 465

JUDr. Ing. Dušan Pekár Kresťanskodemokratické hnutie 3 916

Ing. Slavomír Drozd Smer- sociálna demokracia, Slovenská  
   národná strana, Strana zelených  
   Slovenska 1 291

Mgr. Igor Adamec  Slovenská konzervatívna strana 1282

Kristína Laššáková Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 423

Ing. Martin Chren  nezávislý kandidát 10 240
MUDr. Jakub Vallo Progresívne Slovensko, Spolu 
   – občianska demokracia 9 062
PhDr. Jana Poláčiková  Progresívne Slovensko, 
   Spolu – občianska demokracia 8 394
Mgr. Ján Buocik  nezávislý kandidát 7 894 

Mgr. Michal Brat, PhD. Progresívne Slovensko, Spolu 
   – občianska demokracia  7 203
Ing. arch. Lucia Štasselová  Progresívne Slovensko, Spolu 
   – občianska demokracia 7 035
Ing. Peter Strapák  Progresívne Slovensko, Spolu 
   – občianska demokracia   6 496

Volebný obvod č. 1 NIVY
Ing. Katarína Šimončičová
Progresívne Slovensko, SPOLU- občianska 
demokracia 1 434
Mgr. Eva Bacigalová 
nezávislá kandidátka 1 093
Ing. Michal Gašaj, PhD.
Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO),   SME 
RODINA - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska 1 038

Volebný obvod č. 2 STARÝ RUŽINOV
Mgr. Boris Čechvala
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1 180
Mgr. Jozef Matúšek
nezávislý kandidát 833

Volebný obvod č. 3 RUŽOVÁ DOLINA 
Mgr. Michal Vicáň
Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA 
- Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, NOVA, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska 570
Mgr. Ivan Kraszkó
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 560

Volebný obvod č. 4 TRÁVNIKY
Mgr. Martin Ferák
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1172

Petra Kurhajcová 
Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA 
- Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, NOVA, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska 900
JUDr. Michaela Biharyová
nezávislá kandidátka 787

Volebný obvod č. 5 POŠEŇ 
Ing. arch. Lucia Štasselová
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1190
Mgr. Peter Herceg
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1143
JUDr. Matúš Méheš
Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO),   SME 
RODINA - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska 868

Volebný obvod č. 6 PRIEVOZ 
Ing. Monika Ďurajková
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1706
Nikolaj Gečevský
Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA 
- Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, NOVA, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska 1047
PaedDr. Mária Barancová
nezávislá kandidátka 1009

Volebný obvod č. 7 ŠTRKOVEC 
Ing. František Bolgáč
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1179
Ing. Marcela Kulifajová
nezávislá kandidátka 1 151
Mgr. Kamil Bodnár
Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA  
a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME 
RODINA - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska 1 050

Volebný obvod č. 8 OSTREDKY 
Ing. Martin Patoprstý
nezávislý kandidát  1 605
Ing. Vladimír Sirotka, PhD.
nezávislý kandidát 1 210
Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 
nezávislý kandidát 949

Volebný obvod č. 9 TRNÁVKA 
Silvia Pilková
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1 046
Ing. Peter Strapák
Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska 
demokracia 1 035
Mgr. et Mgr. Marek Machata
Sloboda a solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA  
a nezávislé Osobnosti (OĽANO), SME 
RODINA - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska 930

Ako sme volili v Ružinove

Výsledky voľby starostu mestskej časti Ružinov

Poslanci zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava, zvolení za Ružinov

Zvolení poslanci zastupiteľstva mestskej časti Ružinov
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Dlhá predvolebná kampaň nových politických strán  
v prospech kandidáta na primátora Matúša Valla priniesla 
voličskú mobilizáciu. Volieb sa zúčastnili vo väčšej miere ako 
inokedy mladšie ročníky. Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi prišlo 
k volebným urnám v Ružinove 31,12 percenta oprávnených 
voličov, v tomto roku bola účasť o 9 percent vyššia a o novom 
vedení mestskej časti rozhodovalo 40,21 percento voličov.  
V prepočte to znamená 27 811 Ružinovčanov, ktorí si našli ces-
tu volebným urnám. To je o 8 303 voličov viac ako v roku 2014. 
Počet voličov zapísaných do voličských zoznamov sa pritom za 
štyri roky prakticky nezmenil 69 111 v roku 2014 proti 69 150  
v tomto roku, nárast o 39 voličov je pri celkovom počet zane-
dbateľný. ,,Ľudia chodili v hojnom počte, ráno skôr tí starší, 
ale neskôr popoludní pribúdali aj mladí ľudia,“ povedala 

nám členka volebnej komisie na ZŠ Nevädzová.

Zvýšený záujem o voľby zrejme, okrem výraznej kampa-
ne, vyvolala aj nebývalo široká ponuka kandidátov. O post 
starostu sa uchádzalo až sedem Ružinovčanov. Preferencie 
voličov sa veľmi nelíšili od výsledkov prieskumu, ktorý dva 
týždne pred voľbami uverejnila agentúra AKO (predpovedala  
34,3 %). Vyhral ekonóm Martin Chren pred advokátom Já-
nom Buocikom. Prekvapením bola až štvrtá priečka dvojná-
sobného starostu Dušana Pekára. 

Víťaznému Martinovi Chrenovi dalo dôveru 9273 voličov, čo 
je 34,21 percenta z hlasov odovzdaných kandidátom na sta-
rostu. „Mojim úplne prvým pocitom bola obrovská váha zod-
povednosti. Vo volebnom štábe sme veľa neoslavovali, aj vo 
svojom prvom príhovore môjmu predvolebnému štábu som 
povedal, že oslavovať budeme o štyri roky, keď sa nám podarí 
urobiť tie veci, ktoré máme v pláne pre lepší Ružinov. Teraz 
je to v prvom rade o tom, že sme dostali dôveru voličov, ale  
k nej aj obrovský záväzok a zodpovednosť, s ňou musíme 
veľmi zodpovedne nakladať,“ povedal novozvolený starosta 
Ružinova Martin Chren. 
Výrazne sa obmenilo aj ružinovské miestne zastupiteľstvo. 
Z aktuálnych poslancov sa podarilo svoje miesto obhájiť 
len šiestim kandidátom. Desať poslancov budú mať strany 
Progresívne Slovensko a Spolu. Ďalšie štyri roky bude v ruži-
novských poslaneckých laviciach  sedieť aj osem nezávislých  
a sedem miest  získali nominanti pravicovej koalície  strán 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SaS, SME RODINA - 
Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ. 

(kk, sm)
FOTO – Radoslav Hoblík

Bratislavčania 
zvolili za 
primátora 
hlavného mesta 
architekta Matúša 
Valla (Progresívne 
Slovensko, Spolu 
– občianska 
demokracia). 

Ten získal 58 578 (36,54%) hlasov a suverénnym spôsobom 
triumfoval v komunálnych voľbách. Za sebou nechal  s nece-
lými 23 percentami Václava Miku, aktuálneho  primátora od-
sunul až na tretie miesto. Strana PS a SPOLU  bola úspešná aj 
v mestskom zastupiteľstve. 
V Bratislave prišlo k urnám 165 558 voličov, čo v prepočte 
znamená presne 40,67  percentnú účasť. O kreslo primátora 
sa uchádzalo 10 kandidátov. V prvej pätici najúspešnejších sa 
okrem M. Valla umiestnili bývalý riaditeľ Markízy a RTVS Vác-
lav Mika, aktuálny primátor Ivo Nesrovnal,  starosta Vajnôr Ján 
Mrva či viceprimátorka Iveta Plšeková. 
V novozvolenom 45 člennom zastupiteľstve hlavného mesta 
zasadne 17 nezávislých kandidátov. Širokú pravicovú koalíciu  
strán OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, 

SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, 
DÚ. koalíciu bude zastupovať 15 poslancov a novozvole-
ný primátor sa môže oprieť najmä o podporu 13 poslancov 
Progresívneho Slovenska a Spolu- občianska demokracia.

