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Po deviatich rokoch bez-
platného užívania Areálu 
hier Radosť Štrkovec má 
mestská časť Ružinov 
za pozemky pod ním  
platiť štátnej inštitú-
cii – Okresnému úradu 

Bratislava. Ten je totiž 
správcom  pozemkov, na 
ktorých sa ihriská, budovy 
a amfiteáter nachádza-
jú.  Ružinov má zaplatiť 
spätne za obdobie od júla 
2013 do konca júna 2015. 

Ide o sumu takmer 80 tisíc 
eur za vyše 13 tisíc metrov 
štvorcových. 
Od roku 2006 Ružinov 
viackrát žiadal o predĺ-
ženie nájmu na pozemky 
v Areáli  hier Radosť. To 

však zo strany štátu zosta-
lo bez odozvy a samosprá-
va prestala platiť – nájom-
ná zmluva skončila a štát 
peniaze  od samosprávy  
nechcel. Čo ďalej? Čítajte 
na strane 3. 

Prvé Krúžkovanie 
Ružinova malo 
úspech 

Kde a kedy sa 
zbaviť veľkého 

odpadu?
Ružinov má po deviatich rokoch  
štátu zaplatiť za pozemky pod Areálom hier Radosť

V akom stave 
je regulácia 

výstavby? 
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Na Trnávke otvorili novú materskú školu
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ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD  
BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21,  
BRATISLAVA 827 05
Miestny úrad, Matrika, Evidencia 
pobytov
Pondelok  7:30 - 17:00
Utorok  7:30 - 15:00
Streda  7:30 - 17:00
Štvrtok  7:30 - 15:00
Piatok  7:30 - 12:00
Tel.:  02/48 284 111 (spojovateľ), 02/48 
284 454  (Prvý kontakt Životné pros-
tredie), 02/ 48 284 451  (Prvý kontakt 
Sociálna oblasť) 

Stavebný úrad  
Pondelok    7:30 - 17:00
Streda       7:30 - 17:00
Tel:  02/48 284 453,  02/48 284 307

Pokladňa 
Pondelok    7:30 - 12:00     12:30 - 17:00
Utorok     7:30 - 12:00     12:30 - 15:00 
Streda     7:30 - 12:00     12:30 - 17:00
Štvrtok        7:30 - 12:00     12:30 - 15:00
Piatok     7:30 - 12:00 

Stretnutia poslancov s obyvateľmi
 
Poslanecké stredy na miestnom úrade 

7.10. o 16:30-17:30  Ing. Peter Hrapko  
(VO Pošeň) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie  B2

 14.10. o 16:30-17:30 JUDr. Martin Vojtašo-
vič  (VO Prievoz) – MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie  B2

21.10.  o 16:30-17:30 Ing. arch. Lucia 
Štasselová  (VO Štrkovec) - MÚ Ružinov, 
Mierová 21, prízemie  B2

28.10. o 16:30-17:30 Mgr. Martin Lazík 
(VO Ostredky) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie  B2

Poslanecké stretnutia vo volebnom obvode
Dr. Pavol Jusko (VO Ostredky) – 1. a 3. 
štvrtok v mesiaci  16:00-16:30 SIC Zimná 
1, 2. a 4. štvrtok v mesiaci 16:00-16:30 ZŠ 
Ostredková 

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 
DUŠANOM PEKÁROM 

a hovorte s ním o Ružinove

13. október 2015 

16:00-18:00 

Jedáleň ZŠ Kulíškova 8 

22 parkovacích miest na 
Medzilaboreckej ulici na Štrkovci 
začala budovať mestská časť 
Ružinov. Doterajšie pozdĺžne 
státie sa zmení na šikmé, čím sa 
zvýši kapacita parkovacích miest. 
Zároveň sa chodník pre chodcov 
presunie na opačnú stranu cesty, 
bude tak umiestnený pred byto-
vým domom, kde doteraz ľudia 
vchádzali z vchodu na cestu a nie 
na chodník. „ Investícia z rozpočtu 
mestskej časti Ružinov predstavuje 

60 tisíc eur. Nové parkovacie miesta majú byť hotové do konca októbra,“ informoval starosta 
Ružinova Dušan Pekár. Parkovacie miesta tu chcela ružinovská samospráva vybudovať 
už pred dvoma rokmi, dlho však trvalo, kým magistrát zveril mestskej časti pozemok na 
tento účel. 
Zvyšovanie kapacity existujúcich parkovacích plôch je súčasťou jednoduchších opatrení 
na vylepšenie parkovania na sídlisku. Minulý rok tak samospráva premenila na parkovacie 
plochy priestory nevyužívaných starých pieskovísk. 

