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14:00 - 17:00 h
SÚŤAŽ VO VARENÍ HALÁSZLÉ
OCHUTNÁVKA ZDARMA !
16:00 - 17:00 h
TANEČNÉ POPOLUDNIE
Clogg show, Tropical, FS Karpaty 
CELÝ DEŇ COUNTCELÝ DEŇ COUNTRY MUZIKA
Countryfied
PEČENÉ RYBY, OBČERSTVENIE
DETSKÉ ATRAKCIE

11. ročník sviatku rybárov a záujemcov o rybárstvo,  rybie špeciality a dobrú zábavu
Podujatie je realizované pod záštitou 

starostu Ružinova Dušana Pekára a poslancov MČ Bratislava-Ružinov

PRETEKY V ŠPORTOVOM
RYBOLOVE DETÍ
9:00 - 10:00 h

Registrácia súťažiacich
Aj bez rybárskeho lístka !

Stačí si priniesť udicu !
10:00 - 12:00 h10:00 - 12:00 h

Preteky
Chytajú sa belice,  slnečnice

Hodnotné ceny 

KTORÉ CHODNÍKY V RUŽINOVE OPRAVIA? • LETNÉ TÁBORY PRE DETI Z RUŽINOVA • KAPACITA ŠKÔLOK STÁLE NESTAČÍ • 
RUŽINOV PREHRAL SÚD • POZOR, MENIA SA PRÍSPEVKY NA SPOLOČNÉ STRAVOVANIE DÔCHODCOV! • NOVÉ IHRISKÁ V PRIEVOZE

Areál na  
Medzilaboreckej sa  
mení na modernejšie športovisko 

Investor predstavil  
verejnosti parkovací dom 

Začala tohtoročná  
výmena povrchov ciest 
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MARTIN HARICH
RÔZNE ATRAKCIE
ZÁBAVNÝ DETSKÝ PROGRAM 

CULTUS RUŽINOV, a.s. pozýva deti na podujatie realizované
POD ZÁŠTITOU STAROSTU RUŽINOVA DUŠANA PEKÁRA

A POSLANCOV MČ BRATISLAVA-RUŽINOV

28. 5. 2014 o 14.00 h

Areál hier 
Radosť Štrkovec
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ĎAKUJEME!
OD ROKU 2012 SME VĎAKA VÁM VYČLENILI PROSTRIEDKY NA VÝSADBU

200 000 STROMČEKOV!

Z KAŽDEJ PREDANEJ 1,5 l FĽAŠE MINERÁLNEJ VODY SAGUARO SME  VENOVALI 1 CENT NA VÝSADBU MLADÝCH STROMČEKOV.
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Ak doma nájdete staré fotografie Ružinova, ako vyzeral kedysi, budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte. Chceme ich 
zozbierať čo najviac, aby sme mohli zorganizovať zaujímavú výstavu. Kópie fotografií poskytneme aj Mestskému archívu 
v  Bratislave, ktorý ich zachová pre ďalšie generácie. Ak doma ešte nejaké snímky nájdete, pošlite nám ich oskenované 
emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou do redakcie na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava, 
prípadne nám ich do redakcie prineste osobne, my si ich zoskenujeme. Najzaujímavejšiu fotografiu odmení zástupca 
starostu Ján Buocik knihou fotografií starej Bratislavy. 

Máte doma staré fotografie Ružinova?  

Ondavská ulica v roku 1987 počas búrania pred výstavbou panelových domov. Jediná budova, ktorá dnes  
ešte stojí, je bytový dom na Trnavskej v pozadí. Dnes nadstavený a zateplený. Foto nám venoval Juraj Pivovárči. Ďakujeme. 
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OD ROKU 2012 SME VĎAKA VÁM VYČLENILI PROSTRIEDKY NA VÝSADBU

200 000 STROMČEKOV!

Z KAŽDEJ PREDANEJ 1,5 l FĽAŠE MINERÁLNEJ VODY SAGUARO SME  VENOVALI 1 CENT NA VÝSADBU MLADÝCH STROMČEKOV.
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Ružinov prehral súd, Bratislavskej  
vodárenskej spoločnosti musí zaplatiť za dažďovú vodu

Na Medzilaboreckej už 
robia tartanovú bežeckú dráhu

Ktoré chodníky v Ružinove opravia? 

Obyvatelia Hraničnej ulice  
odovzdali magistrátu petíciu 

Prvú tohtoročnú výmenu  
povrchu absolvovala Ondrejovova 

Platenie poplatkov za odvádzanie dažďovej vody  
z komunikácií tretej a štvrtej triedy je už siedmy 
rok predmetom sporu medzi Bratislavskou vodá-
renskou spoločnosťou a Ružinovom. Ružinov, ktorý 
v roku 2008 prestal za stočné platiť s tvrdením, že 
podľa zákona má platiť hlavné mesto Bratislava  
a nie mestská časť, prehral prvý zo šiestich súdnych 
sporov. Jeden však zároveň vyhral. 

Problém začal v roku 2008, keď vtedajší starosta Ružinova 
Slavomír Drozd (Smer-SD) rozhodol o zastavení platenia 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti s tvrdením, že tie-
to poplatky za stočné má platiť vlastník ciest, t.j. hlavné 

mesto. Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia bolo znenie 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách, podľa ktorého povinnosť platiť poplat-
ky náleží vlastníkovi komunikácie, nie jej správcovi. 
BVS sa rozhodla situáciu riešiť súdnou cestou, celkovo 
formou šiestich súdnych sporov.  BVS v nich žaluje nielen 
mestskú časť Ružinov, ale aj samotné hlavné mesto Brati-
slava. Jeden súdny spor za neplatenie stočného v roku 2007 
sa skončil tým, že platiť nemá Ružinov, ale konanie pokra-
čuje voči hlavnému mestu.
Ďalší súdny spor za neplatenie stočného za rok 2008 však 
už skončil v neprospech Ružinova. Ten má podľa rozsudku 
zaplatiť vyše 433 tisíc eur vrátane úrokov z omeškania a 

súdnych trov. Peniaze je mestská časť pripravená zaplatiť 
z pripravenej rezervy v rozpočte. Zároveň ale ružinovská 
samospráva podala na Generálnu prokuratúru podnet 
na podanie mimoriadneho dovolania ako mimoriadneho 
opravného prostriedku spolu so žiadosťou o odklad vyko-
nateľnosti napadnutých rozsudkov.
 Ďalšie štyri prebiehajúce súdne spory môžu pre Ružinov 
znamenať zaplatiť istinu vyše 900 tisíc eur, ktorá by sa 
mohla výrazne navýšiť ešte o úroky z omeškania a súdne 
trovy. Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) bude s BVS ro-
kovať o mimosúdnej dohode, tak znie aj uznesenie miest-
neho zastupiteľstva.  

Miroslava Štrosová

Obľúbený športový areál Nevädzová bude mať 
svojho ďalšieho nasledovníka. Ružinov začal  
s rekonštrukciou športového areálu ZŠ Medzi-
laborecká na sídlisku Štrkovec. 

Najväčšiu zmenu pocítia fanúšikovia behu. Antukový 
ovál nahradí tartanová bežecká dráha. V školskom 
areáli pribudne aj multifunkčné ihrisko a doskočisko 
na skok do diaľky. Areál bude prístupný na športova-
nie nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú  verejnosť. 
Peniaze na rekonštrukciu areálu schválili ružinovskí poslanci. Vyjde na vyše 170 tisíc eur. Dokončený by mal byť do 
letných prázdnin. Zároveň Ružinov dokončuje rekonštrukciu športového areálu ZŠ Vrútocká na Trnávke a chystá 
revitalizáciu športovísk pri ZŠ Kulíškova a ZŠ Ružová dolina. Do konca mája má byť hotová aj obnovená antuková 
bežecká dráha okolo Štrkoveckého jazera. „Počet bežcov v areáli ZŠ Nevädzová potvrdzuje, že rozhodnutie investovať 
do revitalizácie športových areálov bolo správne“ povedal vicestarosta Ján Buocik (SDKÚ-DS).

(red), Foto: M. Štrosová

Nielen cesty, ale aj chodníky v Ružinove potrebujú opravu. 
Minulý rok Ružinov zrekonštruoval chodníky na Kozmonau-
tickej a Slowackého ulici, tento rok ich bude viac. 
Nový povrch dostanú chodníky na uliciach Ružová dolina, Šumav-
ská, Nevädzová, Brestová, Konopná, Bencúrova, Levická, časť ulice 
Ivana Horvátha. Ide o úseky chodníkov v správe mestskej časti Ru-
žinov. „Seniori, ale aj kočíkujúce mamičky vedia, že oprava chodníkov 
už bola nevyhnutná“ povedal zástupca starostu Ján Buocik (SDKÚ-
-DS). Nový povrch chodníka pred MŠ Piesočná pred pár týždňami 
zrealizoval aj investor stavby Dornyk, ktorý sa týmto spôsobom 
rozhodol pomôcť škôlke. Do školskej kuchyne ZŠ Vrútocká venoval 
zasa drvičku odpadu. 

Petíciu s vyše štyr-
mi tisíckami pod-
pisov odovzdali 
obyvatelia Hranič-
nej ulice na brati-
slavský magistrát. 
Vyjadrili tak svoj 
nesúhlas so záme-
rom výstavby bytového domu na parkovisku na konci Hraničnej ulice. 
Parkovisko v 70. rokoch vybudovali k panelákom na tejto ulici a mesto 
v roku 2008 pozemok predalo. Mestská časť Ružinov pritom primáto-
ra Bratislavy požiadala, aby nevydával súhlasné záväzné stanovisko 
k takejto výstavbe, mesto ho ale vydalo. Obyvatelia sa už stretli aj  
s investorom, firmou Supreme development. „Investorovi sme navrhli, 
že riešením by mohla byť zámena pozemkov,“ povedal starosta Ruži-
nova Dušan Pekár (KDH). „Pre nás by to bolo najprijateľnejšie riešenie,“ 
vyjadril sa Dušan Obložinský, jeden z iniciátorov petície. Do úvahy by 
mohol prichádzať zastavaný areál na Bazovej ulici, ktorý chce mesto 
predať. Petíciou, ktorú obyvatelia odovzdali na magistrát, sa bude 
musieť zaoberať  mestské zastupiteľstvo, vyplýva to z pravidiel, ktoré 
má hlavné mesto v súvislosti s petíciami. 

(red) 

Namiesto plátania výtlkov celé nové povrchy vozoviek. 
Ružinov takto minulý rok opravil 17 komunikácií, v 
tomto trende pokračuje. 

V máji ako prvá prišla na rad Ondrejovova ulica v úseku od 
detského ihriska po Borodáčovu. „Išlo o kritický úsek, pretože tu 
stratilo význam opravovať len výtlky, stále sa tu vytvárali nové, 
preto sme pristúpili k výmene povrchu vozovky,“ vysvetlil staros-
ta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Nasledovať bude oprava ciest 

Tekovská, druhá etapa Papraďovej, časť Stachanovskej, druhá etapa Ružovej doliny, Brestová a Polárna. Dodávateľa 
Ružinov vysúťažil v elektronickej aukcii a na výmenu povrchov tak minie okolo 193 tisíc eur. Peniaze na to vyčlenili 
ružinovskí poslanci z rozpočtu. „Pri niektorých cestách zároveň opravíme aj chodníky, pričom tento rok sa sústredíme 
viac na opravu chodníkov ako v minulom roku, keďže vyjsť v ústrety treba aj chodcom, nielen motoristom,“ doplnil 
starosta Pekár. 

(mš), Foto: M. Šebová
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POZOR, ZMENA ČASU POSLANECKÝCH STRIED! 
V máji 2014 sa zmenil čas, v ktorom sa poslanci budú stretávať s obyvateľmi. Stredy zostávajú, termín sa však 
posúva na neskorší čas. So svojimi poslancami sa tak môžete stretávať na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 
21 každú stredu od 16:30 do 17:30  v zasadačke B2 na prízemí. Neskorší čas si vyžiadali obyvatelia. 

4. jún 2014  Robert Müller                  (volebný obvod Ostredky)
11. jún 2014  Ing. Pavol Šmilňák (volebný obvod Trnávka) 
18. jún 2014  MUDr. Vladimír Ferjenčík      (volebný obvod Nivy) 
25. jún 2014  Ing. Ľudmila Bíla                  (volebný obvod Starý Ružinov) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM
17. jún 2014  

16:00-18:00 hod. 
Jedáleň ZŠ Ružová dolina 29

Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

V Prievoze  
začala výstavba kanalizácie 

V Parku Andreja Hlinku 
opravujú chodníky

Starosta prišiel  
o šesť mesačných platov 

V polovici mája začali stavebné práce na dobudovaní kanalizácie v Prievoze. 
Investorom je Bratislavská vodárenská spoločnosť. Výkopové práce začali 
na Mierovej ulici pod diaľničným obchvatom, odtiaľ budú postupovať po 
Mierovej, Parkovej a Nových záhradách I. 

Rekonštrukcia Parku Andreja Hlinku sa dostala do ďalšej, 
viditeľnejšej fázy. 