(sm)

Ľudia pri urnách rozhodli o zmene
Tohtoročné nadpriemerne teplé jesenné počasie akoby predznamenalo horúci volebný 
víkend. 10. november priniesol zmeny vo vedení mestskej časti. Minimálne na najbližšie 
štyri roky sa lúči s komunálom aj mnoho poslancov. Na rozdiel od zvyšku Slovenska  
v Bratislave viac bodovali kandidáti politických strán.

inzercia

Bratislavu povedie Matúš Vallo
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Astry na AstrovúNový umelý ostrovček na  

Štrkovci bude snímať webkamera

Úrad má novú digitálnu úradnú tabuľu

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

Na Astrovej ulici pribudla 
ďalšia vynovená 
predzáhradka. Projekt 
Astry na Astrovú bol 
financovaný z grantu 
Mestskej časti Bratislava-
Ružinov. Prvky použité pri 
revitalizácii sú zamerané 
na adaptáciu na zmenu 
klímy, výsadbu druhov 
dobre znášajúcich mestské 

prostredie, atraktívne pre opeľovače a zaujímavé na pohľad, 
niektoré druhy sú aj jedlé. 

Ide o ďalší zo 41 úspešných projektov, ktoré tento rok celkovou 
sumou takmer 145 tisíc eur podporila mestská časť Ružinov. Fyzické 
osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sídlia v Ružinove 
alebo tu vykonávajú činnosť, sa mohli uchádzať o sumu od 500 do  
5 000 eur na svoj projekt.
Projekty, ktoré sa uchádzali v roku 2018 o grant boli z oblasti 
kultúrno – spoločenských aktivít, vzdelávania, telovýchovy, 
športu a mládeže, sociálnej oblasti, ochrany a tvorby životného 
prostredia alebo rozvoja komunitného života. Grantový program 
na odporúčanie grantovej komisie funguje v Mestskej časti  
Bratislava-Ružinov od roku 2011, a podľa nových pravidiel od roku 
2015. (ts,sm)

Novy umelý ostrovček pre 
hniezdenie vtáctva na vode 
už bol osadený na hladinu 
v severnej časti jazera 
Štrkovec. 

Jeho základom je oceľová konštruk-
cia o rozmere 5 x 3 m, podlaha  
z oceľových roštov a plaváky. Povrch 

umelého ostrovčeka pokrýva geotextília, na ktorej je osadená živá vŕba a hniezdo. Povrch 
bol zasypaný zeminovu s výsevom trávy.Nosnosť ostrovčeka je minimálne jedna tona. 
Dodávateľ poskytol záruku na dielo 3 roky odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia. 
Cena výroby a osadenia ostrovčeka nepresiahla 7.500 eur s DPH. Štrkovecké  jazero bolo 
revitalizáciou upravené ako prírodný biotop, ktorého súčasťou je aj uspôsobený ostrovček 
na hniezdenie migrujúceho vtáctva. Jazero je domovom pre rôzne druhy fauny. Stálymi 
druhmi sú labuť hrbozobá, kačica divá, chochlačka vrkočatá a čajka smejivá, v zime je častá 
lyska čierna. Jazero vzniklo v rokoch  1960-1964 ťažbou štrkopieskov na výstavbu sídlisk 
v Ružinove a rozprestiera na ploche 56 000 m². Je pomerne plytké a nemá samočistiace 
schopnosti, nakoľko dno jazera tvorí neogén - ílovitá štruktúra. Na dne jazera už nie je 
štrkopiesok, ktorý by podporoval a umožňovalprepúšťanie prúdenia podzemných vôd, čo 
by okysličovalo vodu pre jej dostatočnú kvalitu na iné využitie ako prírodný biotop (naprí-
klad kúpanie). Z dôvodu vysokej podzemnej vody bolo vybagrované do maximálnej hĺbky  
4,5 m iba v severozápadnej časti pod hotelom Junior V ostatnej časti je hĺbka jazera len 2,5 m. 
 
 (ts,sm)

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
spustila pre Ružinovčanov 
digitálnu dotykovú úradnú tabuľu. 

Tabuľa bola osadená vľavo od vchodu do 
budovy miestneho úradu, aby boli pre 
obyvateľov Ružinova úradné informácie aj  
v tomto priestore prístupné 24 hodín 
denne. Na začiatku novembra bola digitálna 
úradná tabuľa zmontovaná, osadená  
a spustená do skúšobnej prevádzky. Menu 
digitálnej úradnej tabule je zostavené  
z najčastejšie dopytovaných oblastí, ktoré 
sú na úrade vybavované. Dotykovú tabuľu 
oživili fotografie Ružinova a Ružinovčanov 
z kultúrnych podujatí mestskej časti. 
Kompletné náklady na montáž, osadenie  

a spustenie digitálnej úradnej tabule (vrátane všetkých vedľajších nákladov a nákladov na 
servisnú podporu po dobu 24 mesiacov) sú vo výške 15 344,30 € (vrátane DPH).
 (ts,sm)

inzercia

inzercia
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Milí priatelia, susedia, milí Ružinovčania,

rád by som sa vám poďakoval za Vašu podporu. Nesmierne si to vážim. Ďakujem aj ko-
legom z  Tímu Ružinov, ktorí už roky dokazujú, že im na ich okolí záleží a  rozhodli sa 
prispieť k tomu, aby sa konečne začali riešiť desaťročia zanedbávané problémy. 

V nedeľu, 11. novembra, som oslávil len svoje meniny, nie výsledok volieb. Slovom voleb-
nej noci sa pre mňa stalo slovo pokora. Stať sa starostom nie je dôvod na oslavu – je to 
v prvom rade zodpovednosť a záväzok voči vám, obyvateľom Ružinova. 

Uvedenie do úradu by sa malo uskutočniť 10. decembra. A  hneď od ďalšieho dňa nás 
čaká nesmierne veľa práce. Dali ste nám však šancu zlepšiť Ružinov a my urobíme všet-
ko preto, aby ste o štyri roky videli, že ste sa rozhodli správne. Až vtedy budem oslavovať. 
Vtedy, keď sa tu, v Ružinove, bude nám všetkým žiť lepšie.

Milí Ružinovčania, želám vám spokojné prežitie nadchádzajúcich Vianoč-
ných sviatkov a všetko len to najlepšie v novom roku 2019 - hlavne zdravie  
a dobrých ľudí okolo seba, lebo s tým sa potom dajú prekonať všetky prekážky.

Váš starosta

Zima bude pre Ružinov náročná
Od prvého dňa sa snažím čo najlepšie pripraviť na prevza-
tie funkcie starostu, aby sme vedeli prísť na úrad a  hneď 
od 11. decembra riešiť vaše problémy. Aj keď to nebude 
ľahké. V prvom povolebnom týždni, hoci ešte len ako zvo-
lený, nie úradujúci, starosta, som sa už, aj za účasti nového 
primátora Matúša Valla, zúčastnil rokovania združenia sta-
rostov k zimnej údržbe, ktorá hrozí katastrofou. Ako som už 
viackrát písal, od tohto roka platí nový zákon, podľa ktorého 
obec musí odhŕňať všetky svoje chodníky – aj tie, o ktoré 
sa doteraz starali majitelia a  správcovia domov. Tak, ako 
Ružinov nie je vôbec pripravený (s obrovskými kilometrami 

chodníkov jednoducho plán neráta a  mestská časť sa ne-
plánuje o ne postarať), aj na magistráte skončila platnosť 
zmluvy o zimnej údržbe, novú nikto z nás nevidel - a vôbec 
nič o nej nevieme, ani či je už podpísaná, ani či obsahuje 
dobré podmienky a či by vôbec podpísaná mala byť. Určite 
s vami budem na túto tému komunikovať, ale hneď na úvod 
nás čaká zložitá situácia. K tomu sa bude treba pripraviť aj 
na uzavretie zjazdov z  Prístavného mosta, ktoré mesto 
odsúvalo až po voľbách, či na prípravu ružinovského roz-
počtu na budúci rok. Prvé týždne vo funkcii starostu budú 
veru náročné.