(mp)

Mestská časť Ružinov  
7. septembra 2015 otvori-
la novú  Materskú  školu  
Vietnamská s dvoma  triedami 
pre 40 detí. Získala na ňu dotá-
ciu od ministerstva školstva, 
časť financovala zo svojich 
zdrojov. 
„Triedy vznikli rekonštrukciou 
poschodia v budove školskej jedál-
ne na Vietnamskej ulici. Poschodie 
bolo nevyužité a dalo sa prerobiť pre škôlkarov, čo sme využili,“  povedal starosta Ružinova Dušan 
Pekár (KDH). Rekonštrukčné práce sa realizovali počas letných prázdnin. Keďže sa škôlka nachá-
dza v budove jedálne, škôlkari ju môžu využívať, nebolo potrebné vybudovať novú kuchyňu. 
Elokované triedy na Vietnamskej ulici patria pod Materskú školu Piesočná. Náklady na vybu-
dovanie škôlky vrátane vybavenia predstavovali vyše 120 tisíc eur. „Na vybudovanie dvoch tried 
na Vietnamskej sme sa uchádzali o dotáciu z ministerstva školstva, ktoré v tomto roku podporuje 
zvýšenie kapacít materských škôl," doplnil ružinovský starosta. Rezort školstva Ružinovu poskytol 
na tento účel dotáciu 92 tisíc eur, zvyšné náklady ružinovská samospráva uhradila zo svojho 
rozpočtu.  Okrem toho bola mestská časť Ružinov úspešná vo výzve Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK) Naša škôlka, náš kraj, v rámci ktorej  BSK  sumou 9 tisíc eur podporil vybudova-
nie detského ihriska pri novej škôlke na Vietnamskej ulici, na jeho zrealizovaní ešte samospráva 
pracuje.   

Miroslava Plesníková 
Foto: M. Šebová

Miest v materských školách je stále málo napriek tomu, že mestská časť Ružinov vybudovala za 
uplynulé štyri roky okolo 220 nových miest pre škôlkarov. Stále zostáva neprijatých vyše dvesto 
Ružinovčanov nad tri roky. Preto samospráva plánuje ďalšie zvyšovanie počtu miest vo svojich 
materských školách. V budúcom roku by mohla stúpnuť kapacita materskej školy na Šťastnej 
ulici V Prievoze, a to rekonštrukciou uvoľnených služobných bytov a ich premenou na triedu. 
Zároveň chce mestská časť Ružinov v roku 2016 vybudovať úplne novú modulovú škôlku  
s troma triedami na Ružomberskej ulici v Prievoze. Na tento účel samospráva získala dotáciu  
z ministerstva školstva vo výške 258 tisíc eur. Keďže však náklady na postavenie takejto škôlky 
sú niekoľkonásobne vyššie, realizácia bude závislá od ďalších finančných zdrojov.  S najväčšou 
pravdepodobnosťou bude potrebné zapojiť rozpočet mestskej časti Ružinov na rok 2016.

Miroslava Plesníková 

Na Medzilaboreckej  
budujú parkovacie miesta

Ružinov chce ďalej  
zvyšovať kapacitu škôlok 
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Mestskej časti Ružinov bol Areál hier 
Radosť pri Štrkoveckom jazere zverený do 
správy v roku 1991 hlavným mestom.  Ide 
však len o objekty, nie o pozemky, ktoré 
sú stále vlastníctvom štátu zastúpeným 
Okresným úradom Bratislava.  Odvtedy ru-
žinovská samospráva areál zrekonštruovala, 
postavila tu letný amfiteáter. Od roku 1999 
do roku 2006 mala mestská časť Ružinov 
na pozemky nájomnú zmluvu a za užívanie 
pozemkov štátu platila.  Najprv  5 korún, 
neskôr 25 korún za meter štvorcový.  

Ružinov ušetril, štát stratil 
Od roku 2006 Ružinov viackrát žiadal o 
predĺženie nájmu na pozemky v Areáli  
hier Radosť. To však zo strany štátu zostalo 
bez odozvy a samospráva prestala platiť – 
nájomná zmluva skončila a štát peniaze  od 
samosprávy  nechcel.  „My sme od roku 2006 
do roku 2013 nič neplatili, čím sme ušetrili,“ 
povedal na septembrovom miestnom 

zastupiteľstve poslanec Tomáš Alscher 
(Smer-SD). To je fakt.  

Ako ďalej  
s platením za oddychovú zónu?
Minulý rok mestská časť  rokovania s 
Okresným úradom Bratislava zasa obnovila, 
keďže má záujem o majetkové usporiadanie 
pozemkov.  Rokovania prebiehajú aj v súčin-
nosti s Hlavným mestom Bratislava, ktoré je 
de facto majiteľom areálu (mestská časť je 
správcom) s výnimkou najnovších objektov, 
napríklad amfiteátra.  Prvým výsledkom toh-
to rokovania je návrh Okresného úradu Bra-
tislava na zámenu pozemkov. Tie by muselo 
zameniť hlavné mesto s okresným úradom. 
Mesto by získalo pozemky pod Areálom hier 
Radosť, zverilo ich mestskej časti a Okresný 
úrad by nadobudol pozemky niekde inde.  
Druhým výsledkom oživených rokovaní  je 
návrh okresného úradu na finančnú odplatu  
za užívanie pozemkov za obdobie od júla 