Nový asfalt dostane chodník po obvode parku a rekonštrukciou prejde 
veľká závojová fontána, ktorá dostane novú technológiu aj osvetle-
nie, dno fontány bude plytšie. V ďalších mesiacoch sa bude realizovať 
odvodnenie parku, doplnenie osvetlenia, oprava spevnených plôch, 
osadenie nových lavičiek, smetných košov, výsadba nových stromov. 
Revitalizácia parku vychádza na približne 1,2 milióna eur, z čoho mi-
nimálne 75% (cca 900 tisíc eur) uhradia súkromné spoločnosti formou 
zmluvy o spolupráci s mestskou časťou Ružinov. Zvyšok má ísť z ru-
žinovského rozpočtu. Väčšina prác by mala byť dokončená v závere 
letných prázdnin. 

 (red) 

Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) prišiel o šesť   
mesačných platov. Rozhodli o tom ružinovskí poslanci  
v komisii na ochranu verejného záujmu. 

Starosta komisiu sám požiadal o preverenie, či jeho členstvo v dozornej 
rade Transpetrolu, kde pôsobil  od novembra 2010 do mája 2012 ako 
zástupca štátu, pričom  súbežne vykonával funkciu starostu Ružinova 
a mestského poslanca , nebolo v rozpore so zákonom o konflikte záuj-
mov. „V tom čase som nemal žiadnu vedomosť o tom, že by súbežný výkon 
zmieňovaných funkcií mohol byť v nesúlade so znením ústavného zákona. 
Začal som sa nad tým zamýšľať pri príprave tohtoročného majetkového  
a daňového priznania,“ uviedol Pekár. Preto podľa jeho slov požiadal 
komisiu, aby to preverila.  Podľa záverov komisie starosta mohol byť 
ako zástupca štátu v Transpetrole iba pod podmienkou, že za členstvo 
v dozornej rade nedostával finančnú odmenu. „Po otvorení majetkových 
priznaní pána starostu Pekára komisia zistila, že za roky 2010 a 2012 pri-
znal príjem z Transpetrolu. Za rok 2011 neuviedol v majetkovom priznaní 
svoje členstvo v dozornej rade," uviedol Hrapko s tým, že aj vtedy príjem 
zo spoločnosti mal. Miestne zastupiteľstvo preto prijalo uznesenie,  
v ktorom starostovi uložilo pokutu vo výške šiestich mesačných platov, 
čo predstavuje   17 862,80 eur. „Zároveň som Transpetrolu vrátil všetky 
odmeny za celé obdobie členstva v dozornej rade,“ doplnil Pekár. Išlo  
o sumu 14 156 eur.

Miroslava Štrosová

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Na Hraničnej chcú postaviť  
parkovací dom so službami 

Celá stavba dôležitej technickej infraš-
truktúry, ktorá zvýši kvalitu bývania na 
spomenutých uliciach, má trvať 5 me-
siacov, za ideálnych podmienok by Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť  (BVS) 
chcela dokončiť cez letné prázdniny 
práce na Mierovej a Nových záhradách I. 
Na troch uliciach pribudne nielen splaš-
ková, ale aj dažďová kanalizácia. Podľa 
aktuálnych informácií z BVS prejavila 
záujem pripojiť sa na kanalizáciu len po-

lovica obyvateľov a firiem, čo je približne 60 domov. Tým, ktorí sa prihlásili, realizačná firma vybuduje 
kanalizačnú prípojku až k plotu rodinného domu.  Pred ostatnými domami prípojku urobí len po chod-
ník. Ak sa teda bude chcieť niekto pripojiť na kanalizáciu po dokončení celej stavby, vyjde ho to drahšie.  
Zaplatiť si bude musieť dlhší úsek prípojky aj rozkopávku chodníka, ktorý následne bude musieť  dať do 
pôvodného stavu. BVS preto odporúča prihlásiť sa ešte v rámci stavby kanalizácie.  Počas stavebných prác 
treba počítať s obmedzeniami pre vodičov, pretože bude vždy uzavretý úsek cesty, na ktorom sa realizujú 
stavebné práce. Výnimkou sú vozidlá firmy OLO, stavebné mechanizmy a záchranárske vozidlá. Trolejbusy 
po Mierovej počas stavebných prác nepremávajú. 

(red)

Investor chce na Hraničnej ulici postaviť parkovací dom. Ide o jeho pozemok 
pred vchodom do modro-zeleného administratívneho komplexu spoločnosti 
BRS na Hraničnej 18 vedľa potravín Terno. Na pozemku má v súčasnosti svoje 
parkovisko . Zámer výstavby investor BRS na žiadosť mestskej časti Ružinov 
predstavil v polovici mája obyvateľom tejto lokality. 

Parkovací dom na Hraničnej má kopírovať tvar po-
zemku. Na prízemí chce investor vybudovať časť so 
službami a nad ňou šesť podlaží s takmer 300 par-
kovacími miestami. Tie majú slúžiť predovšetkým 
pre existujúci administratívny areál firmy BRS, 
jedno podlažie s vyše 50 miestami chce investor 
nechať k dispozícii pre verejnosť. V akom platob-
nom režime, to zatiaľ bližšie nešpecifikoval. 
Na verejnú prezentáciu tohto projektu prišlo do 

20 obyvateľov Hraničnej ulice. Zámer prijali skôr 
neutrálne. Časti ľuďom sa navrhovaná budova 
nepáči  s tým, že lokalite nič neprinesie, časť Ru-
žinovčanov ju považuje za pomerne citlivé rieše-
nie. Projekt je zatiaľ v štádiu štúdie a investor ešte 
nepožiadal ani o vydanie územného rozhodnutia. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Verejná prezentácia zámeru 
parkovacieho domu na Hraničnej

Parkovací dom chce 
investor postaviť pozdĺž Hraničnej  
na svojom pozemku, ktorý využíva ako parkovisko

↙
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Deň detí v našom parku 
Deň detí v našom parku 
31. 5. 2014 
 sobota od 10:00 do 18:00  
v Parku Ostredky (psia lúčka pri Budúcnosti) 

• Športové, náučné a zábavné súťaže po celý deň 

• Tvorivé a hudobné aktivity, workshopy
•  Susedský bazár - predaj oblečenia, hračiek, bytových 

doplnkov a pod. 

•  Sekcia DARUJEM  - priama distribúcia vecí od návštevníkov 
pre tých, ktorí sú v núdzi 

•  Podpora lokálnych voľnočasových aktivít či športových 
klubov - prezentácia formou vlastnej činnosti a priameho 
zapojenia obyvateľov do programu 

•  Ochrana  životného prostredia, recyklácia - prezentácia 
činnosti rôznych organizácií 

•  Umelci a drobní živnostníci tvoriaci z použitých materiálov - 
výroba priamo pred návštevníkmi, workshopy 

• Retro dizajn 

• Neuveriteľná tombola a ceny v súťažiach 

Organizátor: Marcela Pilousková, obyvateľka Ružinova 

Najnovšie z Enviroportálu
II. etapa montážno-prevádzkového areálu Sylex 
Navrhovanou činnosťou je výstavba druhej etapy montážno-
-prevádzkového areálu spoločnosti Sylex na ulici Mlynské luhy 
na okraji sídliska Pošeň. Firma sa zaoberá výrobou komponentov 
optických sietí. V danej lokalite už v súčasnosti existuje montáž-
no-prevádzkový objekt spoločnosti Sylex, ktorý bol postavený  
v roku 1999. Výrobná plocha je 1262,7 m2. Navrhovateľ chce  zvýšiť 
výrobu a preto dostavať II. etapu areálu, ktorá počíta s ďalšou vý-
robnou plochou 1 060 m2. Navrhovanou činnosťou budú priamo 
dotknuté parcely č. 1497/1, 1497/128, 1497/124 , 1497/133, 1498/21, 
1497/149, 1497/134, 1498/112 k.ú. Ružinov. Dopravným napoje-
ním a inžinierskymi sieťami budú dotknuté parcely č. 1497/127, 
1497/102, 1497/54, 1497/132. Areál je z východnej strany prístupný 
z ulice Mlynské luhy cez jestvujúci vjazd. Navrhovaná  prístavba  
je  tvorená  dvomi  na  seba  kolmými  trojpodlažnými  krídlami, 
ktoré s jestvujúcou budovou vytvárajú trojkrídlový blok tvaru U. 
V súčasnosti  je  v areáli Sylexu 25  parkovacích  stojísk, v rámci 
druhej etapy  je novonavrhnutých 60 ďalších parkovacích miest. 

Zdroj: www.enviroportal.sk

Mestská časť Bratislava-Ružinov 

 

pozýva obyvateľov 

 

na verejnú prezentáciu  

investičného zámeru   

 

PRIMA PARK,  

JAŠÍKOVA ULICA  
(bývalý objekt VÚB)  

 

Prezentácia sa uskutoční  

 

3.6. 2014 o 18:00 hod. 

Veľká zasadačka MiÚ Ružinov  

Mierová 21 

Mestská časť Bratislava-Ružinov 

 

pozýva obyvateľov 

 

na verejnú prezentáciu   

investičného zámeru   

 

BYTOVÝ DOM, 
RUŽINOVSKÁ UL., 

BRATISLAVA 
(vedľa budovy FOUR4IN  

pred potravinami) 

 

Prezentácia sa uskutoční  

12.6. 2014 o 18:00 hod. 

v Dome kultúry Ružinov  

(1. poschodie, miestnosť č. 271)  
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Zoznam podporených projektov z grantového programu MČ  Bratislava-Ružinov za rok 2014 

inzercia
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Rezidenčné parkovanie neprešlo 

Nedarí sa Vám SCHUDNÚŤ? Chcete zmeniť svoj ŽIVOTNÝ ŠTÝL alebo zvýšiť 
svoju AKTIVITU? Naozaj sa stravujete ZDRAVO a RACIONÁLNE?

Využite naše služby
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO
• Diagnostika zloženia tela
• Detoxikácia organizmu
• Individuálne výživové plány
• Programy na chudnutie
•Výživa detí a seniorov

DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA NA IN BODY
InBody je prístroj na zistenie efektivity cvičenia a dodržiavania redukcie. Analýza 
využíva najmodernejšiu presnú a rýchlu technológiu DSM-BIA.

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA
Lekárne Harmónia Bratislava, Miletičova 40 /vchod z Koceľovej/
Tel.: 02/5557 5876, www.poradcaprevyzivu.sk

Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny 
ponúka tieto služby:

-  oprava všetkych typov hodín a hodiniek
-  výkup starožitných hodín a náramkových 

hodiniek
- predaj-ohodnotenie

Adresa predajne: Staré hodiny - hodinky, Nezábudková 5,Bratislava 
(pri Rotunde),Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok  09.00-12.00 hod,13.00-17.00 hod. 

Tel:0905/226 886, email: mirohodiny@gmail.com, www.stare-hodiny.sk

p

Odkúpime všetky staré mechnické náramkové a vreckové hodinky, aj nefunkčné.
OMEGA,IWC,LONGINES,HEUER,BREITLING,ZENITH,PATEK PHILIPPE,ROLEX, 
VACHERON CONSTANTIN,SCHAFFHAUSEN,PRIM-ORLIK,SPORT,DIPLOMAT.
Dobre zaplatíme za vojenské hodinky a hodinky so stopkami. Odkúpime pozlátené 
hodinky ruskej výroby a prim a iné mechanické hodiny. Platba v hotovosti,ihneď.

Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasova-
ním mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatú-
tu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlaso-
vanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré 
malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z rokovania  stiahol. Schváliť 
VZN odporučilo len šesť mestských častí, medzi ktorými bolo Staré 
a Nové Mesto, Devín, Petržalka, Jarovce a Rusovce. S dokumentom 
nesúhlasilo desať, medzi nimi aj Ružinov. V Ružinove by totiž vznikol 
zavadením rezidenčného systému parkovania veľký problém. Do 
systému totiž nemali byť zaradené mnohé účelové komunikácie vo 
vnútroblokoch.  Tým pádom by tu ľudia s trvalým pobytom (rezi-
denti) nemohli byť uprednostnení pri parkovaní. Poslanci argumen-
tovali aj tým, že chýbajú záchytné parkoviská a nesúhlasili s tým, že 
obyvateľ jednej mestskej časti by za parkovanie v druhej mestskej 
časti musel platiť. 

(red)

JARNÉ UPRATOVANIE 2014
formou triedeného zberu objemného 

odpadu do veľkokapacitných kontajnerov
zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 

22.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY  - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,   
    zástavka autobusov č.39 
ŠTRKOVEC    - Komárnická – roh Herlianska ul. 
    parkovisko  
TRNÁVKA   - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre
 

29.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ   -  parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu 
VLČIE HRDLO - sídlisko
POŠEŇ   - parkovisko pred nákupným 
    centrom Kocka  
TRÁVNIKY  - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú 
  

dňa 5.4.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - ulica Priekopy pri garážach   
RUŽOVÁ DOLINA   - parkovisko pred Základnou školou 
    Ružová dolina 29
NIVY   - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej
  - pred SD Nivy na Súťažnej 

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bez-
platne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky
V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

AKO NA TO?

Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte  Miestny úrad MČ 
Bratislava – Ružinov:    
- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54, 
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje: 
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej 
potrebujete spotrebiče odviezť 

V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do 
vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. 
Ďakujeme, že  nám v priebehu dňa umožníte vstup do 
týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všet-
kých   nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z 
bytov, pivníc či povál.

Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov 
spracováva  ako  sprostredkovateľ  v mene kolektívnej organizácie  

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to 
len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotre-
biče (fény, holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len od-
tiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne 

prispieva k ochrane životného prostredia.

inzerciainzercia

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA
Lekárne Harmónia Bratislava, Miletičova 40 /vchod z Koceľovej/
Tel.: 02/5557 5876,  www.harmonia-lekaren.sk
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Názov žiadateľa         Zameranie projektu        Oblasť  Schválená suma € 

INTER BRATISLAVA OZ   Vytvorenie zázemia pre mládež. družstvá FK Inter   šport       3500,00 
OZ MEDZILABA    Revitalizácia areálu ZŠ Medzilaborecká   životné prostredie 3200,00  
Zita Jurenková – SOFYS   Pomoc  hendikepovaným a nezamestnaným    soc.oblasť  4100,00
Detská organizácia - Bratislavský Fénix Putovať cestou – necestou     vzdelávanie   1184,00
Saleziáni don Bosca  Slovenská provincia  Pomoc ružinovským rodinám       soc.oblasť  2540,00
SRRZ-RZ pri materskej škole Astrová 5  Škôlkari – farmári (pestovanie zeleniny)    životné prostredie 4950,00
OZ ZŠ Borodáčova 2     Revitalizácia školského dvora     životné prostredie 4890,00 
ZR pri ZŠ Kulíškova 8   Environmentálna učebňa v prírode "Kuliška"   životné prostredie 5000,00 
RZ pri ZŠ Ružová dolina 29  Multifunkčná klubovňa     vzdelávanie  1900,00 
Klub rýchlostnej kanoistiky  Rozlúčkové preteky roku 2014    šport  970,00 
OZ Karate klub IPPON   Život bez drog, kriminality, agresivity    šport  2500,00 
Rodičovské združenie Cornus  Vyčistenie športoviska ZŠ Drieňová + športové pomôcky  šport  5000,00 
OZ Vicentínum    Malí konštruktéri      vzdelávanie  1000,00 
Slovenská plavecká federácia  Ružinovský plavecký maratón 2014 (Open water)   šport  2500,00
OZ  Cesta  mesta    Relax zóna na Doležalovej       životné prostredie 5000,00 
MARTA - SZD    Poskytovanie ošetrov. starostlivosti    soc. oblasť   1000,00 
AMITY OZ      Festival perkusií 2014       kultúra    1500,00 
OZ ZRPD Púpava   Revitalizácia dvora MŠ Exnárova       soc. oblasť  5000,00 
OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná 2  Tvorivé muzikohranie     vzdelávanie  1420,00 
OZ BChZ      Umelecká reprezentácia Ružinova v Taliansku   kultúra  2000,00 
Špeciálna ZŠ Nevädzová 3      Diagnostika a poradenstvo    vzdelávanie  5000,00 
SVB a NP Miletičova 46     Úprava okolia domu na Miletičovej ulici     životné prostredie 3920,00
OZ Pro CANTUS     30 rokov Miešaného speváckeho zboru Cantus   kultúra  3000,00 
OZ Fontána pre Zuzanu   Skvalitnenie okolia Fontány pre Zuzanu      životné prostredie  5000,00 
OZ ADRA      Zmiernenie sociálnej izolácie osamelých seniorov      soc.oblasť   3313,00 
ETP Management budov pre  BD Tomášikova 10   Revitalizácia detského ihriska       životné prostredie 3550,00
DOMKA  Miletičova       Modernizácia starého ihriska     šport  5000,00 
Divadlo pod kostolom   Festival Ružinow     kultúra  1500,00 
OZ Šťastík       Implementácia  IT a zdokonalenie  znalostí detí predškolského veku   vzdelávanie   3000,00
AŠK INTER Bratislava   Zorka minihandball cup 2014     šport  2300,00 
BK Slovan Bratislava    Liga športových prípraviek     šport  800,00 
Združenie občianskej sebaobrany    Dokončenie úpravy zelene na dlhej betónovej ulici   životné prostredie 1280,00 
OAZA V.U. s.r.o.      Príprava 25.výročia Ružinova so seniormi      kultúra   4000,00 
PRIMA n.o.      Pracovná terapia v DSS pre dospelých     soc.oblasť  1835,00 
M.C.E. OZ        Galéria pri jazere Štrkovec    kultúra  5000,00 
Galéria Andrej Smolák    Výstava diel výtvarníkov z Ružinova      kultúra  3700,00  
Fair Play Music s.r.o. Mgr. Samuel Tomeček   Podpora mladých hudobných talentov      kultúra  3000,00 
Domka – Trnávka      Oratko na sídlisku     šport  3400,00 
Spoločenstvo detí a mládeže Domino    Podpora mládežníckeho futbalu       šport  4500,00 
BROSS s.r.o.    Galéria fotografií na Papánkovom námestí    kultúra  5000,00
SVBaNP Sabinovská 3/A,3/B  Revitalizácia stromov     životné prostredie 3554,00 
OZ Odyseus      Terénna sociálna práca, zber injekčných striekačiek Slovnaftská     soc.oblasť  600,00 
ARTE       City Sounds - Ida Kelarová detské rómske talenty, koncert na Štrkovci   kultúra  5000,00
Folklórne združenie KARPATY  Cyklus predstavení FS Karpaty pre obyvateľov Ružinova   kultúra  5000,00 
Bratská jednota baptistov  Cirkevný zbor Viera     Klubovňa pre dospievajúcich       vzdelávanie  1100,00 
UNISPORT CLUB Slovakia     Hokejbalové dni 2014       šport  3000,00 
OZ Zážitkovo      Život sa vracia do ružinovských vôd , splavy       vzdelávanie  2490,00
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Kvalifikačné predpoklady – požadova-
né vzdelanie :
•  minimálne úplné stredné vzdelanie 
Ďalšie podmienky : 
•  reprezentatívne vystupovanie, 
•  výhodou manažérske zručnosti, 
•  samostatnosť a logické myslenie,
•  komunikačné schopnosti na úrovni 
vedúceho zamestnanca,
•  flexibilita,
•  zmysel pre zodpovednosť, presnosť a 
dôslednosť.
Predpoklady na prijatie do zamest-
nania : 
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu,
•  bezúhonnosť, 
•  splnenie kvalifikačného predpokladu, ďal-
ších podmienok a požadovaných odborných 
znalostí.
Požadované odborné znalosti :
•  znalosť legislatívy a noriem na úrovni 
samosprávy (najmä znalosť zákona č. 9/2010 
Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákona 
č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov) 
Znalosti :

•  pokročilá znalosť Microsoft Office – Word, 
Excel, Outlook Express
Možnosť nástupu :  
•  ihneď

Termín na podanie žiadosti spolu s 
požadovanými dokladmi : 30. mája 2014

Písomné prihlášky zasielajte resp. do-
ručte osobne do podateľne na adresu : 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - 
Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, p. 
Mária Múčková, Mierová 21,  827 05 Bratisla-
va, v uzatvorenej obálke s uvedením hesla 
„Voľba miestneho kontrolóra“ – neotvárať. 
Súčasťou prihlášky musí byť požadovaná 
dokumentácia:
a) doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní 
(úradne overená fotokópia), kópie dokladov 
o absolvovaní vzdelávacích programov alebo 
kurzov;
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace;
c) čestné prehlásenie o odbornej praxi;
d) profesijný životopis s prehľadom doteraj-
ších zamestnaní a funkčného zaradenia;
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne 
úkony v plnom rozsahu;
f) písomný súhlas kandidáta so spracovaním 
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení za účelom vykonania voľby kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Bratislavskú Míľu pre mamu absolvovalo v Areáli hier Radosť na Štrkovci 2 814 registro-
vaných účastníkov.  Symbolická prechádzka okolo jazera bola súčasťou celoslovenských 
osláv  Dňa matiek, ktorú zorganizovala Únia materských centier na 61 miestach Slovenska. 
Tvárou kampane Míľa pre mamu sa prvýkrát stala speváčka a mama dvoch detí Mária 
Čírová, ktorá mala na Štrkovci počas podujatia svoj koncert. Až do konca roka prebieha 
verejná zbierka  „Ďakujem, že si mama“. Jej  tvárou sa stala herečka Petra Polnišová.  
Kúpou magnetky v tvare slniečka alebo zaslaním darcovskej SMS podporíte kampane, na 
ktorých celoročne dobrovoľnícky pracujú ženy-matky. 

Koncert Bratislavského chlapčenského zboru pripravila na deň matiek mestská 
časť Ružinov pre svoje obyvateľky v seniorskom veku. Koncert s voľným vstupom 
si  nenechalo ujsť takmer 400 Ružinovčaniek, ktoré zaplnili veľkú sálu Domu kultúry 
Ružinov. Bratislavský chlapčenský zbor a jeho dirgentka Magdaléna Rovňáková zároveň 
pozývajú chlapcov vo veku 7 – 9 rokov na konkurz. Uskutoční sa v Opere SND na Pribinovej 
(služobný vchod) 17. a 20. júna 2014 od 16:00 do 18:00 hod.

Mladé mamičky z Ružinova 
dostali od svojej mestskej 
časti pozvanie na divadelnú 
komédiu Štyria na kanape. 
Zábavnú formu samospráva 
zvolila ako darček ku Dňu ma-
tiek. Na divadelné predstavenie 
so známymi  slovenskými 
hercami prišlo do DK Ružinov 
takmer 400 žien, ktoré si užili 
približne hodinu a pol dobrej 
zábavy. 

inzercia

V špecializovanom pracovisku 
v ImunoVital Centre vám za pomoci 
BIOREZONANCIE pomôžu rýchlo, 
bezbolestne a bez vedľajších účinkov 
diagnostikovať a odstrániť ťažkosti spojené 
s alergiou, potravinovou intoleranciou a inými 
ťažkosťami.

Podmienky
• Platnosť zľavy na  sedenie BIOREZONANCIE je do 31.08.2014
• Objednajte sa na telefóne 02/48 291 610 alebo info@imunovital.sk
• Počet na osobu je obmedzený na 1 kupón
• Viacej informácií nájdete na www.imunovital.sk
• Cena bez zľavy = 70.-€, s 35 % zľavou = 45.-€

KUPÓN 
NA 

ZĽAVU

35%

Rekordný počet  
rodín na Míli pre mamu 

Mestská časť Bratislava – Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava

V Ý Z V A
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu

MIESTNY KONTROLÓR 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov
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Nové ihrisko na Starých záhradách aj Sinokvetnej

Dôležité je zdravé sebavedomie

„S investorom, ktorý postavil polyfunkčný dom na Gagarinovej ulici sme 
uzavreli zmluvu, aby investoval aj niečo navyše do verejných priestranstiev  
a zrekonštruoval tieto dve detské ihriská,“ vysvetlil starosta Ružinova Dušan 
Pekár. Na ihriskách sú nové drevené hracie zostavy, na Starých záhradách aj 
basketbalové koše. Nové sú lavičky aj smetné koše. 

Staré detské ihriská z ulíc Staré záhrady  a Sinokvetná  
v Ružinove zmizli. Nahradili ich úplne nové. Mestskú časť 
Ružinov to pritom nestálo žiadne peniaze. 

V školskom roku 2013/2014 bola na ZŠ Borodáčova 2 otvorená špeciálna 
trieda pre deti s poruchami aktivity a pozornosti. Navštevuje ju sedem 
žiakov, ktorí majú pomalšie psychomotorické tempo, hyperaktivitu, 
zaostávajú v grafomotorike a vizuomotorickej  koordinácii.  

Na začiatku  školského roka sa žiaci učili navzájom sa rešpektovať, pomáhať si a dodržiavať 
školský režim. Bolo to náročné obdobie, keďže deti si doniesli určité  návyky aj zlozvyky. 
Učili sme sa správne držať ceruzky, telo pri kreslení  a písaní. Keďže unaviteľnosť detí bola  
rýchlejšia a ich pozornosť sa postupne strácala,  mali sme oddychové  chvíľky – tanec, po-
hybová hra  so spevom, pesnička a pod. Pri prvých písmenkách a slovách sa deti neraz  za-
potili.  Udržať veľkosť písmen tak, aby nešli ani nad čiaru ani pod čiaru, bolo trošku náročné. 
Ale podarilo sa nám aj toto obdobie úspešne preklenúť. 

Pochváliť aj pokarhať 
Dôležitý bol individuálny prístup, pochvala, ale aj pokarhanie. Stalo sa, že aj slzičky vyhŕkli, 
keď písmenká pri písaní  alebo čítaní ,,neposlúchali“.  Všetko sme zvládli a dnes deti krás-
ne čítajú, úhľadne píšu a matematika im ide jedna radosť.  Počas roka získali  všeobecný 
rozhľad, ktorý odráža naučené školské vedomosti, rozvíjali si matematické schopnosti, re-
čovú komunikáciu. Nezabúdame sa však ani pohrať  alebo si pozrieť, či prečítať rozprávky. 
Žiaci navštevujú  MŠ Bancíkovej, aby  sa pochválili svojimi vedomosťami a pomohli škôlka-
rom lepšie sa  oboznámiť s režimom v škole pri ich návšteve. Boli sme na lyžiarskom výcvi-
ku,  kultúrnych podujatiach, na plaveckom kurze a nezabudneme ani na spoločný výlet na 
konci školského roka.  