0905 305 466 • martin@martinchren.sk

Plním sľuby aj po voľ bách: 
Chodníky okolo Heliosu sú opravené
Oprava mnohých chodníkov v Ružinove si 
vyžaduje veľmi dlhú dobu. Ani nie tak kvôli 
peniazom, ako skôr problémom s papiermi 
– s majetkovoprávnym vysporiadaním.
Pred dvoma rokmi som vám ako poslanec 
sľúbil, že zariadim opravu troch veľkých 
chodníkov, ktoré denne používajú tisíce 
Ružinovčanov. Okolo Astry na Martinčeko-
vej, okolo Heliosu na Herlianskej, a  okolo 
Budúcnosti na Drieňovej.

Som hrdý, že som tento sľub splnil. Vyše 
rok pritom trvalo len nájsť systém, ako 
tieto chodníky vôbec zaradiť do majet-
ku mesta. Oficiálne totiž neexistovali 
– v  roku 1990 sa na ne zabudlo a neboli 
zaradené do majetkovej evidencie. 
Výsledkom mojej dvojročnej poslaneckej 
práce ale je, že chodníky okolo Astry boli 
opravené už vlani, chodníky pri Heliose 
v októbri, a v čase prípravy tohto článku 
sa už začali pripravovať práce na chodní-
koch okolo Budúcnosti, kde majú byť zá-
roveň opravené aj lampy, ktoré nesvietia 
už desaťročia. Pri Budúcnosti sa budeme 
musieť na budúci rok rozhodnúť, či do 
chodníkov chceme naspäť osadiť aj ča-
dičové kocky – boli sme na ne zvyknutí, 
no kvôli nim sa potom chodníky rýchlej-
šie ničia a neplnia žiadnu reálnu funkciu. 
Budem sa o  tom rozprávať s  obyvateľmi 
Ostredkov. 
V  okolí Heliosu, žiaľ, nevyšli peniaze na 
opravu celého úseku chodníka od Mi-
nisterstva vnútra po Komárnickú. Preto 

sme sa s  kolegami z  Tímu Ružinov zo-
brali, a  notoricky známe výtlky na tom-
to chodníku sme opravili sami, v  rámci 
brigády. Nevyzerá to síce tak dobre, ale 
výtlky konečne po rokoch zmizli a  po 
celom chodníku sa tak už dá prejsť aj 
s  kočíkom. Pevne verím, že v  najbližších 
rokoch sa podarí presadiť peniaze na 
poriadnu a  kompletnú opravu aj týchto 
povrchov.
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Otočiť takú veľkú loď ako 
je Ružinov nám bude trvať rok

Čo bude prvým problémom, ktorý budete riešiť 
okamžite po prevzatí funkcie starostu?
Odpoveď je jasná – je to problém, na ktorý som upozor-
ňoval už od septembra. Zimná údržba. Podľa nového 
cestného zákona sa Ružinov musí tento rok starať o de-
siatky kilometrov chodníkov navyše. Mestská časť sa na 
to však, na rozdiel od napríklad susednej Vrakune, vôbec 
nepripravila. Nemáme žiadnych ľudí navyše, žiadne stro-
je, ktoré by na zvýšené nároky boli pripravené. Preto sa 
aj vopred Ružinovčanom ospravedlňujem za to, že ak 
bude silno snežiť, táto zima bude náročná. Nemám vo 
zvyku vyhovárať sa, v tomto prípade však nastúpim do 
úradu 11. decembra, a ak bude práve snežiť, budem zrej-
me musieť sám zobrať do rúk lopatu a ísť odhŕňať sneh 
– taký nepripravený je Ružinov.
 
Aké by mali byť priority vášho prvého rozpočtu?
O prioritách budeme rokovať so zvolenými poslancami 
– chcem, aby rozpočet bol našim spoločným dielom. 
Myslím si, že rok 2019 bude rokom stabilizácie. Pred voľ-
bami som upozorňoval na to, že ružinovský rozpočet má 
nesprávne nastavené priority – príliš málo peňazí na to, 
čo je základom – starostlivosť o zeleň, oprava chodníkov, 
ciest, čistota a poriadok. Zhodujú sa na tom aj tí poslan-
ci, s ktorými som doteraz hovoril. Otočiť takú veľkú loď 
ako je Ružinov nám bude trvať ten prvý rok. Som však 
optimista a verím, že sa nám to podarí. Na niektoré veci, 
ako napríklad garážové domy, nové parkovacie miesta, 

oprava starej radnice v Prievoze, by som rád našiel  
v rozpočte na budúci rok priestor aspoň na financovanie 
projektových a prípravných prác.

Rokovali ste už s politickými zoskupeniami, ktoré 
majú väčšinu v zastupiteľstve? 
Zatiaľ sa neformálne stretávame a spoznávame. Každý 
zvolený poslanec, ktorého som doteraz stretol, je osob-
nosťou, a teším sa z toho. Zatiaľ sme s každým našli spo-
ločnú reč, snažím sa počúvať a zisťovať, aké priority sú 
pre poslancov dôležité, aby sme položili základy dobrej 
a úspešnej spolupráce na štyri roky.

Na stole vám zostal veľký a dlhodobo sa vlečúci 
problém ako ďalej s Ružinovským podnikom ve-
rejnoprospešných služieb...
Chcem hovoriť úprimne a na rovinu. Pred niekoľkými 
rokmi bola ružinovská VPS normálne vykradnutá. Dô-
sledkom je, že padla do reštrukturalizácie, má nad sebou 
konkurzného správcu a ten dnes de facto schvaľuje všet-
ko jej hospodárenie. Keď pred dvoma rokmi nastúpilo 
nové vedenie, zo dňa na deň sa zvýšili tržby na trhovisku 
Miletičova o milión korún mesačne. Kde sa tie peniaze 
strácali dovtedy, v koho vreckách skončili? Dobrou sprá-
vou je, že sa za posledné dva roky hospodárenie VPS 
stabilizovalo, no aj tak ju trápi dlh, ktorý musí splácať,  
a navyše je chronicky podfinancovaná.

Problém s ekonomikou VPS je tu dlho, ale naplno 
sa verejne obnažil až po nezvládnutej starost-
livosti o zelené plochy. Čo treba nastaviť inak, 
aby mali Ružinovčania kvalitnejšiu zeleň?
Zeleň musí dostať takú prioritu, akú si zaslúži. Mestská 
časť vlani poslala na starostlivosť o zeleň a poriadok  
o skoro pol milióna eur menej ako v roku 2013. Ružinov-
ská VPS sa stará o dvojnásobne väčšie plochy, než VPS  
v Novom Meste,  no má o polovicu menej zamestnan-
cov. Nedá sa preto čudovať, že dnes nestíha. Musíme 
to zmeniť. Rád by som zamestnal hlavného záhradníka, 
ktorý bude riešiť kvalitu prác, získal pre VPS potrebné 
financie a zabezpečil, aby každá časť Ružinova mala 
vlastnú čatu robotníkov, ktorá bude hrabať, kosiť, čistiť. 
Plus jednu „rýchlu rotu“, ktorá bude operatívne opra-
vovať problémy, ktoré zistíme – zlomená lavička, výtlk, 
a podobne. Chcel by som zapojiť aj občanov, či už ako 
dobrovoľných inšpektorov životného prostredia, obnoviť 
funkcie správcov detských ihrísk, a podobne. 

Fungovanie stavebného úradu síce nepatri bez-
prostredne do výkonu samosprávy, má však zá-

Voliči rozhodli 10. novembra 
o zmene na stoličke starostu 
Ružinova. O svojich predstavách 
porozprával Ružinovskému ECHU 
nový starosta MARTIN CHREN
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sadný vplyv na podobu mestskej časti. Máte už 
nejakú predstavu ako riešiť túto situáciu?
Je to zložitý problém. Ružinovský stavebný úrad je 
najväčší v meste, možno aj na Slovensku, a trpí nedo-
statkom kvalifikovaných ľudí, ktorých treba aj zaplatiť. 
Snažím sa to riešiť, je to so zimnou údržbou a novým 
rozpočtom jedna z troch najhorúcejších vecí, ktoré mám 
na stole.