2013 do konca júna 2015. To predstavuje už 
spomenutých takmer 80 tisíc eur, ktoré má 
Ružinov zaplatiť Okresnému úradu Bratislava. 
„Mňa toto celé nahnevalo. V roku 2006 skončil 
nájom, potom sme chceli ďalší nájom. Nie som 
presvedčený, že by sme mali zaplatiť takúto 
sumu.  Pozemky na takéto verejnoprospešné 
stavby sa dajú dať do prenájmu aj za 1 euro. 
My máme zaplatiť 80 tisíc teraz, ale nevieme, 
či budeme mať ďalšiu nájomnú zmluvu. Nepo-
pieram, že majú nárok na peniaze za nájom, 
otázne je, v akej výške,“ vyslovil názor ruži-
novský poslanec Martin Lazík (Sieť).  „Aký má 
význam riešiť to, čo páli okresný úrad a nie to, čo 
páli nás. Nemôžu chcieť vysporiadať niečo do 
minulosti a neriešia niečo do budúcnosti,“ myslí 
si poslanec Peter Hrapko (Smer-SD).  Budúc-
nosťou by mohla byť napríklad spomenutá 
zámena pozemkov medzi hlavným mestom a 
okresným úradom, prípadne skúsiť hľadať iné 
schodné riešenie.   

Aké iné varianty sa naskytnú, vzíde z ďalších 
rokovaní mestskej časti Ružinov s magis-
trátom a so štátnym Okresným úradom 
Bratislava, komunikovať s nimi má ružinovský 
starosta a prednosta ružinovského miestne-
ho úradu, tak znelo aj poslanecké uznesenie. 
Ružinovské miestne zastupiteľstvo zatiaľ 
schválilo, aby Ružinov zaplatil štátu takmer 
80 tisíc eur za užívanie pozemkov za dva roky 
spätne.  
 Miroslava Plesníková 

Foto: autorka 

Ružinov má po deviatich rokoch štátu  
zaplatiť za pozemky pod Areálom hier Radosť 
Po deviatich rokoch bezplatného užívania Areálu hier Radosť Štrkovec má mestská časť Ružinov za pozemky 
pod ním  platiť štátnej inštitúcii – Okresnému úradu Bratislava. Ten je totiž správcom  pozemkov, na ktorých sa 
ihriská, budovy a amfiteáter nachádzajú.  Ružinov má zaplatiť spätne za obdobie od júla 2013 do konca júna 2015. 
Ide o sumu takmer 80 tisíc eur za vyše 13 tisíc metrov štvorcových. Predstavuje to 3 eurá za štvorcový meter.   



Ing. Anna Reinerová  
(57) je poslankyňou 
miestneho zastupi-
teľstva v Ružinove 
za volebný obvod 
Nivy. Kandidovala 
za stranu SDKÚ-DS, 

z nej však vystúpila a aktuálne je bez straníckej 
príslušnosti. S komunálnou politikou má bohaté 
skúsenosti – predtým pôsobila ako poslankyňa 
hlavného mesta aj miestna poslankyňa. Do ruži-
novského parlamentu sa tak opäť po pár rokoch 
vrátila. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v 
Bratislave, dlhodobo pracuje v oblasti dotácií  
z európskych fondov na rozvoj výstavby, inovácií, 
podporu  sociálnej politiky, cestovného ruchu a 
ďalších. V súčasnosti je zamestnaná v Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúre. V ružinov-
skom miestnom zastupiteľstve je členkou Komi-
sie územného plánovania, životného prostredia 
a dopravy  
a Komisie sociálnych služieb. 
  
Zastupujete volebný obvod Nivy. Ktoré problémy 
tohto sídliska vnímate ako najvypuklejšie? 
Nivy patria k najstarším častiam  Ružinova  
a tomu zodpovedá aj ich stav. Mnohé budovy, cesty, 
chodníky,  parky, detské ihriská a športoviská sú  
v pôvodnom stave. Potrebovali by obnovu, údržbu, 
či „generálnu opravu“. Viaceré verejné priestory sú 
zanedbané akoby nemali pána. Okolie autobuso-
vej stanice je v katastrofálnom stave. Trápia nás 
problémy s bezdomovcami, chýbajú miesta  
v materských školách, nemáme ihrisko pre psov, 
sú tu bývalé priemyselné zóny, ktoré by mohli  mať  
nové využitie pre občiansku vybavenosť. Na druhej 
strane tu prebieha masívna výstavba, realizujú 
sa  investičné zámery developerov. Osobitnou 
kapitolou je parkovanie.

S akými podnetmi sa na vás obracajú obyvatelia 
najčastejšie? 
Čistota a poriadok sú na prvom mieste. Chceli by 
mať krajšie okolie, v ktorom žijú. Mnohí sa starajú 
o predzáhradky, vnútrobloky, sadia kvety, ale sú 
aj takí, ktorí drzo parkujú na tráve priamo pod 
oknami domu. Aj teraz riešime jeden z takýchto 
problémov. Pán exekútor si vybudoval parko-
visko na trávniku, vo dvore, priamo pod oknom. 
Viacerí  majú pocit, že rozvoj v Ružinove zastal  pri 
Miletičke, že Nivám sa nedostáva toľko ako iným 
obvodom.  Zdieľam tento názor  a snažím sa  
o zmenu.  Obyvatelia Nív si to zaslúžia.