Spolupráca s rodičmi
Veľkú pomocnú ruku nám podali rodičia, ktorí do triedy zakúpili televízor, počítač a roz-
množovacie zariadenie.  Je radosť spolupracovať s rodičmi, ktorí denne prejavujú záujem  

o prácu svojich detí v škole, zaujímajú sa o to, čo zvládli na vyučovaní, kde sú medzery a ako 
môžu pomôcť oni.  Počas vyučovania rešpektujeme individuálne pracovné tempo  žiakov, 
ich psychomotorický nepokoj, ako aj ďalšie  motorické a verbálne prejavy charakteristické 
pre ich diagnózy. Neraz je zo strany pedagóga potrebné trvať na svojich požiadavkách  a ne-
dovoliť žiakom manipulovať, určovať  a tvrdohlavo  plniť ich požiadavky. Bola by som rada, 
aby každý rodič s úprimnou vďakou spomínal na školské začiatky svojich detí v tejto triede.

Mgr.  Stanislava Bartóková
triedna učiteľka špeciálnej triedy ZŠ Borodáčova

O Základnej škole Borodáčova sa začali viesť reči, 
že ide do útlmu, bude sa rušiť a podobne. Nie je to  
v žiadnom prípade pravda. Je to jediná štátna škola 
na Pošni a nikto neuvažuje o jej útlme. Naopak, je zá-
ujem na jej oživení, tak aby do budúcnosti už takéto 
pochybnosti nevznikali. 

Čím takéto reči vznikli? Problémom bola koexistencia Zá-
kladnej umeleckej školy a Materskej školy na Exnárovej 6. 
Do roku 2010 boli budovy bývalých jasličiek a MŠ v správe 
magistrátu Bratislavy. Ale v roku 2010 sa rozhodnutím 
mesta a primátora Ďurkovského ZUŠ  ako mestská organi-
zácia stala správcom budovy a MŠ v podstate nájomcom. 
Rodičia škôlkarov sa začali obávať zrušenia MŠ a žiadali, 
aby budova škôlky bola v správe a majetku MČ. ZUŠ argu-
mentovala nedostatočnými priestormi pre svoju činnosť. 
Na riešenie tohto problému vznikla komisia primátora 
Bratislavy M. Ftáčnika, ktorej členom som aj ja. Základom 
riešenia je, že dôjde k majetkovému rozdeleniu budov na 
Exnárovej medzi MČ Ružinov a mesto Bratislava, čím by 
MŠ a ZUŠ neboli do budúcnosti ohrozované. Tento proces 
je nastavený tak, že na májovom mestskom zastupiteľstve 
dôjde k odzvereniu majetku a budova MŠ bude zverená do 
správy MČ Ružinov. 

Stále ostával problém možnosti rozširovania ZUŠ. K tomu 

boli navrhnuté dve možné riešenia. Jedna bola, že sa 
umožní rozšírenie ZUŠ na ZŠ Borodáčova tým, že by  sa pre 
ZUŠ vyčlenilo na Borodáčovej 1. poschodie, čo by zapla-
tila MČ Ružinov. Druhé riešenie je prebudovanie budovy  
v majetku mesta na Uránovej na Ostredkoch (v súčasnosti 
v prenájme do r. 2018) s tým, že sa MČ Ružinov zaviazala 
k spolufinancovaniu rekonštrukcie do výšky 250 000 eur. 
K obidvom riešeniam sa miestne zastupiteľstvo Ružinova 
zaviazalo svojím uznesením. Konečné rozhodnutie o rie-
šení problému došlo až na mestskom zastupiteľstve Brati-
slavy koncom apríla 2014, kedy mestskí poslanci odsúhla-
sili postupnú rekonštrukciu Uránovej. Týmto rozhodnutím 
sa s riešením vyčlenenia 1. poschodia na Borodáčovej pre 
ZUŠ prestalo uvažovať.

O tom, že MČ má záujem na rozvoji ZŠ Borodáčova, svedčí 
aj to, že v posledných rokoch investovala do školy nemalé 
prostriedky na výmenu okien, do sociálnych zariadení, 
protiprachových školských  tabúľ a ionizačných zvlhčo-
vačov vzduchu na 1. stupni, ale aj do školského areálu. 
ZŠ Borodáčova má posilnené vyučovanie matematiky, 
prírodných vied, informatiky a cudzích jazykov (aj mož-
nosť doplnkového vyučovania angličtiny pre žiakov 1. i 2. 
stupňa).  Má menší počet žiakov v triedach, čo umožňuje 
individuálnejší prístup k vyučovaniu a má okrem vlastné-
ho psychológa aj špeciálneho pedagóga, ktorý sa venuje 

žiakom s poruchami učenia. Samozrejmosťou sú kvalit-
ne vybavené odborné učebne a laboratóriá, počítačové 
učebne s interaktívnymi tabuľami. Na škole je fungujúci 
a aktívny školský klub detí. Na škole pracuje aktívne aj 
združenie rodičov, ktoré bolo v tomto roku úspešné so 
žiadosťou o grant z MČ Ružinov na nový športovo-zábavný 
multifunkčný areál školy.

Aby ste sa presvedčili na vlastné oči o kvalitách školy, rád 
by som Vás týmto pozval na Týždeň otvorených dverí školy 
v týždni od 16. do 21.6.2014 a Slávnostnú akadémiu v DK 
Ružinov 24.6.2014 o 16:00 hod.

Peter Hrapko, poslanec MČ Bratislava – Ružinov za Pošeň 
(SMER-SD) a člen Rady školy ZŠ Borodáčova

Základná škola Borodáčova 
má podporu Ružinova na ďalší rozvoj do budúcnosti 

Môj syn sa v špeciálnej trieda naučil vzorne pracovať, písať, počítať, čítať a nevyrušovať. 
Páči sa mi prístup pani učiteľky k deťom, ktoré očividne úplne zvláda. Veľké plus je, že be-
rie deti na výstavy, lyžiarsky a plavecký výcvik, do divadla. Deti sú tým začlenené a majú 
zážitky, čo je pre ne veľkým plusom. Taktiež som rada, že syn pani učiteľku rešpektuje 
ako svoju triednu učiteľku, ktorá s ním nemá problém (čo sa týka výchovného hľadiska). 
Veľkým plusom je , že deti dokáže veľa naučiť, ale aj dobre ohodnotiť. Deti majú pani 
učiteľku veľmi radi. Ako matka som rada, že sa nájde niekto, kto má záujem pracovať aj 
s deťmi, ktoré majú nejaký problém (ADHD).

Monika Rákaiová Hruškovičová 

Začiatky boli pre nás ťažké, veľmi ťažké, ale  keď dnes vidím výsledky, tak viem, že to 
stálo zato. Petrík číta, píše, počíta do 20. A to mi sociálna sestra na Kramároch tvrdila, 
že z neho nič nebude a že ona by ho dala do pomocnej – osobitnej školy. Pani učiteľka – 
klobúk dole. K deťom  pristupuje zodpovedne a dá zo seba maximum. Človek musí mať 
vážne asi šťastie, aby natrafil na takéhoto pedagóga s takýmto prístupom.

Katarína Buchová

POSLANECKÝM  
OKOM 

Hľadáme vyučeného kuchára 
do samoobslužnej reštaurácie 
v Bratislave - Ružinove na 
plný úväzok. Podmienka 
minimálne 10-ročná prax. 
Bližšie informácie na tel.č. 
0917 920 958.

Sinokvetná Staré záhrady  

inzercia
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Mestská	  časť	  Bratislava–Ružinov	  

Ružinovský	  športový	  klub	  
	  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I.	  turnus:	  	  4.8.2014	  –	  11.8.2014	  	  RZ	  Podskalie,	  Strážovské	  vrchy	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  II.	  turnus:	  	  11.8.2014	  –	  18.8.2014	  	  RZ	  Podskalie,	  Strážovské	  vrchy	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

 
	  	  	  	  	  	  	  Ďalšie	  info:	  
	  	  	  	  	  www.ruzinovskysportovyklub.sk	  	  
	  	  	  	  	  02/48	  284	  503,	  02/48	  284	  158	  

 
MČ	  BRATISLAVA-‐RUŽINOV	  	  a	  	  RUŽINOVSKÝ	  ŠPORTOVÝ	  KLUB	  

	  
organizujú	  pre	  deti	  

 
 
 
 

	  	  	  	  Denné	  tábory	  v	  Areáli	  hier	  Radosť	  Štrkovec	  
 

 
 
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   Futbal,	  plážový	  volejbal,	  loptové	  hry,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  stolný	  tenis,	  korčuľovanie,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ZOO,	  kúpalisko	  Delfín,	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  opekačka,	  výlety...	  

 
                             PRIHLASOVANIE:	  osobne	  od	  2.6.2014,	  Po	  –	  Pia	  9:00	  –	  12:00	  hod.	  a	  13:00	  –	  15:00	  hod.	  

v	  Ružinovskom	  športovom	  klube	  (MiÚ	  Ružinov,	  Mierová	  21,	  2.posch.)	  
alebo	  prihlášku	  poslať	  poštou:	  Ružinovský	  športový	  klub,	  Mierová	  21,	  827	  05	  Bratislava	  

	  
Prihlášky	  a	  bližšie	  info	  na	  www.ruzinovskysportovyklub.sk	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  02/48	  284	  503/456,	  0915	  746	  209	  a	  v	  Areáli	  netradičných	  športov	  a	  Areáli	  hier	  Radosť	  Štrkovec	  

Mestská časť Bratislava – Ružinov 
organizuje 
pre deti vo veku  od 7 – 14 rokov 
z rodín v hmotnej núdzi a s nízkym príjmom 

aktivity počas letných prázdnin  v dvoch možnostiach: 

10-dňový denný tábor v Areáli hier Radosť Štrkovec. 
Rodičia si môžu zvoliť aj dva samostatné turnusy  
od 30.6. 2014 do 10.8. 2014.
Prihlasovanie: do  13. 6. 2014

alebo

poskytnutie finančného príspevku na letný pobytový tábor vo 
výške 165 eur/1 dieťa
Podmienky : predfaktúra alebo faktúra o uhradení letného 
tábora dieťaťa
Prihlasovanie: do 15. 8. 2014 

Oprávnenou osobou v zmysle VZN 30/2013 § 11 je zákonný 
zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt  v Mestskej časti Brati-
slava – Ružinov, ak: 
- ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle príslušného zákona, 
- ide o rodinu v náhlej núdzi v zmysle § 2 ods. 3 tohto všeobec-
ne záväzného nariadenia, 
-  ide o viacdetnú rodinu v zmysle § 2 ods. 5 tohto nariadenia

Bližšie informácie: 
Referát sociálnych služieb MiÚ Ružinov
Mierová 21 
Kancelária č. 10  
Tel. číslo: 02/ 48 284 285, 02/48 284 404, 02/48 284 451

Ružinov prispeje do 350 eur na 
liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti 
Mestská časť Bratislava-Ružinov prispeje počas letných prázdnin  2014 na 
integračný pobyt v liečebnom zariadení  rodičom alebo zákonným zástupcom 
zdravotne postihnutých detí so sprievodom. Liečebné zariadenie môže byť 
podľa vlastného výberu. 
Výška príspevku: do 350 eur
Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
• platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v Ružinove,
• rodný list dieťaťa, resp. detí,
• potvrdenie o návšteve školy dieťaťa,
•  preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS),
•  predfaktúra alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení pobytu predložíte kópiu 

konečnej faktúry do 28.8.2014, 
•  akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, 

ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom svojho povereného 
zamestnanca môže dôvodne požadovať.  

Rodič, resp. zákonný zástupca môže požiadať o príspevok na miestnom úrade, Mierová 21, 
na Referáte sociálnych služieb-  02/48 284 285, 02/48 284 451

SÚŤAŽ
-50%

viac na www.dennetabory.sk

Mladí 
zoológovia

O ZĽAVU
NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR

VO VÝŠKE

61 EUR !
+421 905 756 043info@dennetabory.sk

CELODENNÉ PÚTAVÉ PROGRAMY

zmysluplne strávený čas prázdnin v Bratislave a okolí
pre deti vo veku od 2 do 14 rokov

školení a zodpovední vedúci
príchod 8:00 - 8:30 h a vyzdvihnutie 16:30 - 17:00 h

vyvážená strava 3 x denne + pitný režim

mladi zoologovia_182 x67,5_4+0.pdf   1   07.05.14   13:54

Kapacita škôlok stále nestačí  
Napriek tomu, že mestská časť Ružinov vytvorila od roku 2012 v škôlkach do 150 
nových miest, v novom školskom roku sa do nich nedostane okolo 240 malých Ru-
žinovčanov vo veku od 3 do 6 rokov. Kapacita stále nestačí. 
Vyše 1  100 detí chcú rodičia umiestniť  do ružinovských materských škôl. Škôlky však budú 
môcť prijať len 580 detí. Tento počet umožňuje kapacita 21 škôlok.  Približne 35 ďalších detí 
z Ružinova bude môcť prijať cirkevná MŠ na Chlumeckého ulici, ktorej ružinovskí poslanci 
schválili dotáciu na rekonštrukciu priestorov a tým zvýšenie kapacity. Situácia s neprijatými 
deťmi sa oproti minulému roku zhoršila napriek tomu, že od roku 2012 ružinovská samospráva 
vytvorila v materských školách do 150 nových miest. Neprijatých zostane okolo 240 malých 
Ružinovčanov vo veku od 3 do 6 rokov. Minulý rok to bolo okolo 45. Mestská časť Ružinov hľa-
dá ďalšie možnosti, ako vytvoriť nové miesta v škôlkach – do úvahy prichádza rekonštrukcia 
priestorov, nadstavba niektorých budov alebo pristavenie kontajnerových modulov, ktoré sa 
napoja na hlavnú budovu škôlky.

inzercia
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Máte byt s predzáhradkou, záhradku alebo rodinný dom 
a neviete, kam so zvyškami z pokoseného trávnika 

alebo iným odpadom záhradného charakteru? Riešenie 
je jednoduché, stačí zájsť na zberný dvor, kde vám ako 
Ružinovčanovi záhradný odpad vezmú zadarmo. 