Ružinov trpí, vďaka svojej polohe južného prí-
stupu do mesta, kolónami, ktoré upchávajú jeho 
dopravné tepny. Ako môže mestská časť prispieť 
k posilneniu hromadnej dopravy?
Keď sa dostavia obrovská a už dnes povolená výstavba  
v zóne Nivy, pribudne tam 150-tisíc ľudí denne. Ak väč-
šina z nich príde na autách – a dnes to tak je – čaká Ru-
žinov aj Staré Mesto dopravný kolaps. Jediným riešením 
je výstavba záchytných parkovísk a rozvoj bezkonfliktnej 
dopravy, čiže električkových tratí. Už pred niekoľkými 
mesiacmi som predstavil plán výstavby nových elek-
tričkových tratí v Ružinove a až do Vrakune – dokonca 
chcem, aby ich z väčšej časti zaplatili developeri, ktorí 
doteraz na meste len zarábali. Na pláne stále pracujeme. 
Dnes už máme napríklad vytipovaných 5 miest pre zá-
chytné garážové domy pod Prístavným mostom. Ak tam 
dotiahneme električku, tak môžu odchytávať ľudí, ktorí 
budú prichádzať do mesta tak od Senca, ako aj po novej 
ceste R7 od Šamorína.

Problémom väčšiny bratislavských mestských 
častí, najmä tých väčších, je statická doprava. 
Zohľadňuje platné, aj keď nevykonateľné, mest-
ské VZN niektoré špecifické problémy Ružinova? 
Ako by podľa vás malo fungovať parkovanie  
v našej mestskej časti?
Nemusíme vymýšľať teplú vodu. Rezidenčné parkovanie 
funguje na celom svete, majú ho aj v Starom Meste, aj  
v Karlovej Vsi. Dúfam, že pod vedením nového primátora 
Matúša Valla prijme mesto čoskoro jednotnú parkovaciu 

politiku pre celú Bratislavu. Našou úlohou bude potom 
rýchlo vyznačiť zóny s prednostným parkovaním pre 
obyvateľov Ružinova. To sa tiež nemôže robiť zbrklo, 
našťastie sa vieme oprieť o dostatok odborníkov. Osob-
ne preferujem vyznačovanie zón zvislými značkami, bez 
nutnosti maľovania modrých čiar na celých sídliskách. Je 
to lacnejšie a rýchlejšie, budeme o tom určite rokovať aj 
so zodpovednými predstaviteľmi polície a s dopravnými 
inžiniermi 

Ako ste boli doteraz z pozície občana a mestské-
ho poslanca spokojný s fungovaním miestneho 
úradu? Plánujete zásadné zmeny?
Myslím si, že na úrade pracuje veľa šikovných ľudí a od-
borníkov, ktorí nie vždy dostávali priestor pre vlastnú 
iniciatívu a nápady. To chcem zmeniť. Pokúsim sa pri-
niesť novú pracovnú kultúru a uvidíme, kto to zvládne. 
Zároveň som ale zistil aj inú vec, ktorá ma zarazila: ako 
zle sú platení mnohí zamestnanci miestneho úradu. Skú-
senosť mi hovorí, že je ťažké čakať od referenta s čistým 
platom 600 eur to, že položí život za svoju mestskú časť. 
V tomto sa spolieham na svojho nového prednostu, kto-
rý k nám do Ružinova príde z inej štátnej inštitúcie, ktorú  
ako riaditeľ zreformoval. Síce má dnes skoro o polovicu 
menej zamestnancov, ale tí sú s prácou spokojní. Viac 
pracujú, ale sú aj adekvátne ohodnotení. Tak nejako si 
predstavujem aj ružinovský miestny úrad.

Počas kampane ste zverejnili svoje telefónne čís-
lo, aby vám občania mohli volať. Zastihnú vás 
na ňom so svojimi problémami aj po voľbách?
Rozhodne áno. Ešte stále mám niekoľko stoviek správ, na 
ktoré som po oznámení výsledkov volieb nestihol odpo-
vedať, ale pracujem na tom. Toto číslo mám už 20 rokov 
a nebudem ho meniť. Je to taká poistka, ak Ružinovča-
nia nebudú mať dôvod volať mi, bude to znamenať, že si 
svoju prácu robíme dobre. (úsmev). 

Milan Stanislav
FOTO: archív M.CH.

Ing. Martin Chren (37)
Ekonóm, podnikateľ a manažér.

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, so špecializáciou na 
finančný trh a bankovníctvo.

Pôsobil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako člen tímu na 
prípravu dôchodkovej reformy a poradca generálneho riaditeľa sekcie 
sociálneho poistenia. 

2010 – 2011 štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

V rokoch 2010 – 2012 a 2012 – 2016 poslanec NR SR

Od roku 2014 poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave

Od roku 2017 poslanec VÚC Bratislava

V roku 2011 vypracoval podrobnú reformu podnikateľského prostredia SINGAPÚR,  ktorá obsahovala 
celkovo 100 krátkodobých a strednodobých odporúčaní na zníženie administratívnej záťaže 
podnikania

Ako opozičný poslanec dokázal presadiť zníženie byrokracie pri vodičských preukazoch na skútre, či 
zavedenie prvého modelu benchmarkingu pri verejnom obstarávaní.
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Hylak® forte 1

100 ml
K nákupu získate aj Hylak® forte 1 30 ml za 1 cent.
Liek sa používa pri plynatosti, hnačkách, 
zápchach, ako doplnok počas liečby antibiotikami.

Pharmaton® Geriavit 1

100 kapsúl

CURAPROX
zubná kefka, 3 ks v balení
1560, 3960, 5460

BOLESŤ
Milgamma® N 1

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

OCUTEIN® BRILLANT Luteín 25 mg 
– DA VINCI
90 + 30 kapsúl navyše, výživový doplnok
V akcii aj OCUTEIN® forte Luteín 15 mg – 
DA VINCI 60 + 15 kapsúl za 15,60 €
(pôvodne 20,70 €).

Avène lotion micellaire 400 ml
micelárna voda pre všetky typy pleti
Odličuje tvár, oči a pery, bohatá na termálnu 
vodu Avène, ktorá upokojuje, zjemňuje a pôsobí 
proti podráždeniu.

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.

PROSTATA
Prostenal® FORTE
60 tabliet, výživový doplnok
V akcii aj Prostenal CONTROL 60 tbl alebo Prostenal NIGHT 60 tbl 
za 15,95 €. K nákupu Prostenal forte 60 získate aj WALMARK Céčko 
100 mg 40 tbl za 1 cent.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32% gél 2

150 g
K nákupu získate aj zubnú kefku parodontax® 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

+30 cps

+
++

+ + +

CURAPROX

+

BOLESŤ

-25%

3299 €3299 €

4419

pri kúpe
2 balení

/ks799 €799 €

830 €830 €

-29%

1200 €1290 €

1840

-34%

1200 €1289 €

1960

-19%

1198 €1198 €

1494

-20%

1390 €1390 €

1754

9,27 €/100 g

-19%

1440 €

17901440 €

-15%

1460 €

17201460 €

820 €
8,20 €/100 ml

820 €

5€ušetríte
až

-44%

2,73 €/100 ml

1090 €

19801090 €

-26%

2560 €2560 €

3497

-21%

1980 €

25291980 €

2,45 €/100 ml

pri kúpe
2 kusov

/ks998 €980 €

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

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.

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
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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.

NECHTOVÁ MYKÓZA
Scholl
Kúra na nechtovú mykózu 3,8 ml, zdravotnícka pomôcka
Pri nákupe Scholl kúry na nechtovú mykózu získate Dettol 
antibakteriálny gél na ruky 50 ml v hodnote 3,40 € za jeden cent.