Sú podľa vás ľudia dostatočne naučení, že ich 
sídlisko zastupujú poslanci a môžu sa na nich 
obrátiť s určitým problémom? 
Jednoznačne ÁNO. Denne mi volajú, emailujú. Ob-
racajú sa na mňa s problémami, ktoré treba riešiť 
okamžite (prepadnutá cesta, chodník, spadnutý 
strom, premnožené potkany)  či  postupne (revita-
lizácie verejných priestorov, športovísk, detských 
ihrísk). Často navrhnú návod na riešenie, niektorí  
ponúknu pomoc - priložením ruky k dielu.

Čo sa potom s takýmito podnetmi deje ďalej? 
Mám zaužívaný  proaktívny prístup, oslovím 
kompetentných pracovníkov na miestnom úrade 
Ružinov alebo na magistráte. Za ich pomoci 
spoločne hľadáme riešenie. Ešte sa mi nestalo, 
že by odmietli pomoc, alebo sa vyhovorili na to, že 
to nejde.

Máte nejakú oblasť, ktorú si najviac všímate  
a najviac sa o ňu zaujímate? Mám na mysli zeleň, 
cesty, ihriská a podobne.
Zaujímam sa predovšetkým o verejné priestory, 
o ich kvalitu, využitie, či slúžia svojmu účelu na 
úrovni dnešnej doby, ako a čo by sa dalo zlepšiť, 

skrášliť. Počúvam občanov, komunikujem s nimi, 
hľadám riešenia.

Ktoré už zrealizované investície v Ružinove vás 
osobne najviac potešili? 
Revitalizácia viacerých parkov, detských ihrísk,  
postupná výmena povrchov ciest, nielen látanie 
dier, zateplenie škôl.

Je niečo, čo by ste rada videla ako urobené, do-
končené, vyriešené v tomto volebnom období?        
Pokračovať v skrášľovaní a zazeleňovaní Ružinova 
, obmedziť nekontrolovanú výstavbu. Do zasta-
vaného územia nepatrí žiadna nová 107-metrová 
budova ako Residence Tower, ktorá  má v pláne 
vyrásť  medzi Záhradníckou a Jégého ulicou. 
Budem rada, ak sa vyrieši problém „Hirošima“. 
Mať schválené ďalšie územné plány zón, dostatok 
miest v materských školách, ale aj otvorenejší 
úrad. Navrhla som zaviesť zrozumiteľnú formu 
rozpočtu, aby obyvatelia mali možnosť vidieť odkiaľ 
peniaze prichádzajú a na čo boli použité napr. 
koľko stál chodník, cesta....Verím, že sa k tomu 
spoločne dopracujeme.

Ing. Katarína  
Šimončičová (67) 
je od decembra 
2014 poslankyňou  
ružinovské-
ho miestneho 
zastupiteľstva 
za volebný obvod 
Nivy a mestského 
zastupiteľstva 

za Ružinov. Je bez politickej príslušnosti. 
Vyštudovala Hutnícku fakultu na Vysokej 
škole technickej v Košiciach a do revolúcie 
pracovala v Elektrotechnickom ústave na 
výskume supravodivých materiálov. Neskôr 
sa stala ochranárkou v Mestskom zväze 
ochrany prírody a krajiny a ochranárstvu sa 
venuje naďalej. Už 15 rokov aktívne sleduje 
komunálnu politiku v Bratislave a zapája sa 
do verejného diania. Angažuje sa v ochrane 
pamiatok, industriálneho dedičstva, zelene.  
V Ružinove je členkou komisie územného 
plánovania, životného prostredia a dopravy.  

Ako aktívnej ochranárke sa vám podari-
lo presvedčiť Ružinovčanov a stali ste sa 
poslankyňou miestneho zastupiteľstva aj 
mestského zastupiteľstva.  Aký je váš po-
hľad na fungovanie či už mestskej časti  
a mesta z opačnej strany barikády? 
Čo sa mi nepáči, je to, že ide o politiku a nie  
o obsah a konkrétne riešenie veci. Na rieše-
nie detailov nezostáva čas a práve tie detaily 
vidia obyvatelia najviac, občan nevníma poli-
tiku. Riešenia na môj vkus veľmi dlho trvajú. 
Nepáči sa mi ani to, že komisie v Ružinove 

nie sú verejné a obyvatelia sa musia domáhať 
účasti na nich. 

V niektorých komisiách sú zástupcovia ve-
rejnosti ako riadni členovia komisií. Pokiaľ  
ide o účasť ostatnej verejnosti na zasadnu-
tiach komisií, tak niektorí poslanci argu-
mentujú tým, oni boli občanmi zvolení a tým 
nesú zodpovednosť. 
Ale ja nesúhlasím s tým, že obyvatelia majú 
zvolených zástupcov verejnosti nechať štyri 
roky pracovať, majú sa celý čas s nimi zúčast-
ňovať samosprávy. Ako vedia zvolení poslanci, 
ako rozmýšľajú ostatní občania? Musia poznať 
verejný záujem. Určite poslanci pred zastupi-
teľstvom nevolajú ostatným obyvateľom  
a nepýtajú sa ich, ako majú hlasovať, aký 
majú názor. Viem, že je to zložité, ale aspoň na 
komisie keby mohli chodiť občania. V meste 
sa môžu občania prihlasovať na komisie, keď 
majú záujem prísť. 