Záhradný odpad od vás bezplatne odoberú na zbernom dvore Ružinovského podniku 
verejnoprospešných služieb na Mlynských luhoch 19 na sídlisku Pošeň. Stačí mať 
občiansky preukaz s trvalým pobytom v Ružinove a trávu, burinu či konáre do 
100 kg tu môžete nechať bezplatne. Ak sa naraz potrebujete zbaviť viac ako 100 

kg záhradného odpadu, za každých ďalších 100 kg zaplatíte len 2 €.  Ak nie ste 
Ružinovčan, za likvidáciu záhradného odpadu zaplatíte 2 eurá už v prípade prvých 100 
kg.  Záhradný odpad sem môžete priniesť od pondelka do piatku od 8:00 do 14:00 a v 
sobotu od 8:00 do 12:00. 

Takýto bioodpad zo záhradky bez obmedzenia množstva môžete zaviesť aj do 
zberného dvora firmy OLO na Starej Ivánskej ceste 2. Nezabudnite si občiansky preukaz 
s trvalým pobytom v Bratislave, odpad vám vezmú zadarmo. Ak ste v podnájme, 
poproste svojho bratislavského vlastníka bytu, aby vám so zbavením sa odpadu 
pomohol. Zberný dvor je otvorený od pondelka do soboty od 8:00 do 18:00. 

Koniec mája každý rok zaktivizuje aj tých 
najľahostajnejších vlastníkov bytov. Motívom je 
ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním 
bytu vystavené správcovskou spoločnosťou, ktorá 
vykonáva správu bytového domu. Pri spravovaní 
disponuje značnou sumou peňazí vlastníkov bytov, 
s ktorými je povinný hospodáriť v súlade s ich 
záujmami. 

Ročné vyúčtovanie je prehľadom hospodárenia v bytovom 

dome. Musí obsahovať náklady za byt aj za celý bytový 
dom. Jednotlivé položky by mali byť zrozumiteľné  
a každý vlastník bytu by si vyúčtovanie mal skontrolovať, 
a to nielen vtedy, keď má nedoplatok. Kontrola  je  totiž 
ochranou  vlastného majetku aj  spoluvlastníckeho 
podielu v bytovom dome. Vlastník bytu ako  informovaný 
a vzdelaný spotrebiteľ by mal rozumieť nielen ročnému 
vyúčtovaniu, ale mal by  mať prehľad o hospodárení  
v bytovom dome aj počas roka.

Chcete sa dozvedieť viac? Príďte na: 

Získate informácie o: 
-   ročnom vyúčtovaní nákladov za užívanie bytu, čo je  stav  

hospodárenia v bytovom dome,
-   faktoroch ovplyvňujúcich ročné vyúčtovanie nákladov 

za užívanie bytu (správca bytového domu - zástupca 
vlastníkov bytov - vlastníci bytového domu - kontrola  
úhrad faktúr za prevádzku, opravy, odmien a pod.  
v bytovom dome počas roka),

-   príčinách nespokojnosti vlastníkov bytov s ročným 
vyúčtovaním,

-   fenoméne ľahostajnosti vlastníkov bytov a o vzájomnom 
poškodzovaní sa vlastníkmi bytov,

-   nekorektnom poplatku za odvoz a likvidáciu domového 
odpadu v Bratislave,

-  vzdelávaní spotrebiteľov v roku 2014.
 
Zároveň dostanete aj možnosť položiť otázky k téme, 
na ktoré odpovedia zástupcovia Združenia občianskej 
sebaobrany, správcovskej spoločnosti Somatgroup, a.s.  
a Advokátskej kancelárie AK Hrabovská s.r.o.
Združenie občianskej sebaobrany v rámci vzdelávania  
spotrebiteľov v tomto roku organizuje  iba toto jedno 
podujatie. Koná sa pod záštitou starostu Ružinova Dušana 
Pekára. 

Kam so záhradným odpadom? 

Preplatok aj nedoplatok ročného vyúčtovania nákladov za užívanie bytu treba skontrolovať

inzerciainzercia

Nezabudli ste
na technickú a emisnú kontrolu

pre vaše vozidlo?

STK Bratislava Danubia s.r.o. 
Rožňavská 30, 
821 05 Bratislava
Tel.:02/4446 1597
Hot-line: 0904 608 027, 0905 608 028
www.stkbratislava.sk
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Asociácia diabetikov Slovenska, občianske združenie 

pozýva diabetikov a širokú verejnosť na prednášku 

 

NOVÉ SPÔSOBY LIEČBY 

CUKROVKY 
16. júna 2014  Malá sála DK Ružinov 

Od 14:00 verejné meranie glykémie 

Od 15:00 do 16:30 hod. prednáška 

Vyhrajte 
vstupenky do kina 

Súťažte s Kinom Nostalgia a Ružinovským Echom o voľné 
vstupenky na film podľa vlastného výberu. Stačí poslať 
do 7.6. 2014 email s heslom „Súťaž Nostalgia“ na adresu 
echo@ruzinov.sk, pripojiť svoje meno a priezvisko, adresu 
a telefonický kontakt. Dvaja  vyžrebovaní súťažiaci získajú 
permanentky na 4 predstavenia v roku 2014. 

Výhercovia vstupeniek do Kina Nostalgia z RE 4/2014: 
Michal Žák, Slávka Vantová, Rozália Gaálová, Miroslav 
Cápay.  Blahoželáme.

DISKUSNÉ FÓRUM K ROČNÉMU 
VYÚČTOVANIU NÁKLADOV 
ZA UŽÍVANIE BYTU ZA MINULÝ ROK

10. 6. 2014  o 15.30 hod.
Zasadačka Miestneho úradu  
MČ Ružinov, Mierová 21



11

Danubiuska s novátorským konštrukčným systémom
Chátrajúci objekt  bývalej továrne Danubius, v ktorej sa vyrábali bavlnené priadze, sa nachádza na ulici 
Trnavská cesta a kedysi bola v najpriemyselnejšej oblasti nadväzujúcej na prvú oblasť Mlynské Nivy, 
Trnavská cesta. Od roku 2008 bývalá Danubiuska patrí medzi technické pamiatky Bratislavy. Objekt je  
v súčasnosti v súkromnom vlastníctve a susedí s novým obytným komplexom Jégého alej. 

inzercia

Budovy Danubiusky postavila v rokoch 
1907-1909 firma Pittel a Brausewetter, ktorá 
v Bratislave realizovala aj stavbu Cvernovky, 
Klingerky, objektov pre Dynamitku a podie-
ľala sa aj na stavbe budovy Reduty, kúpeľov 
Grössling a Modrého kostolíka. 

Roky zaťaženia bez porúch
V Danubiuske bol zabudovaný novátorský 
systém železobetónových konštrukcii, a to 
krátko po objavení nového konštrukčného 
prvku – železobetónového trámu umož-
ňujúceho realizovať konštrukcie na väčšie 
rozpätia podopierané piliermi. Tuhým spo-
jením dosky s trámom vzniká jednoliata 
stropná konštrukcia, pričom časť dosky 
staticky spolupôsobí s trámom v tzv. prie-
reze T. Tento epochálny konštrukčný princíp 
(objavil ho francúzsky inžinier Hennebique 
v roku 1892, štvrť storočia po vynájdení 
Monierovej železobetónovej dosky) našiel 
plné uplatnenie krátko po jeho objavení v 

budovách Danubiusky. Zabudovaná žele-
zobetónová Hennebiqueová sústava mala 
rozhodujúci vplyv na konštrukčné zjedno-
dušenie a stabilitu skeletov v týchto budo-
vách. Skelety sú vytvorené z vodorovných 
prievlakov, T trámov a podperných pilierov, 
čím sa odľahčili celé vnútorné priestory, veľ-
mi potrebné pre priemyselné budovy.
Použitie železobetónu v staviteľstve nachá-
dzame na týchto budovách v ich tvare. Tva-
ry sú jednoduché, maximálne podriadené 
funkcii, predsa na nich vidieť určitú sloho-
vú tvárnosť vtedajšej doby. Na nich vidíme 
zdôraznenie účelnosti a rešpektovanie ná-
rokov na osvetlenie. Tieto nároky sa odra-
zili tiež na ich fasádach. Fasády majú výraz 
doby ich vybudovania, t.j. nového smeru 
v architektúre tzv. Jugendstil, čo je vlastne 
nemecká secesia. Použitie epochálneho 
konštrukčného systému v budovách ešte na 
začiatku 20. storočia nielenže vytvorilo roz-
siahle priestory, potrebné pre priemyselné 

budovy, ale systém sto rokov prenášal spo-
ľahlivo zaťaženia bez porúch. 

Expertíza potvrdila 
spoľahlivosť konštrukcie
Keď v roku 1993 v závode Danubius pristú-
pili k realizácii umiestnenia pradiarenských 
strojov na stropné konštrukcie, vznikla nut-
nosť posúdenia ohybovej odolnosti strop-
ných konštrukcií  z hľadiska spoľahlivosti, t.j. 
bezpečnosti a schopnosti prevádzky v bu-
dovách. Úlohou na vypracovanie expertízy, 
teda posúdenia únosnosti technicky orto-
tropných železobetónových dosiek stropov 
vo výrobných budovách Danubiusky bola 
poverená firma PERFEKCIA i.p.k. Bratislava 
- Ing. Vojtech Kozakovič. Vo vypracovanej 
dôkladnej analýze sa preukázalo, že strop-
né konštrukcie majú vyhovujúce ohybové 
odolnosti a nebolo potrebné navrhnúť ich 
zosilnenia ani žiadny podperný systém. 

Konštrukcie naďalej spoľahlivo slúžili až do 
ukončenia výroby. Preto som presvedčený, 
že využitie systému Hennebique v stavi-
teľstve je v objekte Danubiusky potrebné 
z hľadiska histórie železobetónu  zachovať 
nielen pre Bratislavu, ale aj pre Slovensko.

Vojtech Kozakovič
autor je stavebný inžinier 
Foto: Miroslava Štrosová

Kam so záhradným odpadom? 

Pridaj sa aj ty
a pomôž detským
onkologickým
pacientom.

Dátum dojazdu: 14. 6. 2014
Miesto: Amfi teáter pri Štrkoveckom jazere
Čakáme vás aj s vašimi bicyklami o 18.30 na parkovisku pred Lidlom (Ružinovská ulica). 
Pre deti je pripravený darček – fľaša na bicykel.

Na bicykli deťom/Na kole dětem
Medzinárodná charitatívna CYKLO TOUR / medzinárodní charitatívní CYKLO TOUR

www.zivotprodeti.cz  www.detomprezivot.sk

Generálny partner



12 Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

Prvýkrát v histórii Televízie Ružinov 
sa jej spravodajský štáb dostal  do 
Bruselu. Na pozvanie Európskeho par-
lamentu si život v tomto európskom 
veľkomeste vyskúšala redaktorka 
Veronika Vasilková. Reportáže, ktoré 
približujú život v zákonodarnom zbore 
Európy, si môžete pozrieť v relácii Svet 
Ružinova.

Ako si sa ocitla v Bruseli?
Táto príležitosť si ma našla úplne sama a 
nečakane. Jedného dňa mi prišiel telefonát 
s touto možnosťou. Okamžite som súhlasila 
bez toho, aby som premýšľala. Až neskôr 
som si uvedomila dôležitosť celej cesty. Bola 
to výzva.

Mala si čas pripraviť sa na túto cestu 
alebo sa to „zbehlo“ veľmi rýchlo? 
Do Bruselu som cestovala až približne o tri 
týždne. Čas som využila na to, aby som sa 
pripravila. Politika nie je práve sféra, ktorej 
by som sa naplno venovala a špeciálne nie 
tá európska. Takže som prišla do Európskeho 
informačného centra na Palisádach, nabrala 
si brožúrky, absolvovala pár stretnutí a vy-
zbrojená vedomosťami o európskom dianí 
som nakoniec vycestovala. 