PROSTATA
Prostamol® UNO 1

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

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.

KĹBY, VÄZIVÁ, ŠLACHY

PROSTATA

+

+30 ks

PRE KRÁSNE NECHTY V LETE
TREBA ZAČAŤ
UŽ V ZIME! +

pri kúpe
2 kusov

/ks7529 €7529 €

-17%

93007679 €7679 €

-15%

4390 €

52194390 € -17%

1090 €

1313

4,36 €/100 ml

1090 €

-19%

1660 €

20641660 €

-20%

3299 €

29802390 €

-19%

1530 €

18921530 €-20%

1090 €

13971090 €

Projekt zameraný na podporu vzdelávania v oblasti environmen-
talistiky ENGIE ECO školy bol prvýkrát spustený na jeseň v roku 
2015. Tešil sa veľkému úspechu a záujmu tak zo strany žiakov, ako 
aj  zamestnancov ENGIE, ktorí sa ho zúčastnili. Spoločnosť doposiaľ 
podporila 5 základných škôl  v mestách, v ktorých prevádzkuje 
svoje tepelné hospodárstva – Pezinok, Senica, Malacky a bratislav-
ské mestské časti Vrakuňa a Rača. Celkovo sa do projektu zapojilo 
viac ako 200 detí. Ak je niečo spoločensky prospešné a dobré, je 
potrebné v tom pokračovať, a preto sa ENGIE aj tento rok rozhodla 
podporiť nové školy v Moldave nad Bodvou, Skalici a v Bratislave. 
Tohtoročný program, pripravený v rámci projektu ENGIE ECO školy, 
bol opäť pestrý a študenti zo SOŠ na Ivanskej ceste sa rozhodne 
nenudili. Projekt bol rozdelený na tri časti. V prvej časti, počas 
odbornej prednášky, zamestnanci ENGIE študentom priblížili spô-

sob a technologický postup výroby a distribúcie tepla. 
V rámci druhej časti projektu študenti navštívili biomasovú kotolňu. 
„Počas exkurzie si študenti mohli prezrieť technické zariadenia, 
ktoré slúžia na výrobu tepla. Rozprávali sme sa o tom, ako sa 
technológie v čase menia a ako možno bude vyzerať budúcnosť 
v energetike. Potešilo nás, že študenti prejavili o výklad záujem  
a majú chuť učiť sa a spoznávať nové veci, čo bude určite v budúc-
nosti prínosom nielen pre nich samotných, ale aj pre oblasť, ktorej 
sa budú neskôr v rámci svojej profesie venovať,“ hovorí František 
Sás, riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných čin-
ností, ENGIE Services. 
Posledná časť projektu, venovaná výsadbe zelene, sa uskutočnila 
23. októbra. „Touto formou sme chceli študentom prakticky uká-
zať, aké náročné, a zároveň krásne, je vysadiť strom a starať sa oň. 
Popritom bolo naším zámerom podporiť tímového ducha nielen  
u študentov, ale aj v rámci nášho kolektívu zamestnancov ENGIE,“ 
vysvetľuje Martin Škúrek, vedúci odboru výroby tepla v Skupine 
ENGIE. Na školskom dvore, v okolí vonkajšieho fitnes areálu, vysadili 
študenti spolu so zamestnancami deväť stromov.  
„Projekty podobného charakteru majú nielen významný spoločen-
ský zmysel, ale prinášajú aj pridanú hodnotu pre všetkých zúčast-
nených dobrovoľníkov – kolegov z našej spoločnosti a samotných 
študentov. Aj vďaka takýmto aktivitám vieme študentom priblížiť 
pomerne zložitý svet energií, ich význam, fungovanie a budúcnosť, 
ktorá nás v spojitosti s ich efektívnym a hospodárnym využíva-
ním čaká. Je dôležité vzdelávať mladých ľudí v oblasti ochrany 
životného prostredia a podporiť ich zvedavosť, aktivitu a pohyb 
na čerstvom vzduchu. Aj týmto spôsobom ich chceme aspoň na 
chvíľu vytrhnúť z virtuálnej reality, v ktorej často trávia celé hodiny 
a podporiť ich ochotu pomáhať iným a vlastnou prácou skrášľovať 
prostredie, v ktorom žijú,“ uzatvára Martin Škúrek.   

ENGIE zazelenala školský 
dvor v SOŠ na Ivanskej ceste  
Skupina ENGIE, v rámci projektu ENGIE ECO školy, ktorý realizuje od roku 2015, podporila aj tento rok 3 školy 
na západnom a východnom Slovensku. Koncom októbra zamestnanci spoločnosti ENGIE Services spolu so 
študentmi SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste vysadili na školskom dvore stromy. Študenti sa okrem 
toho zúčastnili na pripravených odborných prednáškach z oblasti energetiky a navštívili biomasovú kotolňu na 
Železničnej ulici, v ktorej si prezreli technológie slúžiace na výrobu tepla. 

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
logotype_gradient_BLUE_CMYK
14/04/2015
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Panelák, v ktorom 
sa žije dobre

Jeho obyvatelia sa do svojich vtedy druž-
stevných bytov nasťahovali práve pred 
päťdesiatimi rokmi. Od júna 1968 celých 
16 rokov žili tak, ako vo väčšine bratislav-
ských panelákov. Nikto nemal záujem  sa  
o dom starať, pracovať vo výbore domovej 
samosprávy či byť   jeho predsedom. Napo-
kon pár jednotlivcov vytvorilo neoficiálny 
výbor domovej samosprávy, ktorý sa staral 
najmä o poriadok v predpísaných platbách. 
Dom patril pod Stavebné bytové družstvo 
na Strojníckej ulici a inicitívy sa na jeseň 
roku 1984 chytil vedúci jeho obvodového 
strediska číslo 1 na Rezedovej 10 pán Ivan 
Kormúth. Koncom októbra zvolal schôdzu 

obyvateľov domu /z tridsiatich dvoch prišlo 
dvadsaťšesť/, ktorá zvolila trojčlenný výbor 
domovej samosprávy a za predsedu pána 
Pavla Šinku. Ten je odvtedy vo funkcii – dnes 
ako zástupca vlastníkov bytov – už 34 rokov. 
Spočiatku nový výbor a predsedu čakala 
ťažká robota. Na dome sa nezamykali vcho-
dové dvere a potuloval sa po ňom všelikto, 
nemal kto vymeniť žiarovky v spoločných 
priestoroch, obyvatelia sa navzájom nepo-
znali. Výbor sa začal venovať týmto problé-
mom. Ďalším dôležitým krokom bolo, že sa 
dali svojpomocne do poriadku zanedbané 
pivničné priestory a vytvorila sa spoločen-
ská miestnosť. V nej sa uskutočňovali nielen 

schôdze, ale postupne aj stretnutia pri osla-
vách príchodu nového roku, MDŽ či MDD. 
Obyvatelia domu sa na nich radi zúčastňo-
vali a nachádzali cestu k sebe.

Ďalšou peknou príležitosťou na stretávanie 
sa stali aj jubileá spoločného bývania. Prvý 
raz to bolo v spoločenskej miestnosti v roku 
1988 pri dvadsiatom výročí. Potom každých 
päť rokov, až prišiel 22. jún 2018. Znamenal 
už polstoročné jubileum spoločného býva-
nia. Dnes z tridsaťdva bytov stále žijú v pres-
nej polovici pôvodní obyvatelia, v ďalších 
piatich bytoch rodinní príslušníci pôvod-
ných obyvateľov. V jedenástich bytoch sú 
noví obyvatelia.