V mestských častiach Bratislavy aj v Ružino-
ve sa ako občianske združenie prihlasujete 
za účastníka výrubových konaní. Čo býva 
výsledkom vašej účasti v povoľovacích pro-
cesoch na výrub drevín? 
V poslednej dobe ide hlavne o to, aby sa uloži-
la povinnosť realizovať čo najväčšiu náhradnú 
výsadbu za povolený výrub stromu. Niekedy, 
ak je dôvodom nová výstavba, tak sa snažíme 
o to, aby hodnotné stromy nemuseli byť vôbec 
vyrúbané. Jedine mestská časť Ružinov  
z celej Bratislavy vie povedať to, že nesúhlasí  
s výrubom stromov, keď ide o novú stavbu, ak 
sú stromy v dobrom zdravotnom stave. Ak je 

drevina zdravá, esteticky pôsobiaca, tak nie 
je dôvod na vydanie súhlasu na výrub. V iných 
mestských častiach aj po celom Slovensku 
sa súhlasy s výrubom kvôli výstavbe dávajú 
bez problémov. Bola by som rada, keby sa 
množstvo zelene zachovalo, lebo Ružinov bol 
tak naprojektovaný – ako dostatok voľného 
priestoru a dostatok zelene. Ak sa do voľných 
priestorov vtesná stavba, tak je to na úkor 
zelene.

Čo podľa vás chýba starostlivosti o zeleň  
v Ružinove?
V Ružinove sa o zeleň stará Ružinovský pod-
nik verejno-prospešných služieb a ja sa stále 
s nimi sporím, že nemajú certifikovaného ar-
boristu. Ich zamestnanci síce chodia na vše-
lijaké školenia, ale certifikovaného odborníka 
nemajú. Takisto je v Ružinove problémom ne-
dostatok zamestnancov na referáte životného 
prostredia, napríklad výrubové konania robia 
len dvaja ľudia. Stav stromov pritom treba aj 
kontrolovať a to Ružinov je obrovský – takže to 
sa nedá zvládnuť. Aj naša komisia územného 
plánovania, životného prostredia a dopravy 
už žiadala starostu, aby personálne posilnil 
tento referát. 

Miroslava Plesníková

        AJ TOTO SOM JA 
Baví a napĺňa ma práca s ľuďmi a pre ľudí. 
Rada pomáham, hľadám riešenia  problé-
mov a teším sa spolu s ostatnými, keď sa 
podarí dosiahnuť vytýčený cieľ . Baterky si 
nabíjam v rodine, ktorá je pre mňa veľmi 
dôležitá. Mám malého vnúčika Andreja, 
ktorý je mojím hnacím motorom a motívom 
každý deň vstať a urobiť niečo dobré pre 
budúcnosť našich detí. Mám rada čistotu 
a poriadok, a to tak doma ako aj pred dve-
rami domov, bytov, sídlisk. Zaujímam sa 
o životné prostredie a  všetko ekologické, 
trvalo udržateľné.  Nie je mi ľahostajné, 
keď pília stromy, vnímam ich krásu, pre-
menu -  sú tichým svedkom mojich radostí 
a starostí. 

        AJ TOTO SOM JA
 Mám dve deti, manžela, úžasnú rodinu, 
rada bicyklujem, lyžujem a nebojím sa. 

Anna Reinerová: Mám  
zaužívaný proaktívny prístup 
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Katarína Šimončičová: Nepáči sa mi, že ide o politiku 
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Regulácia Cvernovky zasa o krok ďalej 
Ružinovskí poslanci schválili zadanie pre 
vypracovanie územného plánu zóny Cvernovka. 
Je to ďalší krok v príprave dokumentu, ktorý 
spodrobní územný plán Bratislavy v lokalite 
bývalej cvernovej továrne stojacej medzi ulicami 
Páričkova-Košická-Mlynské nivy-Svätoplukova.  

Zadanie územného plánu zóny definuje a vymenúva 
požiadavky na to, čím sa má už samotný územný plán 
zóny zaoberať a čo by mal riešiť. Mestská časť Ružinov 
začala územný plán zóny Cvernovka obstarávať v apríli 
2014. Spracovateľom územného plánu zóny je Ing. 
arch. Peter Žalman, odborne spôsobilou osobou, ktorá 
koordinuje celý proces prípravy územného plánu zóny je 
Ing. arch. Marta Závodná.  Septembrovému schváleniu 
zadania  pre vypracovanie územného plánu zóny 
Cvernovka predchádzali prieskumy a rozbory daného 