Aká bola nálada medzi novinármi?
Moju skupinku tvorilo sedem novinárov, 
každý z iného média. Všetci sme sa stretli 
po prílete v Bruseli, dovtedy sme nevedeli, 
kto je kto. Napriek tomu, že medzi mnou a 
zvyškom skupiny bol väčší vekový rozdiel, 

rozumeli sme si. Každý z nás mal svoju ob-
lasť, ktorej sa venoval. Ja som mala vytipo-
vané štyri oblasti, ktoré som chcela v mojich 
reportážach rozobrať. V europarlamente 
som mala toľko práce, že na debaty ani ne-
bol veľmi čas.

Čo ťa zaujalo, prípadne prekvapilo  
v Bruseli?
V Bruseli som bola prvýkrát. Je to obrovské 
multikultúrne mesto. Najviac sa mi páčilo 
historické centrum, ktoré dýchalo neopa-
kovateľnou atmosférou. Zaujala ma archi-
tektúra, typické veľmi úzke, no zato vysoké 
domy boli na každom kroku. Budova Altiera 
Spinelliho, teda sídlo europarlamentu v Bru-
seli, je sama o sebe veľmi rozľahlá. Dostať 
sa tam znamená absolvovať prísnu bez-
pečnostnú kontrolu. Všade je veľa ľudí, na 
každom kroku počuť inú reč. Na prízemí sú 
pripravené stabilné zákutia pre novinárov, 
odkiaľ vysielajú živé prenosy. Orientovať sa 
v budove nie je jednoduché. Všade je kopa 
chodieb, ktoré sú poprepájané. Ako som zis-
tila, existujú dva jednoduché princípy, ktoré 
keď človek pochopí, dokáže sa v budove 
orientovať bez problémov. Bola som tam len 
jeden deň a to mi na to nestačilo.

Spoznala si viac prácu europoslancov?
Podobne ako väčšina Slovákov som voľbám 
do Európskeho parlamentu nevenovala 
zvlášť pozornosť. Slovensko má medzi ostat-
nými členskými štátmi únie nepeknú „ná-
lepku“. Sme krajinou s dlhodobo najnižšou 
volebnou účasťou v eurovoľbách. Napriek 
tomu, že o činnosti europoslancov sa zdá, že 
sa nás vlastne ani netýka, opak je pravdou. 
Rozhodnutia, ktoré prijmú, rozhodujú o 
našom bežnom živote a jeho kvalite. Preto 
si myslím, že by ľudia nemali podceňovať 
dôležitosť týchto volieb. 

(sm)
Foto: archív V.V.

Desaťročná kapitánka tímu 
Spojenej ZŠ sv. Vincenta 
de Paul na Bachovej ulici  
v Ružinove Terézia Mroc-
ková sa stala najväčším 
prekvapením krajského kola 
McDonald ś Cupu. Podľa 
trénerov z konkurenčných 
tímov mala Terézia s pre-
hľadom najefektívnejšie 
akcie, najviac prihrávok aj 
asistencií. Vynikajúcou hrou 
pomohla svojmu tímu až k finálovému zápasu Bratislavského krajského kola Majstrovstiev 
Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl.  Aj keď jej škola zlato nezís-
kala, nasadenie a vynikajúca hra priniesli Mrockovej titul Najlepšieho hráča turnaja. Spojená 
škola sv. Vincenta de Paul si z krajského kola odniesla striebro. Zdolal ju tím bratislavskej ZŠ 
s MŠ Za kasárňou 2, ktorá sa s výsledkom 4:1 stala majstrom Bratislavského krajského kola  
a postupuje do celoslovenského finále v Banskej Bystrici. 

Milí Ružinovčania, 

iste ste si všimli že v aprílovom Ružinovskom echu sme uverejnili 12 otázok, zameraných 
na prieskum sledovanosti našej televízie. Od začiatku mája sme začali vyhodnocovať Vaše 
odpovede. Otázky boli zámerne naformulované rovnako ako pred rokom, pretože sme si 
chceli overiť, ako vnímate  nové nastavenie Televízie Ružinov, v ktorom už rešpektujeme 
Vaše názory a želania, vyjadrené v minuloročnej ankete. V časti dotazníka o tom, čo by 
mala TVR vysielať, drvivá väčšina z Vás uvádza spravodajstvo, publicistiku, zábavné relá-
cie, ale aj relácie o histórii a pamiatkach,  o kultúre a umení, dokumentárne filmy a viac 
regionálneho športu. 

Spravodajstvo a publicistiku sme programovo, aj objemovo rozšírili a posilnili. Sú presnejšie 
zacielené na ružinovské témy a aj vaše odpovede v ankete naznačujú, že ideme správnym 
smerom. Prieskum nám ďalej potvrdil, že sledujete aj naše nespravodajské formáty. Obľú-
bené sú magazíny Labku na to, Menučko, Relax, Garde a najmä Klub seniorov. Taktiež ste 
v hojnom množstve označili ako obľúbené relácie Kingkong vo vani a spoločenskú rubriku 
Na okraj. No najmä sa ukazuje, že vo veľkej miere sledujete sériu našich pôvodných doku-
mentov o zaujímavých Ružinovčanoch Nevidené príbehy. Veľa z vás uviedlo, že by ste na 
obrazovkách TVR radi videli program o histórii. Nuž, nech sa páči, milí priatelia, pozývame 
vás pozerať Relax, kde sa každý druhý piatok o 17. hodine  vraciame k histórii Ružinova 
prostredníctvom dobových fotografií a rozprávania o nich. V TV Športe sa venujeme ru-
žinovskému športu a pribudli nám pravidelné informácie o pôsobení ružinovských klubov  
v regionálnych futbalových súťažiach.

Hrané filmy a dokumenty, žiaľ, zatiaľ sľúbiť nemôžeme. Za vysielacie práva na ne, ako isto 
viete, sa platí a my aj po neustálom rozširovaní programu a technického zázemia pracu-
jeme už roky s nezmeneným rozpočtom. A to by som rád zdôraznil, pretože niektoré ruži-
novské občianske iniciatívy nás neustále podozrievajú z plytvania zdrojov, keďže sa u nás 
objavili ako moderátori známe tváre z médií. Rád by som takto verejne vyhlásil, že práve 
títo ľudia zvyšujú profesionalitu a dôveryhodnosť televízie. Som im nesmierne vďačný, že aj 
napriek svojej kvalite a skúsenostiam prijali podmienky, aké sú v malej regionálnej televízii 
možné a že im nevadí, že u nás sú platení rovnako ako, povedzme, začínajúci redaktori. Cez 
to všetko s nami spolupracujú, za čo sme im vďační.

Milí Ružinovčania, rád by som poďakoval, že ste venovali nášmu prieskumu pozornosť  
a tých, čo nám napísali, chcem ubezpečiť, že ich námety, postrehy a názory budeme brať 
vážne a  pokúsime sa ich zahrnúť do obsahových zmien našich-vašich obľúbených relácií.

Igor Adamec
riaditeľ  Televízie Ružinov

Pre Televíziu Ružinov 
Veronika Vasilková, Brusel

Najlepším hráčom futbalového 
McDonald´s Cupu desaťročná 
Terézia zo školy na Bachovej 

Futbalový tím z Bachovej
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Bratislavčan Matúš Čupka (27) je zakladateľom 
Zelenej hliadky, neformálnej skupiny ľudí, ktorí 
začali vo svojom voľnom čase zbierať smeti z ulíc 
Bratislavy. Matúš sa spolu s ostatnými, ktorým nie 
je ľahostajné ich okolie, venuje aj likvidácii čier-
nych skládok, obrubníky upravuje na bezbariérové, 
maľuje značky na chodníky. Vyštudoval Fakultu so-
ciálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, pra-
coval v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť, 
Strome života, vo veľkých spoločnostiach v oblasti 
IT služieb a od roku 2011 sa venuje len dobrovoľníc-
tvu. Minulý rok ste ho so Zelenou hliadkou mohli 
pravidelne stretávať  na ružinovských sídliskách pri 
štvrtkových „smeťozberaniach“. 

Čo bolo tým impulzom, ktorý ti priniesol to, že si 
začal s upratovaní ulíc? 
Začalo to v roku 2011, keď sme s bratom mali viac voľného 
času a hľadali sme aktivitu, ktorú môžeme robiť vonku, 
mohol by ju robiť každý a týkala by sa každého. Pozerali 
sme sa von z okna na množstvo odpadkov pod panelákom 
a povedali sme si, že tomu by sme sa mohli venovať. Chý-
bal nám ale impulz, ako začať a ako prekonať obavy, že nás 
ľudia uvidia zbierať smeti.  Práve sa v Bratislave blížili maj-
strovstvá sveta v hokeji, ktoré rozprúdili diskusiu o čistote 
v meste. S bratom sme sa rozhodli, že prispejeme k tomu, 
aby Bratislava bola krajšia. Tým, že sme bývali na Jégého 
vedľa zimného štadióna, začali sme upratovať naše okolie 
a okolie zimného štadióna.  Bol to experiment, čo to urobí. 

A čo to urobilo? 
Začali sme na sociálne siete dávať výsledky našich akcií 
vrece po vreci, igelitku po igelitke a sledovali sme, či ľudia 
budú mať o niečo také záujem.  Ľuďom to bolo sympatic-
ké a postupne sa začali pridávať, aj keď trvalo asi trištvr-
te roka, kým sme sa dostali z rodinnej „firmy“ - ja, brat a 
mama - k väčšej skupine ľudí. Zvrat nastal pri Chorvátskom 
ramene v Petržalke, čo bol náš prvý veľký cieľ – upratať ho 
od Starého mosta až po čističku odpadových vôd.  Vtedy sa 
k nám začali pridávať ľudia, ktorých som v živote nevidel . 
Ešte rok 2013 stále beriem ako experimentálny, ale teraz už 
viem, že to zmysel má a chcem sa tomu venovať. 

Nemáš pocit, že väčšinu ľudí v Bratislave zaujíma 
len to, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí a to, čo 
je ďalej, ich až tak netrápi? Že vo svojom byte chcú 
mať čisto ale to, či zahodia smeti vonku na zem, im 
je jedno? 
Veľa ľudí trpí syndrómom „nie na mojom dvore“ – myslia 
si, že deti by nemali sedieť za počítačom, ale hrať vonku 
basketbal, ale nech basketbalové koše nie sú pred ich do-

mom. Okrem toho majú mnohí obavy z toho, že keď zdvih-
nú zo zeme odpadky, budú si druhí o nich myslieť niečo zlé, 
alebo ich onálepkujú ako aktivistov, niektorí sa zasa boja, 
že zdvihnúť smeti znamená dostať nejakú chorobu. Samo-
zrejme, ľudia sú často zaneprázdnení prácou a nemajú čas 
si poriadne všímať okolie a zároveň mnohí majú tendenciu 
prispôsobovať sa tomu, ako to okolo nich vyzerá a nemajú 
chuť a energiu nič meniť. Ale mám pre to pochopenie.  

Vnímaš upratovacie akcie aj ako spôsob, ako 
ovplyvniť myslenie ľudí, poukázať na to, aby nám 
nebolo jedno, ako vyzerá prostredie okolo nás? 
Napríklad aj tým, že do aktivít Zelenej hliadky sa 
zapája veľa mladých ľudí? 
Povedal by som, že poskytujeme ľuďom službu - keď chcú, 
môžu sa k nám pridať bez  veľkej námahy. Stačí prísť a do-
niesť si fľašku s vodou, náradie im poskytneme. Ovplyvňo-
vanie verejnej mienky sa deje skôr nepriamo cez náš príbeh, 
našu identitu. Ľudia nás veľmi radi sledujú, lebo radi vidia 
niečo pozitívne na Slovensku. Niečo, za čím nie je žiadna 
poisťovacia spoločnosť alebo politická strana, je to niečo 
veľmi zospodu. Keď vidia, aké tony odpadu vyzbierame, 
určite to má efekt, že smeti po zemi potom nehádžu. A tí, 
ktorí si vyskúšajú smeti zbierať, ich určite na zem nehodia. 

Nedemotivuje ťa, keď niečo upracete a o chvíľu 
nájdeš na tom istom mieste znova rozhádzané 
odpadky? 
Otázkou je, do akej miery sa tam vrátia. Pokiaľ my za jedno 
doobedie naložíme 6-7 ton odpadu, navoziť to späť dosť 
dlho trvá. Lokality, ktoré sme upratali, sú vo výrazne lep-
šom stave a najmä tie, ktorým sa venujeme pravidelne, ako 
napríklad Zátišie. To bola čistá katastrofa a teraz sa človek 
nemusí báť, že stúpi na injekčnú striekačku. V Ružinove sú 
dve problematické skládky – jedna pri garážach na Prístav-
nej a druhá pod Prístavným mostom, kam sa odpad vracia. 
To je ale zároveň výzvou pre nás hľadať metódy, ako tomu 
zabrániť. Jednou prevenčnou sú fotopasce a druhou, ktorú 
chystáme, je výroba kvetináčov, ktoré zabránia, aby sa autá 
dostali ku skládkam. Takže nedomotivuje nás to, ale núti 
hľadať nové riešenia. 