Na milom stretnutí pri päťdesiatom výročí 
sa zúčastnila dvadsiatka obyvateľov. Spo-
mínali na začiatky, pozerali staré fotografie, 
preberali spoločné zážitky za tie desaťročia 
spoločného bývania. Nálada bola výborná  
a všetci si zaželali veľa zdravia do ďalších ro-
kov aj okrúhlych výročí. A Pavol Šinka, ktorý 
zastupuje vlastníkov bytov domu na Azalko-
vej 4, mohol právom konštatovať, že je hrdý 
na to, že aj v paneláku môžu spolu žiť obyva-
telia, ktorí udržujú dobré susedské a priateľ-
ské vzťahy, vedia sa rešpektovať a navzájom 
si pomáhať.

Za obyvateľov bytového domu 
na Azalkovej ulici číslo 4 

Miloš Nemeček

Nie všetky panelákové bytové domy v Bratislave žijú  
v anonymite svojich obyvateľov. Jednou z výnimiek je takýto 
dom na Azalkovej ulici 4 na sídlisku Trávniky v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov.
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BAVÍ MA HISTÓRIA DIVADLA

Mesto Martin, v ktorom ste sa 
narodili, je už oddávna významným 
centrom kultúry. Mal genius loci 
toho mesta vplyv aj na vás?
Samozrejme, hoci ako chlapec som 
si veľmi neuvedomoval, že stretávam                    
na dvore matičného činžiaka 
významných spisovateľov, redaktorov, 
filozofov a hrávam sa s ich deťmi. 
Napríklad Mária Rázusová-Martáková 
bola prvou láskavou kritičkou mojich 
raných pokusov o písanie. Do divadla 
som chodil od šiestich rokov, čítal 
som, priam  hltal knihy z bohatej 
knižnice môjho otca, miloval som 
históriu. Bol som nesmierne zvedavý, 
zaujímalo ma všetko, čo som ešte 
nepoznal.

Po maturite na Jedenásťročnej 
strednej škole ste študovali 
žurnalistiku na FFUK. Aké to boli 
časy? 
Študoval som v prvej polovici 
šesťdesiatych rokov, boli to časy 
roztápania ľadov politického zovretia 
našej krajiny. Najlepší štart, aký som si 
mohol predstaviť.  
Rok po maturite som pracoval ako elév 
v krajských novinách Cieľ v Žiline. Tam 
mi v októbri 1959 ponúkli, aby som 
skúsil napísať recenziu na martinskú 
divadelnú premiéru. Pozdávala sa im, 
písal som potom celú sezónu.  
A už som bol lapený. Ale chytila ma aj 
žurnalistika, mal som to asi v génoch 
po otcovi, ešte ako študent som začal 
písať o divadle do Smeny. Napokon 
som tam zakotvil až do roku 1969. 
Divadlo sa tak stalo nielen mojím 
záujmom, ale aj profesiou. Divadlo je 
totiž úžasný vynález ľudstva, tým že je 
to premenlivé zrkadlo civilizácie, živé, 
nekonzervované umenie.

Výsledky vašej činnosti svedčia 
o mimoriadnom talente a veľkej 
usilovnosti. Veď napísať takmer 
dvadsať kníh nie je maličkosť. 
Museli ste preštudovať dejiny 
celého divadelníctva na Slovensku...
Áno, ale  aj v tejto sfére platí, že talent 
predstavuje sotva tretinu, ostatné 

je štúdium a práca. Po dlhej ére 
recenzenta ma moja záľuba v histórii 
predsa len dobehla. Začal som sa 
intenzívne venovať dejinám našej 
divadelnej kultúry. Profesionálnej 
i ochotníckej, pretože obe tieto 
vetvy chápem ako jednotný prúd. 
Jedni ovplyvnili druhých, zápasili 
o kvalitu. Mimochodom, slovenské 
ochotnícke divadlo od polovice 
šesťdesiatych rokov minulého storočia 
je svetoznáme a v zahraničí  nám ho 
závidia. 

Ste autorom viacerých monografií  
o našich vynikajúcich hercoch  
i režiséroch, spomeňme napríklad 
Naďu Hejnú, Ivana Mistríka  
a celý rad portrétov v zborníkoch. 
Písali ste tiež televízne scenáre, 
spolupracovali s rozhlasom. Poznali 
ste velikánov nášho divadla aj 
osobne?
Absolútnu väčšinu áno. Boli to skvelí 
ľudia s veľkým talentom i veľkým 
srdcom. A napriek tomu, že som 
kritikom,vychádzal som s nimi veľmi 
dobre.

Za rozsiahle dielo Dejiny slovenskej 
drámy 20. storočia ste získali Cenu 
ministra kultúry. Ide o záslužnú 
prácu, pretože v nej prinášate 
ucelený pohľad na slovenskú 
dramatickú tvorbu za viac ako 
storočie...
Musím podotknúť, že  nie som 
jediným autorom tejto knihy, pretože                            
na napísanie takéhoto diela treba celý 
život. Bol som autorom koncepcie, 
napísal som viacero kapitol a bol som 
akýmsi supervízorom. Bola to práca, 
ktorá zabrala päť a pol roka. Napríklad, 
musel som prečítať a preštudovať vari 
tisícku dramatických textov, zoznámiť 
sa dôkladne s biografiami autorov, 
hľadať súvislosti, inšpiračné zdroje  
i javiskové osudy hier. Bez preháňania, 
priznám sa, bola to namáhavá práca, 
ale zdá sa podľa ohlasov, užitočná.

Na nedávnom odovzdávaní cien za 
divadelnú tvorbu Dosky, zaznelo 

aj vaše meno. Potešilo vás takéto 
ocenenie?
Nedostal som Dosku, ale stoličku 
mne neznámou technikou oblepenú 
citáciami z mojich prác. Potešilo ma, 
pravdaže.  Najviac vari to, že zásluhu 
na tomto mojom ocenení mala mladá 
generácia divadelníkov, už som si 
pomaly myslel, že som zabudnutý.  
A ten veľký potlesk ma úprimne dojal. 
Svoje dlhoročné skúsenosti ste 
do minulého roku odovzdávali 
študentom Vysokej školy muzických 
umení. 

Majú mladí ľudia záujem o divadlo?                           
O všetku tú drinu, s ktorou je 
spojené?
Záujem majú, veď vznikol celý 
rad nezávislých divadiel, mnohí 
sa už dobre etablovali na našich 
popredných scénach. Ja som zo 
školy odišiel pre svoj pokročilý vek 
– treba nechať priestor mladým, aj 
preto, že na školách rastie nebývalým 
spôsobom byrokracia, a potom preto, 
lebo mnohí mladí považujú vzdelanie 
za zbytočnú hlúposť, ktorá sa 
okamžite nedá speňažiť alebo využiť. 
To je už generácia, ktorá nepotrebuje 
veľa vedieť. Všetko si vygúgli!

Od roku 1993 bývate v Ružovej 
doline. Ste spokojný s touto 
lokalitou? Ako sa vám tu žije?
Ďakujem za opýtanie, teraz už dobre. 
No v časoch, keď sa tu vo veľkom 
búralo, padali zhrdzavené žeriavy, 
stavalo sa, bolo to dosť drsné. Ružinov 
je však príjemné miesto.  

Anna Slávikova
FOTO archív V.Š.

Kriticky, pritom odborne a objektívne sa vyjadrovať o 
umeleckých dielach nie je činnosť najvďačnejšia. Kritická 
reflexia je ale súčasťou pôsobenia umelcov, bez nej je tvorba 
akási nekompletná. Teatrológ prof. PhDr. Vladimír ŠTEFKO, CSc. 
publikoval stovky recenzií, článkov, štúdií i kníh o divadelnej 
tvorbe. Donedávna prednášal aj na Divadelnej fakulte Vysokej 
školy muzických umení. Je  nositeľom radu ocenení, najnovšie 
Ceny slovenského centra AICT, čo je medzinárodné združenie 
divadelných kritikov, za mimoriadny prínos v oblasti divadla.
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Ružinovský domov seniorov pracuje s  kon-
ceptom bazálnej stimulácie od roku 2015 
a od 10. 10. 2018 sa stal certifikovaným pra-
coviskom.