územia. Je to štandardný zákonom stanovený postup. 
Návrhy samotného územného plánu zóny sa budú 
prerokovávať s verejnosťou. 
Územný plán zóny Cvernovka, ktorej objekty sú  
v súkromnom vlastníctve,  zareguluje budúci charakter 
lokality a usmerní výstavbu v nej, do úvahy musí brať 

aj dopravné vzťahy. Podľa platného územného plánu 
Bratislavy je tu možné počítať s objektmi občianskej 
vybavenosti, ale aj bývania. Súčasťou Cvernovky je 
národná kultúrna pamiatka na rohu Svätoplukovej a 
Páričkovej ulice – objekt bývalej Pradiarne, kde teraz 
sídlia mnohé umelecké ateliéry. Podľa ružinovského 
poslanca Patrika Guldana (nezávislý), ktorý pracuje na 
Pamiatkovom úrade, by tu chránených objektov mohlo 
byť viac:  „Pamiatkový úrad Slovenskej republiky pripraví 
návrh doplnenia vyhlásenia objektov za národnú kultúrnu 
pamiatku. Vtedy, keď sa za ňu vyhlasovala Pradiareň,  
vyhlasovateľ  nezohľadnil iné objekty ako stavebnú súčasť 
Pradiarne. Objekt silocentrály chceme dovyhlásiť za 
národnú kultúrnu pamiatku,“ vyjadril sa na septembrovom 
miestnom zastupiteľstve mestskej časti Ružinov Patrik 
Guldan. 

Miroslava Plesníková 

Slovnaft vybudoval modernú  
prevádzku na výrobu polyetylénu. Na čo sa používa?
220 tisíc ton ročne vyrobí nová prevádzka na výrobu nízkohustotného polyetylénu LDPE 4. Ten sa využíva napríklad na výrobu obalov, 
fólií, hračiek či medicínskych pomôcok. Výrobnú jednotku v Slovnafte slávnostne uviedli do prevádzky začiatkom septembra. 

Prevádzka umožňuje vyrábať nové typy polyetylénu 
s vyššou kvalitou, s minimálnymi emisiami, vyššou 

bezpečnosťou pri jej prevádzkovaní a nižšou 
energetickou spotrebou. LDPE 4 nahradí všetky 
predchádzajúce prevádzky výroby polyetylénu 
v Slovnafte. „Nová výrobná jednotka zlepší našu 
konkurencieschopnosť a možnosť ďalšej expanzie na 
nové trhy. Zároveň znamená dlhodobú stabilitu pre 
región, v ktorom podnikáme, našich zamestnancov a aj 
pre stovky obchodných partnerov z radov dodávateľov 
a odberateľov,“ uviedol predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi.
Po ukončení výstavby výrobnej jednotky budú do 
konca novembra prebiehať skúšky technológie, 
nábehové a garančné testy. Komerčná výroba sa 

spustí začiatkom budúceho roka. Výrobná jednotka 
produkuje plastový granulát, ktorý sa následne ďalej 
spracováva u odberateľov na konečné produkty. Štyri 
pätiny produkcie budú smerovať najmä na zahraničné 
trhy.
Do vybudovania výrobnej jednotky s najmodernejšími 
technológiami a pridružených súčastí, ktoré zahŕňajú 
aj rekonštrukciu Etylénovej jednotky, výstavbu 
logistickej infraštruktúry a ďalšie technológie, 
Slovnaft investoval viac ako 300 miliónov eur. 

(mp)
Foto: Slovnaft

Ako sú rozpracované územné plány zón v Ružinove? 
V Ružinove platia dva územné plány zón, ktoré na 
rozdiel od územného plánu Bratislavy podrobne 
regulujú výstavbu v danom území. Od minulého 
roka, kedy ich schválilo ružinovské miestne 
zastupiteľstvo, platia územné plány zón Krajná-
Bočná a Trnávka-stred. Ich príprava začala ešte v 
roku 2008, trvala šesť rokov.  

V súčasnosti mestská časť Ružinov pripravuje ďalších 
deväť takýchto regulatívov budúcej výstavby. Najďalej 
v rozpracovanosti sú územné plány zón Štrkovecké 
jazero, Bajkalská roh a Bajkalská, Drieňová.  Ateliér A1 

Respect  spracuváva ich koncepty  - v rámci toho tento rok 
prebiehali prerokovania petícií občanov napríklad kvôli 
radovým garážam na Teslovej ulici. Niektorí ich majitelia 
si nevedia predstaviť, že v budúcnosti by ich mohlo 
nahradiť niečo iné. V prípade všetkých troch územných 
plánov zón okolo jazera magistrát hlavného mesta už po 
urgenciách mestskej časti Ružinov konečne vyjadril súhlas 
s vyhlásením stavebnej uzávery do doby schválenia týchto 
dokumentov. Stavebná uzávera však ešte nie je platná. 
V prípade územného plánu zóny Cvernovka ružinovskí 
poslanci schválili zadanie,  architekt Peter Žalman tak môže 
pripraviť koncepty územného plánu zóny, ktoré sa budú 

prerokovávať s verejnosťou.  Príprava územného plánu 
zóny Ostredky začala minulý rok, tento rok sa na žiadosť 
obyvateľov rozširovali hranice riešeného územia.  Mestská 
časť Ružinov musela obstarávať architekta (spracovateľa)  
tohto územného plánu zóny, zmluva  s ním mala byť podľa 
predpokladov podpísaná do konca septembra.  Architekt 
následne vypracuje dokumentáciu pre stavebnú uzáveru. 
Tento rok sa začína príprava územných plánov zón Pošeň-
sever a Pošeň-juh. Rovnako v úvodnej fáze sú územné 
plány zón Líščie nivy-Palkovičova a Miletičova trhovisko. 