Jednou z najnovších aktivít Zelenej hliadky je 
maľovanie značiek na chodníky, ktoré vyznačujú, 
pokiaľ vodič môže auto zaparkovať tak, aby zostalo 
zákonných 1,5 metra voľného pre chodcov. Ako sa 
značky osvedčili? 
Je to individuálne, ale na drvivej väčšine ulíc to funguje. 
Vodiči  začali kvôli značkám citlivo vnímať, že je nejaká hra-
nica a ktokoľvek ich môže nahlásiť na polícii a môžu dostať 
„papuču“. Ale sú ulice, kde naše značky vôbec nefungujú, 
napríklad Belehradská, to je čistá katastrofa. Stávame 
sa svedkami  toho, že zákon, ktorý umožnil parkovať na 
chodníkoch tak, že musí zostať jeden a pol metra voľného, 
spôsobil tolerovanie parkovania na chodníkoch, pretože 
niekde sa parkovať musí, čo nie je zdravé. 

Odpad, ktorý vyzbierate, potrebujete aj naložiť 
do kontajnerov. Ako sa vám spolupracuje so 
samosprávami? 
Dobre sa nám spolupracuje so samosprávami, ktoré sme 
čistili. Čiže v Rači, Ružinove,  a teraz v Novom meste, kde 
si ale myslím, že je to skôr kvôli aktívnym ľuďom v podni-
ku, ktorý sa tam stará o čistotu ulíc. Špeciálnou kapitolou 
je magistrát, kde nám hádžu polená pod nohy. Ale verím 
tomu, že raz sa dostaneme do bodu, kedy sa samospráva a 
dobrovoľníctvo dostanú do bodu partnerstva.

Minulý rok sa Zelená hliadka dostala z neformálnej 
skupiny do formy občianskeho združenia s názvom 
Why not?  Bolo to kvôli možnosti získavať granty na 
svoju činnosť? 
Bolo to hlavne o peniazoch, pretože dovtedy bola Zelená 
hliadka (www.zelenahliadka.sk) financovaná viac-menej 
z mojich peňazí a peňazí ľudí okolo Zelenej hliadky. Tým, 
že sme naše aktivity rozšírili aj o asfaltovanie, značky, ak-
tivity okolo vizuálneho smogu, záhradkárčime, maľujeme 
na Filiálke, tak nám vzrástli náklady. Nechceme sa zapájať 
do veľkých grantov, ale občianske združenie nám slúži na 
to, aby nám ľudia mohli cez internet darovať peniaze na 
našu činnosť a na komunikáciu so Železnicami SR ohľadom 
vytvorenia  legálnej graffiti zóny na bratislavskej Filiálke. 

Miroslava Štrosová
Foto: archív M.Č. 

Ľudia radi sledujú niečo pozitívne, za čím  
nie je poisťovacia spoločnosť alebo politická strana 

Zuzana  
so synom Maximom

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/jún 2014 
Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.:  +421 2/57 20 29 08 

   Pohybové kurzy
Joga každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
Pilates každý utorok o 9:30, 10:30, 11:30
Zumba každý piatok o 13:00

   Kreatívne kurzy
Patchwork – obal na zápisník do kuchyne  4.6. o 10:00
Brošne z látky  10.6. o 14:30
Fotorámik technikou Scrapbooking  16.6. o 17:00
Drevené servítkované náušnice  25.6. o 10:00
Drôtený šperk – brošňa „motýľ“  9.6. a 17.6. o 17:30
Maľovanie ako cesta   11.6. a 18.6. o 10:00
Pletenie – čiapka, šál, papuče  12.6. a 26.6. o 9:30

Pletenia z papiera - vypletané dno  2.6., 3.6. a 10.6. o 17:00 
Zdobenie krabičky 
s quillingovými kvetmi  19.6. o 9:30 a  23.6. o 17:00

  Iné kurzy
Liečivé cvičenie pre dušu i telo  19.5. o 11:00
Ako a prečo sa pozerať na maľby  6.6. a 20.6. o 14:30
Stretnutie speváckeho zboru LPR  každá streda o 18:00

Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením.  
Detailný program nájdete na www.lpr.sk. Na všetky kurzy je 
potrebné prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena programu 
vyhradená.

Výzva pre tých, 
ktorí nechávajú na 
na zemi „pozdrav“ 
od svojich psov.  
Jedno plné vrece je z 
Jakubovho námes-
tia v centre.

Na filiálke 
„zamorenej“ odpadom
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Súťažte o knihu Julinkina Pekáreň od Táne Keleovej Vasilkovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite 
správne znenie tajničky do 10.6. 2014 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte 
svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 7-8/2014.
Správne znenie tajničky z RE 5/2014 je: Múdrosť spočíva len v pravde. Knihu Môj smutne slávny život od Kate Manningovej vyhráva Ľubica Poliaková zo 
Sklenárovej ulice. Blahoželáme.

Šaštín-Stráže a Skalicu, tieto dve historicky 
zaujímavé mestá na Záhorí ružinovskí seniori 
navštívili koncom apríla. „Rozhodil sme sa, že 
tento rok sa budeme viac venovať krásam Slo-
venska. Na Skalicu bola veľmi dobrá referencia z 
minulých rokov, tak sme sa ju rozhodli navštíviť 
znova. No a po ceste je veľmi známe pútnické 
mesto Šaštín- Stráže, tak sme si urobili zastávku 
aj tu,“ predstavila výlet Henrieta Valková, ve-
dúca odboru sociálnych vecí na ružinovskom 
miestnom úrade. O výlet bol veľký záujem, 

seniori sa nevyhli žrebovaniu spomedzi prihlásených záujemcov.  Šťastná 
stovka výletníkov potom nasadla do dvoch autobusov. Prvú zastávku mali  
v meste Šaštín-Stráže. Tu si pozreli miesto, ktoré každoročne navštívi nie-
koľko desiatok tisíc pútnikov,  baziliku Sedembolestnej Panny Márie. „Mne 
sa výlet veľmi páči, mestá, ktoré sme navštívili sú obe krásne.  Bazilika v Šaštíne-
-Strážach je úžasná stavba, patrí podľa mňa medzi európske stavby tohto dru-
hu. Naozaj sa oplatí ju vidieť na vlastné oči a vstúpiť do nej, nadýchať sa trošku 
tej atmosféry, ktorou dýcha,“ nadšene baziliku opísal Tibor Budaj. 
Po Šaštíne seniori namierili do kráľovského mesta Skalica. Navštívili rotun-
du, dom kultúry jezuitský kostol, kde na nich čakal organový koncert a po-
zreli sa aj do krypty, kde sa nachádzajú ešte pôvodné hrobky.  Ku Skalici 
neodmysliteľne patria  trdelníky. Bonbónikom výletu bola návšteva kuchy-
ne, kde sa vyrábajú pravé skalické trdelníky. Výlet a návštevu kuchyne si 
pochvaľovala seniorka Berta  Kostická: „Zaujala má história Skalice, pamätné 
domy, naozaj krásne mesto. No a tá kuchyňa tu, prvý raz som videla na vlastné 
oči, ako sa trdelník vyrába. Krásne to tam vonia, tak sa teším aj na tú chuť.“ 

Katarína Kostková 
Foto: autorka

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje      

 
zájazd pre seniorov 

 

 
 
PROGRAM: 
- Odchod z Bratislavy o 7:00 z parkoviska MiÚ Bratislava-Ružinov, 
Mierová 21 
- návšteva mesta Bojnice s prehliadkou zámkou 
- návšteva obce Čičmany s prehliadkou múzea s ukážkou 
pastierskych  a valašských tradícií 
- príchod do Bratislavy v podvečerných hodinách 
 
PRIHLASOVANIE: 
- Do  20.6. 2014 osobne v Kancelárii prvého kontaktu MiÚ Bratislava-
Ružinov, Mierová 21 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:   
- 5 € platíte priamo  v autobuse 
- poberateľ starobného dôchodku nad 520 eur ako samoplatca 
 
PODMIENKY ÚČASTI: 
- nepracujúci starobný dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove 
- pri prihlasovaní je potrebné predložiť platný OP, potvrdenie 
o poberaní starobného dôchodku k nahliadnutiu, preukaz 
zdravotného poistenia 

 
V prípade veľkého záujmu sa výber účastníkov uskutoční žrebovaním 
prihlásených na zasadnutí Komisie sociálnych služieb. 

 
Bližšie informácie na t. č. 02/48 284 285 

Za trdelníkmi aj bazilikou  
Ružinovskí seniori sa opäť vybrali na jednodenný výlet. Tentokrát   
si to namierili na Záhorie. 
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Na zájazdy, ktoré organizuje mestská časť 
Ružinov, sa za symbolický poplatok dostane viac 
ružinovských seniorov. 
Od 1. júna 2014 sa zvyšuje hranica dôchodku pre poskytnutie prí-
spevku na ružinovské zájazdy na 520 eur. Nepracujúci seniori, ktorí 
poberajú dôchodok až do výšky 520 eur, tak môžu od ružinovskej 
samosprávy dostať príspevok na zájazdy organizované mestskou 
časťou Ružinov. Preto za jeden výlet zaplatia len 5 eur. Ak má nie-
kto dôchodok vyšší ako 520 eur, môže ísť na zájazd ako samoplatca, 
zaplatí si teda plnú sumu účastníckeho poplatku. Do 1. júna 2014 je 
maximálna výška dôchodku, kedy mestská časť Ružinov seniorom 
poskytuje príspevok na zájazd, 500 eur. Keďže štát od januára 2014 
dôchodcom valorizoval dôchodky, znížil sa počet dôchodcov z Ru-
žinova, ktorí mali na „zájazdový“ príspevok nárok. Preto ružinovské 
miestne zastupiteľstvo začiatkom mája schválilo nové všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 36/2014 o poskytovaní nenávratných finančných 
príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase 
hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stra-
vovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. V 
ňom je už zvýšená hranica dôchodku, ktorá umožňuje dostať príspe-
vok na zájazd organizovaný mestskou časťou Ružinov. Od 1. januára 
2015 sa bude hranica dôchodku na účely poskytovania príspevku na 
zájazd každoročne zvyšovať, pričom toto zvýšenie bude zodpovedať 
valorizácii dôchodkov. 

Keďže od januára 2014 sa opäť zvýšili dôchodky vyplácané 
Sociálnou poisťovňou, mestská časť Ružinov pristúpila k zmene 
výšky príjmových pásiem, na základe ktorých nepracujúcim 
dôchodcom poskytuje príspevok na spoločné stravovanie. 

Valorizáciou dôchodkov sa totiž mnohí seniori dostali do takého 
príjmového pásma, že sa im znížila výška príspevku mestskej časti 
Ružinov na spoločné stravovanie. „Schválením nového ružinovské-
ho všeobecne záväzného nariadenia dochádza k úprave príjmových 
pásiem. Tým niektorým dôchodcom vzrastie výška príspevku na jeden 
odobratý obed,“ vysvetlil zástupca starostu Ružinova Vladimír Slobo-
da (SaS). „Výška príjmových pásiem sa od 1. 1. 2015  bude každoročne 
zvyšovať v závislosti od valorizácie starobných dôchodkov. Tým pádom 
sa seniorom nebude znižovať príspevok na spoločné stravovanie,“ 
doplnil zástupca starostu Ján Buocik (SDKÚ-DS). 

Príklad:  
Pri výške dôchodku 230 eur bol príspevok na spoločné stravova-
nie 0,50 € na jeden odobratý obed. Po novom sa pri výške dôchod-
ku 230 eur príspevok zvýši na 1,50 € na jeden odobratý obed. 

Zmena vyplýva z nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2014 
o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mest-
skej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávrat-
ných finančných príspevkov. Začiatkom mája ho schválili ružinovskí 
poslanci, platiť bude od  1.júna 2014. Tým dochádza k zrušeniu VZN 
č. 30/2013. 

Prehľad príspevkov na spoločné stravovanie:
Dôchodok do 240 € ▶ príspevok 1,50 € na 1 odobratý obed 
Dôchodok 240,01 € -520 € ▶ príspevok 0,50 € na 1 odobratý obed 
Dôchodok nad 520 € ▶ príspevok 0,30 € na 1 odobratý obed

Pozor, menia sa príspevky  
na spoločné stravovanie dôchodcov! 

Druhý ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu je tu. Príďte si 
zobrať semiačka tekvíc do Spoločenského domu Prievoz 
na Kaštieľskej 30 každý deň od 9:00 do 16:00. Vypestujte 
tekvicu a na jeseň možno vyhrá práve tá vaša v súťaži  
o najkrajšiu tekvicu. 