Koncept bazálnej stimulácie zaujal významné 
miesto aj pri  starostlivosti o klientov v  Ružinov-
skom domove seniorov a predstavuje vysoko kva-
lifikovaný prístup v ošetrovateľskej starostlivosti, 
ktorá je prispôsobená životnej situácii klienta. 
Bazálna stimulácia je koncept, ktorý podporu-
je ľudské vnímanie  v základnej rovine a klient je 
vnímaný ako partner, s ktorým sa pracuje s  jeho 
zachovanými schopnosťami. V  súčasnosti patrí 
koncept bazálnej stimulácie k  najpopulárnejším 
ošetrovateľským konceptom a pre ľudí so zmena-
mi v  oblasti vnímania, komunikácie a  pohybu sa 
stal neodmysliteľnou súčasťou. 

V  Ružinovskom domove seniorov je prostredníc-
tvom lektorov z  akreditovaného vzdelávacieho 
Inštitútu bazálnej stimulácie s.r.o., Frýdek Místek, 
Česká Republika preškolených 70% odborných 
zamestnancov, ktorí pristupujú ku klientom s vy-
užívaním prvkov bazálnej stimulácie. 

Odborný tím pracovníkov Ružinovského domova 
seniorov tvoria fyzioterapeuti, sestry špecialistky, 
sestry s  pokročilou praxou, sestra pre riadenie 
ošetrovateľskej praxe, sociálni pracovníci, prak-
tické sestry, opatrovateľky a inštruktori sociálnej 
rehabilitácie, ktorí absolvovali kurz konceptu ba-
zálnej stimulácie  v I. a II. stupni.

U klientov s potrebou poskytovania starostlivosti 
formou bazálnej stimulácie sú na izbách uvedené 
informácie, ktoré poskytujú komplexný prehľad 
o tom, aké aktivity a stimulácie sú u klienta apli-
kované odborným tímom, ako s klientom nadvia-
zať kontakt (iniciálny dotyk), ako si klient praje byť 
oslovovaný, prípadne na aké oslovenie bol zvyk-
nutý. Koncept predstavuje prístup, pri ktorom 
stimulujeme telesnú aj zmyslovú zložku človeka, 
preto je dôležitá spolupráca všetkých odborných 
pracovníkov s rodinnými príslušníkmi. Okrem cel-
kového prístupu najčastejšie využívame techniky 
pri kúpaní klientov, polohovaní klientov a pri po-
dávaní stravy.

Prostredníctvom   konceptu bazálnej stimulácie 
sa vieme citlivým a vnímavým spôsobom priblížiť 
k svetu našich klientov.

BAZÁLNA STIMULÁCIA
RUŽINOVSKÝ DOMOV SENIOROV
S K L E N Á R O V A  1 4 ,  P I V O N K O V Á  2  /  B R A T I S L A V A

Sklenárova 14, 821 09  Bratislava
tel.: +421 2 534 158 76, +421 2 534 110 66
www.rdssklenarova.sk

RUŽINOVSKÝ DOMOV SENIOROV
RUŽINOV

inzercia
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Príďte si zahrať pétanque na nové ihrisko na Rezedovej 
ulici za panelovým domom na Azalkovej 8, Bratislava 
- Ružinov. Ihrisko bolo revitalizované s finančnou 
pomocou z grantového programu Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov. Ihrisko uviedol do života prezident 
Slovenskej federácie pétanque David Mortreux. 

„Vďaka grantu našej mestskej časti vznikol ďalší komunitný 
priestor pre Ružinovčanov. Sám si pétanque rád zahrám. Na tejto 
hre je príťažlivé, že ju môžu hrať všetky vekové kategórie deti, ich 
rodičia, aj starí rodičia, seniori.Ďakujem neziskovej organizácii 
UniCare za realizáciu tohto projektu, “ uviedol Dušan Pekár, 
starosta Ružinova.  (ts,sm)

Na Rezedovej je 
nové ihrisko na pétanque

PODNIKOVÁ PREDAJŇAPODNIKOVÁ PREDAJŇA
PÚCHOVSKÝCH KABÁTOVPÚCHOVSKÝCH KABÁTOV

Totálny Totálny 

výpredaj!výpredaj!

Project1_Layout 1  23.11.2018  10:38  Page 1

Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej 16  
v Bratislave získala v tomto školskom roku dvojročný 
grant vo výške 25 000 € na projekt We are smarter than 
technology (Sme šikovnejší ako technológie), na ktorom 
budú spolupracovať so školami v Nórsku, Macedónsku, 
Taliansku, Rumunsku a Turecku.

Na prvej projektovej návšteve v Tureckom Onikisubate sa 
už v novembri zúčastnili štyria pedagógovia a traja žiaci 
siedmeho ročníka. Projekt je zameraný na prospešné využí-
vanie nových technológií na vyučovaní a získanie správnych 
návykov pri komunikácii na Internete a soiálnych sietí, čo je  
v dnešnej dobe veľmi užitočná a potrebná vec.

Gabriel Kalna

Sme šikovnejší ako technológie 
inzercia

in
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rc
ia

inzercia

Zľavový kupón na 20 eur
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Súťažte o knihu Žena za dverami od Cass Greenovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne 
znenie tajničky do 15.12.2018 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava.  
Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 1 -2/2019. 
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MC Bratislava • Ružinovˇ

17. 12. 2018 • 14:30
DK Ružinov • vstup volný

‘

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 

násna tel. čísle : 02/48 28 42 67 
alebo  02/48 28 44 51  



02.12. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE                          
 Divadelné predstavenie pre deti - Gašparko a Janko  
 v pekle. Stražanovo bábkové divadlo. Vstup 3 €
02.12. ne 16:00 
 ADVENT V RUŽINOVE  
 Adventný program s rozsvietením 1. adventnej sviece
 Účinkuje Katka Ivanková. Park A. Hlinku. Vstup zadarmo
02.12. ne 18.00 h
 TURKSOY
 Po prvý krát na slovensku. Koncert najtalentovanejších  
 mladých umelcov z Azerbajdžanu, Kazachtanu, 
 Kirgizska, Uzbekistanu, Turkménska a Turecka.
 * vstup zadarmo na vstupenky
03.12. po 18.00 h 
 VIANOČNÁ TANEČNÁ AKADÉMIA
 Vianočné vystúpenie žiakov TO SZUŠ Prokofievova
05.12. str  10.00 h           
 JUBILANTI RUŽINOVA                                                                                                                                       
 Oceňovanie jubilantov MČ Ružinov
06.12. štv 17.00 h
 MIKULÁŠ V RUŽINOVE      
 Veselý program a sladké prekvapenie pre deti 
 Park A. Hlinku. Vstup zadarmo
06.12. štv  19.00 h 
 KLIMAKTÉRIUM... a čo?  
 Komédia - kabaret - fraška s pesničkami                                                               
 Divadlo komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
07.12. pia  19.00 h 
 VTÁK  
 Hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky                                                                                                                                 
 Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
08.12. so  9.00  h - 15.00 h 
 NOŽE 2018
 Medzinárodná výstava nožov a chladných zbraní
08.12. so  11.00 h  
 MEDZINÁRODNÝ MIKULÁŠSKY 
 TURNAJ V ZÁPASENÍ
 Wrestling Club Slovakia. Vstup zadarmo
09.12. ne  10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE                          
 Divadelné predstavenie pre deti - Vianočný zázrak
 Divadlo Spoza voza. Vstup 3 €
09.12. ne 16:00 
 ADVENT V RUŽINOVE  
 Adventný program s rozsvietením 2. adventnej sviece
 Koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie: klavír a flauta.
 Park A. Hlinku. Vstup zadarmo
11.12. ut  18.00 h 
 ADVENTNÝ KONCERT ŽIAKOV 
 A PEDAGÓGOV