(red)

inzercia inzercia
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Staré betónové ihrisko  
na Banšelovej s príchuťou syra 

Študenti duálneho vzdelávania 
majú po škole prácu istú  
v drogérii alebo hypermarkete

Základná škola 
Medzilaborecká 
dostala pitnú fontánku 

Školáci z Drieňovej si 
vybehali 2 tisíc eur 

Ihrisko na Banšelovej ulici na Trnávke ožilo. Môže za to súťaž Syrárne Bel Slovensko a jej súťaž Vyhraj kraj-
šie Slovensko s Karičkou. Karička v letnej súťaži  rozdala slovenským rodinám 18 000 eur na prestavbu ich vlastných 
domov, bytov, záhrad a viac ako 3 tisícky kilogramov syra. „Zároveň však vyzvala spotrebiteľov prihlasovať akékoľvek 
verejné projekty so zámerom skrášliť okolie,“ hovorí Eva Chrenovská, Senior Brand manager značky Karička. Projekty mali 
byť zamerané na detské ihriská, parky alebo iné verejné priestranstvá. A práve to pomohlo ihrisku na Banšelovej ulici. 
Jednou z výherkýň sa stala Mirka Čižmárová z Ružinova. Do súťaže zaslala projekt rekonštrukcie detského ihriska práve na 
Banšelovej. A podarilo sa. V spolupráci s mestskou časťou Ružinov má ihrisko vylepšenú podobu. Zmizli staré preliezačky, 
vymenený je piesok, zrekonštruované a namaľované sú múriky a pribudli nové hracie prvky. 
Z viac ako 400 zaslaných projektov do súťaže vybrala spoločnosť na základe určených kritérií päť projektov, ktoré 
postupne realizovala  v priebehu roka 2015 v hodnote viac ako 25 000 eur. „Karička je tu doma, na Slovenku ju vyrábame, 
slovenské rodiny Karičku kupujú a majú v obľube. Preto je pre nás dôležité a prirodzené, aby sme Slovákom pomáhali a poskyt-
li im príležitosť zlepšiť prostredie, v ktorom sa hrajú ich deti, kde žijú,“ dodáva Eva Chrenovská. 

(mp)
Foto: Syrárne Bel Slovensko, MÚ Ružinov 

Duálne vzdelávanie v praxi znamená, že na výchove žiakov SOŠ Samuela  Jurkoviča, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský 
samosprávny kraj, sa budú podieľať priamo aj zamestnávatelia. Teoretická príprava tak stále zostáva na pleciach školy, 
zatiaľ čo praktickú časť absolvuje žiak na jednom z pracovísk drogérií dm alebo v petržalskom hypermarkete Tesco. Počas  
praktického vzdelávania si ich obe firmy budú študentov pripravovať na vlastné pozície. „Na praxi si budú študenti pre-
chádzať každú činnosť na filiálke. Samozrejme, začnú s takými ľahšími činnosťami ako je filozofia spoločnosti, marketingové 
témy a neskôr vo vyšších ročníkoch sa budú venovať napríklad aj peňažnému hospodárstvu,“  uviedla na margo praktických 
poznatkov prokuristka dm drogerie markt Zuzana Vinklerová. Študenti budú zároveň za svoju prácu aj finančne odme-
není a po úspešnom skončení školy majú garantované pracovné miesto. „Úspešne z nášho pohľadu znamená s priemerom 
do troch celých. Ak sa im podarí takto skončiť štúdium, majú u nás garantované miesto minimálne na tri roky,“ objasnil istotu 
budúcnosti študentov Martin Kuruc, riaditeľ pre retail z Tesco stores.  Istú prácu po škole tak má aj prváčka Sabína na SOŠ 
Samuela Jurkoviča. „ Mňa tento systém oslovil všetkým, ale najmä tým, že po skončení školy si nemusím hľadať prácu, lebo ju 
už budem mať,“ uviedla Sabína. „Okrem istoty práce ma očarila aj možnosť získať iný pohľad na fungovanie spoločnosti, ako 
by som sa naučila len z kníh. Takto ju spoznám doslova zvnútra a nezanedbateľnou výhodou je aj plat, ktorý budem dostávať,“ 
doplnila kamarátku spolužiačka  Adriana.  Obe spoločnosti  budú okrem teoretickej časti svojim študentom prispievať aj 
vo forme štipendia. Počas samotného štúdia bude počet praktických hodín rásť a počet teoretických sa zmenšovať.            

Marianna Šebová 
Foto: BSK

Základná škola Medzilaborecká  má v budove novú 
pitnú fontánku. Venovala jej ju Bratislavská vodá-
renská spoločnosť (BVS). 

Pitné fontány majú deťom pomôcť naučiť sa správny 
každodenný pitný režim počas vyučovania. Inštalácia 
pitných fontán v materských, základných, stredných 
školách a univerzitách na území, kde BVS pôsobí, je 
súčasťou vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre 
budúcnosť, ktorý začal v roku 2011. Spoločnosť doposiaľ 
umiestnila v školách rôznych stupňov 33 pitných fontán. 
Zámerom projektu je obnoviť kultúru pitia vody v školách 
a zvýšiť záujem o vodu z vodovodu ako protiváhu ku 
konzumácii sladených nápojov. Podľa výsledkov  interného 
prieskumu BVS na školách s fontánami, projekt už prináša 
prvé povzbudivé výsledky. Deti sa začínajú viac orientovať 
v pitných režimoch na čistú vodu. 