Príďte si po semiačko  
a súťažte o najkrajšiu tekvicu

Za zájazd zaplatíte iba 5 eur, aj 
keď máte dôchodok do 520 eur 

inzercia



    

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

 
    

AREÁL HIER RADOSŤ ŠTRKOVEC 

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

1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6, 29. 6.
 nedeľa 9:30 h  ČAS PRE BOŽIE SLOVO – stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
4. 6. streda 13.30  NAKRESLITE MASKOTA NÍV Súťaž o najkrajší detský obrázok na ZŠ 
9. 6. pondelok  16.00  AFRODIZIAKA V KUCHYNI - prednáša Laco Filo, vstup voľný 
16. 6. pondelok 17.30  AKO PREDCHÁDZAŤ STRESU - prednáša Laco Filo, vstup voľný 
18. 6. streda 14.15   FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
22. 6.  nedeľa 19.00 RAPSÓDIA V MODROM KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS
Jóga  Po 17:00 – 20:00, Str 18:30 – 20:00
Portugalčina Po 17:30 – 20:00, Ut 18:30 – 20:00, Str 17:30 – 20:00, Štv 18:30 – 20:00 h
Španielčina  Po 7:00 – 8:00, 17:00 – 18:30, Ut 19:00 – 20:30, Str 7:00 – 8:00, 17:00 – 18:30, Štv 8:00 – 9:00, 
17:25 – 18:55
DFS Prvosienka 

28.5. streda 14:00  DEŇ DETSKEJ RADOSTI 
  Oslava dňa detí s Martinom Harichom a zábavnými atrakciami 
31.5. sobota 10:00 RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE SLÁVNOSTI
7.6. sobota 9:00 SUMMER SPORT DAY 
8.6. nedeľa   11:00   AKVATLON PRE VŠETKÝCH 
11.6. streda  9:00 ŠPORTOVÝ DEŇ SENIOROV
14.6. sobota   NA BICYKLI DEŤOM 
28.6. sobota 17.00 KULTÚRNE LETO: HARMÓNIA TANCA 
  Tanečné vystúpenie súboru TROPICAL 
24.6.-29.6.   SPRIEVODNÝ PROGRAM MAJSTROVSTIEV SVETA
  V HOKEJBALE JUNIOROV 2014 

AVALON – akadémia írskeho tanca
ZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor
Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy Po 13:30 – 18:00, Ut 13:30 – 18:00, Str 13:30 – 18:00, Štv 13:30 – 
18:00, Pia 13:30 – 18:00
Hudobná škola Svetielko Ľudmila Šramová – hudobné kurzy, klavír, flauta, gitara a spev  
Pondelok – Piatok 15:30 – 20:00
Angličtina – mierne pokročilí  Ut 8:00 – 11:00, Štv 8:00 – 11:00
Arabčina  Po –Pia 19:30 – 21:15
Taliančina Ut  8:00 – 9:30, Štv 8:00 – 9:30
Ruština Ut 17:00 – 19:00, Štv 17:00 – 19:00
Elastic – HIP-HOP, Street dance Po 14:30 – 19:30, Ut 14:30 – 19:30, Str 14:30 – 19:30, Štv 14:30 – 19:30
Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga Po 17:00 – 21:00, Str 17:00 – 21:00
Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi Str  9:00 – 13:30, Štv 9:00 – 13:30

Kostol sv. Vincenta de Paul
Tomášikova 8
15.6. o 18:00  MEDZINÁRODNÉ HVIEZDY OPERNÉHO NEBA 
Moderátor Miro Fančovič uvádza medzinárodné hviezdy operného neba: Máriu Eliašovú/ Slovensko, Liliu Saltae-
va/Rusko, Vladimira Boldta /Nemecko. Koncert ponúkne pestrú škálu operných a muzikálových melódii. Tešiť sa 
môžete na piesne Ave Maria, My way, Podmoskovské zvony, hity z muzikálu Evanjelium o Márii a mnohé ďalšie.
Vstupenky na www.divadlopodkostolom.sk alebo v sieti Ticketportal

1. 6. nedeľa 8.00 - 22.00 h  MEMORIÁL Štefana MATEJČÍKA
   Slovenská dorastenecká liga v boxe mládeže
2. 6 - 15. 6.  9.00 – 20.00   FAREBNÝ SVET - výstava výtvarných prác žiakov SZUŠ 
   2.6. 18.00 h – vernisáž
2. 6. pondelok  19.00   KTO ZHASOL SVETLO ?
   Marc Camoletti: Hriešna komédia 
3. 6. utorok 15.00   KONCERT OPERETNÝCH MELÓDIÍ 
   Koncert pre seniorov. Vstup voľný 

3. 6. - 22. 6. utorok  AUSTRÁLIA A TVÁRE SVETA - výstava fotografií Emila MÁDERA
   3.6. 18.00 h - vernisáž
4. 6. streda  13.00  DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 
5. 6. štvrtok 18.00   ZÁVEREČNÉ PREDSTAVENIE ŽIAKOV LITERÁRNO-  
   DRAMATICKÉHO ODBORU SZUŠ MIEROVÁ
6. 6. piatok  17.00 – 21.00  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
   Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
10. 6. utorok 17.00  ZÁVEREČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ SV. CECÍLIE
11. 6. streda 16.00  DENNÍK JEDNÉHO DŇA Krst knihy Ing. arch. Juraja HAVAJA 
   (v spolupráci s Knižnicou Ružinov)
12. 6. štvrtok 17.00   ZÁVEREČNÉ  VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZUŠ SV. CECÍLIE, 
   TANEČNÝ ODBOR
13. 6. piatok  17.00 – 21.00  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
14. 6. sobota 13.00 a 18.00  ELASTIC - tanečné vystúpenie 
15. 6. nedeľa 13.00 a 18.00  ELASTIC - tanečné vystúpenie 
16. 6. pondelok 15.00   NOVÉ SPÔSOBY LIEČBY CUKROVKY
   Prednáška a diskusia 
   Od 14:00 MERANIE GLYKÉMIE
17. 6. utorok 17.00  TANEČNÁ AKADÉMIA ŽIAKOV ZUŠ EXNÁROVA
18. 6. streda  13.00  DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
19. 6. štvrtok 8.00 – 22.00  SUPER TRIEDA - celoslovenské finále
19. 6. štvrtok 14.00 - 18.00  DIVADELNÝ VEČER SZUŠ ŽELEZNIČNÁ 
20. 6. piatok  17.00 – 21.00  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
21. 6. sobota 17.00  XVII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH 
   SÚBOROV - spoločenský večer so školou tanca
22. 6. nedeľa 13.00 a 18.00  ELASTIC - tanečné vystúpenie
24. 6. utorok 17.00   ZÁVEREČNÝ KONCERT ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIA
24. 6. utorok 17.00  SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ŽIAKOV ZŠ BORODÁČOVA
25. 6.streda 10.00  STRETNUTIE JUBILANTOV MČ BRATISLAVA-RUŽINOV
   Slávnostné podujatie (organizované podujatie)
25. 6. streda 17.00  ZÁVEREČNÝ KONCERT ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIA
27. 6. piatok  17.00 – 21.00  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy -  Po 17:30 – 18:30 h, Str  17:30 – 18:30 h
Pohybová výchova pre deti – Ut 17:00 – 17:45 h, Štv 17:00 – 17:45 h
Anglicky jazyk  - Ut  16:00 – 17:30 h
Klavír pre deti a dospelých
Zobcová flauta pre deti a dospelých
FS Karpaty 

2.6., 9.6., 16.6. a 23.6.  o 9.00 a o 10.00 hod. Šikovné pondelky v čarovnom ateliéri dizajnerium.  Treba sa 
vopred nahlásiť na hojdana@stonline.sk.
2.6. o 17.00  hod. Rozhovory o zázraku. Vedie Zuzka Bajkaiová, profesionálna dula a terapeutka.
13.6.piatok Naše mesto. Vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomôžu pri úprave záhrady.
14.6. sobota, 15.00 - 18.00 Pletený náramok. Tvorivý worshop s Adrianou. Treba sa vopred nahlásiť na 0903 756 640.
25.6 o 10.30 Pekná streda v Hojdane: Ako mali psíček a mačička sviatok. Na vopred zakúpené vstupenky, 
predaj na recepcii Hojdany.
Pripravujeme aj:
 Zvládneme škôlku. Stretnutie pre rodičov, ktorých deti sa chystajú do MŠ. 
Kolieskovo. Denný prázdninový tábor pre budúcich prvákov ZŠ.
Viac info na www.hojdana.sk.

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

 Miletičova 17/B

1. 6. od 10:00 do 15:00 Oslávte s nami MDD!
10:00 Malý princ / elledanse  Pre deti do 15 
rokov vstup voľný 
11:00 Tvorivé výtvarné dielne / elledanse
12:00 Koncert Veľkí herci malým deťom/ Sisa 
Michalidesová
13:00 Poobedie plné prekvapení / elledanse 
- vstup voľný

6.6. o 20:00 Z DOVOZU: mapdance /University 
of Chichester (UK) tanečné predstavenie + DRAK 
/ RUDÁ SOVA  vernisáž výstavy
7.6. a 8.6. od 10:00 do 11:30  Z DOVOZU: Európ-
ska moderna s BélomFöldim / TŠ elledanse  
tanečný workshop
7.6. o 20:00  Z DOVOZU: Moja dcéra, Anna 
Frank / Budapest Dance Theatre (HUN) tanečné 
predstavenie
7. 6. o 21:00  Z DOVOZU: Felvidék - Horná zem / 
Vladislava Plančíková animovaný dokumentárny 
film. Vstup voľný

8.6. od 12:00 do 20:00  Z DOVOZU: BLOCK PAR-
TY / Street of Life a StreetCOM Vstup voľný

8.6. o 20:00 Bubliny v betóne / elledanse
13.6. o 18:30  ellefatale and guests / 
elledanse
14.6. o 20:00 TO BY SOM AJ JA SPRAVIL... A 
LEPŠIE! 4 / VŠVU a elledanse
15.6. o 20:00 THE GREAT RED DRAGON 2014 / 
MAROSBARAN 
18.6. o 20:00  Quadrans / elledanse
19.6. a 20. 6. o 16:30 a 18:00  Akadémia 
elledanse / TŠ elledanse
23. 6. o 20:00  Kam chodí Oscar Wilde na 
večeru / K. Vosátko a kol. / premiéra
Postmoderný pohľad na rodinu, hodnoty, dospieva-
nie, starnutie a lásku. 
25.6. o 20:00  Kam chodí Oscar Wilde na večeru / K. 
Vosátko a kol. / I. repríza
27.6.o 20:00  Tančiareň / elledanse
30. 6. Deň bez umenia

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2 x 2 vstupenky na predstavenie Quadrans (18.6. 2014 o 20:00 h) v divadle elledanse na Miletičovej 
17/B. Pošlite do 10.6. 2014 email na adresu echo@ruzinov.sk s heslom "Súťaž elledanse", uveďte svoje meno, 
adresu, telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky.

Výtvarné dielne TOP ART pre deti aj dospelých Po 15:00 – 18:00, Ut 16:00 – 18:00, Str 14:30 – 18:00, Štv 15:00 – 18:00
Výtvarné dielne ECO LINE pre deti  Štv 17:00 – 18:00
Pilates  Str 19:30 – 20:30, Štv 8:00 – 9:00
Jóga Str 17:45 – 19:15
Zdravotné cvičenie na chrbticu Po 19:30 – 20:30, Str 18:00 – 20:30, Štv 19:30 – 20:30
Zdravotné cvičenie pre seniorov – Štv 14:30 – 16:30
Orientálne tance Ut  18:00 – 21:00
Šachový krúžok  Pia 15:00 – 21:00
Denné centrum seniorov Po 13:30 – 17:00, Ut 13:30 – 17:00, Str 13:30 – 17:00
FS Lipa, DFS Trávniček

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

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

 SD Nivy, Súťažná 18 
04.06. ST 19:30 AŽ VYJDE MESIAC, Wes Anderson, USA, 2012, 94 min., dvd, angl. ver., tit.
06.06. PI 19:00 DOM HEMINGWAY, Richard Shepard, Brit., 2013, 93 min., dvd, angl. ver., tit.
07.06. SO 19:00 FRANKENSTEIN – National Theatre London, Danny Boyle, Brit., 2011, 125 min., 2D záznam, 
angl. ver., tit.,(asi NAPOSLEDY!)
11.06. ST 19:30 RUSKÁ RULETA, Gela Babluani, Fr., 2005, 90 min., dvd, fr.-gruz.-nem. ver., tit.
12.06. ŠT 19:30 KROK DO TMY, Miloslav Luther, SR, 2014, 95 min., 2D, slov. ver.
13.06. PI 19:00 GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA, Olivier Dahan, Fr./USA/Tal., 2014, 103 min., 2D, angl.-fr. ver., tit.
14.06. SO 16:30 PÁN PRSTEŇOV: NÁVRAT KRÁĽA / THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING
Peter Jackson, Nový Zéland/USA, 2003, 263 min., blu-ray, angl. ver., tit. Rozšírená verzia -   
18.06. ST 19:30 MAFIÁNI, Martin Scorsese, USA, 1990, 139 min., dvd, angl.-tal. ver., tit., 
20.06. PI 19:00 GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA, Olivier Dahan, Fr./USA/Tal., 2014, 103 min., 2D, angl.-fr. ver., tit.
25.06. ST 19:30 NEHANEBNÍ BASTARDI, Quentin Tarantino, USA/Nem., 2009, 147 min., dvd, angl.-nem.-fr.-tal. ver., tit.
 27.06. PI 19:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ, Wes Anderson, USA/Nem., 2014, 100 min., 2D, angl. ver., tit.
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, DÔCHODCOV, ZŤP A DETI.
Zmena programu vyhradená. AKTUÁLNE INFO O PROGRAME NA  WWW.NOSTALGIA.SK