7.12. pia 17.00 h 
 MIKULÁŠSKE TVORIVÉ DIELNE
 Komunitné tvorivé popoludnie pre malých i veľkých. Ukážeme  
 si rôzne možnosti zdobenia ,skúsime tradičné techniky   
 zdobenia a vytvoríme spolu medovníčkové variácie. Všetky   
 deti dostanú sladké prekvapenie od Mikuláša.
 Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
 Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo

14.12 pia 17.00 h   
 PRIEVOZSKÉ VIANOČNÉ TRHY 
 Tradičný adventný trh z vlastnoručnými výrobkami,   
 koledovanie a muzicírovanie s deťmi z folklórneho súboru   
 Trávniček, vianočné tvorivé dielne, súťaž o najkrajšiu 
 detskú vianočnú pohľadnicu. Svoju účasť a záujem o predaj  
 vlastných výrobkov potvrďte do 10.12.2018 na: 
 dana.plaskova@cultusruzinov.sk. 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

 

05.12. ST 19:30  BOHEMIAN RHAPSODY  Bryan Singer, Brit./USA, 2018
06.12. ŠT 19:30  PRVÝ ČLOVEK Damien Chazelle, USA, 2018
07.12. PI 18:00  DILILI V PARÍŽI Michel Ocelot, Fr., 2018 (PRE DETI)
07.12. PI 19:45  ZRODILA SA HVIEZDA Bradley Cooper, USA, 2018
08.12. SO 10:00  Mikuláš a ružinovské detské vianočné kino: 
  TOM & JERRY: LUSKÁČIK, USA, 2007
08.12. SO 16:30  MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA 
  K. Kerekesová, I. Šebestová, SR/ČR, 2018 (PRE DETI)
08.12.  SO 18:00  RAFFAELLO: LORD UMENIA Luca Viotto, Tal., 2017 (ART ON SCREEN)
08.12.  SO 19:45  FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY David Yates, Brit./USA, 2018
10.12.  PO 14:00  Ružinovské kino pre seniorov: OTCOVA VOLGA Jiří Vejdělek, ČR, 2018, 90 min.
11.12.  UT 17:30  BUFO ALVARIUS - THE UNDERGROUND SECRET Filip Záruba, ČR, 2017
12.12. ST 17:00 Z TEMNOTY DUŠE… SVETLO Viliam Poltikovič, ČR, 2017
12.12.  ST 20:15  ZLODEJI Hirokazu Koreeda, Jap., 2018
13.12.  ŠT 19:30  TOMAN Ondřej Trojan, ČR/SR, 2018
14.12.  PI 18:00  GRINCH Yarrow Cheney, USA, 2018 (PRE DETI)
14.12.  PI  19:45  DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018
19.12.  ST 19:30  ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016
20.12.  ŠT 19:00  FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY David Yates, Brit./USA, 2018
21.12.  PI  18:00  ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA 
  A. Astier, L. Clichy, Fr., 2018 (PRE DETI)
21.12.  PI  20:00  DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018
22.12.  SO 16:00  Ružinovské detské kino: MEDVEĎ YOGI: PRVÉ VIANOCE, USA, 2004, 93 min.
22.12.  SO 17:45  ČERTOVSKÉ PERO Marek Najbrt, ČR/SR, 2018 (PRE DETI)
22.12.  SO 19:45  BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018

SD Nivy, Súťažná 18 

 ZUŠ sv. Cecílie venovaný 20. výročiu založenia 
 DSS a RS Samária
11.12. ut   18.00 h 
 VIANOČNÁ AKADÉMIA 
 Koncert žiakov ZUŠ Mierová
12.12. str 17.00 h 
 TV ŠLÁGER
 Verejná nahrávka populárnych piesní
 Vstupenky si objednáte na tel. č. 0948 212 212
13.12. štv  18.00 h        
 RUŽINOVSKÉ FOLKLÓRNE VIANOCE 
 Vystupuje FS Karpaty, podávať sa bude kapustnica
 * vstup zadarmo na vstupenky
14.12. pia 18.00 h 
 VAŽECKÉ VIANOCE 
 FS Karpaty
15.12. so 18.00 h  
 FS DEVÍN 
 Vianočné folklórne vystúpenie FS Devín 
 a FS Podpoľanec. Vstupenky na fsdevin@fsdevin.sk 
 a 0905 986 241.  Vstup 8 €
15.12. so  15.00 h 
 VIANOČNÝ FESTIVAL S DEŤMI
 Benefičné zábavné podujatie pre rodiny s deťmi.
 Vstupné dobrovoľné. Výťažok z podujatia bude 
 venovaný ružinovským rodinám v núdzi.
16.12. ne  10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti - Nesiem vám novinu  
 Divadlo Neline. Vstup 3 €
16.12. ne 16.00 h 
 ADVENT V RUŽINOVE  
 Adventný program s rozsvietením 3. adventnej sviece
 Účinkuje ZSZ Cantus. Park A. Hlinku. Vstup zadarmo
17.12. po 14.30 h 
 KONCERT  PRE SENIOROV MČ RUŽINOV
 Podujatie MČ Ružinov
17.12. po 19.00 h 
 VTÁK
 Hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky                                                                                                                                    
 Divadlo komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
18.12. ut 19.00 h 
 KLIMAKTÉRIUM... a čo?  
 Komédia – kabaret – fraška s pesničkami                                                               
 Divadlo komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
20.12. štv 19.00 h 
 KLIMAKTÉRIUM... a čo?  
 Komédia – kabaret – fraška s pesničkami                                                               
 Divadlo komédie . Vstupenky v sieti Ticketportal
23.12. ne 16.00 h 
 ADVENT V RUŽINOVE  
 Adventný program s rozsvietením 4. adventnej sviece
 Vianočné klavírne melódie. Park A. Hlinku

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

01.12. so 10.30 h 
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Vianočníček v podaní divadla Harry Teater.
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále

08.12 so 10.00 h 
 MIKULÁŠ A DETSKÉ VIANOČNÉ KINO
 Filmové predstavenie pre deti a Mikuláš so sladkým  
 prekvapením. Vstup zadarmo 

10.12. po 14.00 h  
 FILMOVÉ PREMIETANIE 
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Otcova Volga komédia, ČR, 
 Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova

14.12. pia  19.00 h 
 ZA MEŠKANIE SA OSPRAVEDLŇUJEME
 Činohra, komédia. Ochotnícke Divadlo TANDEM -  
 divadelné predstavenie. Vstup 4 € / študenti, 
 dôchodcovia 3 €.  
 Vstupenky na www.divadlotandem.sk

16.12. ne 19.00 h 
 BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov
 Vstupenky v sieti Ticketportal

22.12. so 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ  
 KINO PRE RODINY 
 S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Medveď Yogi: 
 Prvé Vianoce animovaná rozprávka, USA. 
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova

December 2018

7.12. 2018, piatok 10:00
Čo sa sníva trpaslíkom
-verejná generálka

7.12. 2018, piatok 15:00 
Čo sa sníva trpaslíkom
-verejná generálka

12.12. 2018, streda 19:00 
Čo sa sníva trpaslíkom  
- I. premiéra

13.12. 2018, štvrtok 19:00 
Čo sa sníva trpaslíkom  
- II. premiéra

17.12. 2018, pondelok 19:00 
Malý veľký muž

18.12. 2018, utorok 19:00 
Malý veľký muž

19.12. 2018, streda 19:00 
Čo sa sníva trpaslíkom

Január 2019

15.1. 2019, utorok 19:00 
Malý veľký muž

16.1. 2019, streda 19:00 
Malý veľký muž

17.1. 2019, štvrtok 19:00 
Malý veľký muž

21.1. 2019, pondelok 19:00 
Malý veľký muž

22.1. 2019, utorok 19:00 
Čo sa sníva trpaslíkom

28.1. 2019, pondelok 19:00
Jááánošííík po tristo rokoch  
so SĽUK-om

29.1. 2019, utorok 19:00
Jááánošííík po tristo rokoch  
so SĽUK-om

31.1. 2019, štvrtok 19:00
Besame mucho

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