(mp)

Základná škola Drieňová sa stala druhou najaktívnejšou zá-
kladnou školou v súťaži Európsky týždeň športu na školách 
Bratislavského kraja, ktorý sa uskutočnil v prvej polovici 
septembra. Základná škola Drieňová sa súťaže zúčastnila 
hodinovým behom okolo Štrkoveckého jazera, do ktorého 
sa zapojili nielen deti, ale aj rodičia a pedagógovia. Všetci 
spoločne si svojou vysokou účasťou „vybehali“ poukaz v 
hodnote 2 tisíc eur na nákup športových potrieb. Svoje 
aktivity do súťaže v rámci Európskeho týždňa športu 
prihlásilo 71 základných a stredných škôl a do športovania 
sa tak zapojilo vyše 19 tisíc žiakov z bratislavského regiónu
. 

Foto: ZŠ Drieňová

Pracovať už počas strednej školy a po jej skončení mať isté miesto. Takúto možnosť 
využila dvadsiatka študentov prvého ročníka  Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici, ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdeláva-
nia. Ročník sa podarilo v septembri otvoriť vďaka spolupráci školy s dm drogerie markt a 
Tesco stores.

Stav pred rekonštrukciou Stav po rekonštrukcii 
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Inkluzívnou školou v Ružinove je aj Paneurópska základná škola 
Ružová dolina a Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia 
Sklenárova  so študijným odborom Animátor a Sociálno-výchovný 
pracovník. Obe sa nachádzajú pár metrov od seba na sídlisku 
Ružová dolina. „Zámerom oboch škôl je, aby sa tu deti pod vedením 
kvalifikovaných učiteľov, ale aj školských psychológov, špeciálnych 
pedagógov a asistentov učiteľov naučili požadované odborné 
vedomosti, ale aby sa rozvíjali aj emocionálne, sociálne a morálne,“ 
vysvetľuje štatutárna zástupkyňa oboch škôl Eva Gajdošová. 
„Aj tieto deti chcú zažiť v škole úspech, mať radosť z učenia, byť 
niekedy víťazmi, aj tieto deti túžia po tom, aby aj ich vrstovníci brali, 
aby si v bežnej škole našli kamarátov, aby ich nešikanovali kvôli 
rozdielnostiam, aby akceptovali ich psychické, fyzické a sociálne 
odlišnosti, aby im pomáhali, podali im pomocnú ruku, brali ich ako 
rovnocenných partnerov a ukázali im, kde majú silné stránky, nadanie 
a talent,“ objasňuje výchovno-vzdelávací zámer v inkluzívnej 
škole riaditeľka súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie na 
Sklenárovej ulici Mária Barancová. V škole, ktorá je inkluzívnou, nie 
je žiak len jednoducho prítomný v triede, ale je zakomponovaný 

do aktivít a činností triedy, akceptovaný svojimi spolužiakmi a 
učiteľmi, dostáva pochvaly, zažíva úspech, dostáva spätnú väzbu, 
v čom je aj on dobrý, kde má aj on svoje silné stránky osobnosti.  
Podstatnú  úlohu v inkluzívne škole zohráva inkluzívny tím, kde  
okrem  pedagogických  pracovníkov sú navrhovaní aj školský 
psychológ, špeciálny  pedagóg, sociálny  pedagóg, asistent 
učiteľa  a v prípade potreby  sú prizývaní aj ďalší  špecialisti. Nutná 
je úzka spolupráca učiteľov a odborníkov v multidiciplinárnom 
tíme v škole, ako aj dobrá spolupráca s rodičmi, a hľadanie nových 
netradičných foriem práce s rodinou a rodičmi žiakov, komunikácia 
s rešpektom a úctou. Tiež orientácia na kariérové poradenstvo a 
profesijnú orientáciu žiakov, ich správny výber štúdia  
a zamestnania. (red)

Foto: Paneurópska ZŠ

inzercia

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

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

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

Nová ambulancia

Ružinov

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

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

Na špecifické potreby detí sa zameriava  
inkluzívna škola. Nájdete ju  v Ružovej doline
Deti iné, deti s hendikepmi, deti, ktoré trápia problémy  
s komunikáciou, deti s vážnymi emočnými poruchami a poru-
chami správania a špecifickými vývinovými poruchami učenia, 
deti s depresiou, úzkosťou, fóbiami, silnou introverziou, deti  
s telesným postihnutím s narušeným obrazom seba, so zní-
ženou sebaúctou, sebavedomím a sebadôverou, so sociálne 
znevýhodneného prostredia. Na potreby takýchto detí v škole sa 
zameriava inkluzívne vzdelávanie. 

Asociácia diabetikov Slovenska
vás pozýva na

6. BRATISLAVSKÝ DEŇ DIABETIKOV 
pri príležitosti Svetového dňa diabetu

17.10. 2015 od 13:00 do 17:00 hod. 
v Dome kultúry Ružinov

Program: 
13:00 – 17:00 h (vestibul) Prezentácie spoločností 
s pomôckami a potravinárskymi produktmi, vhodnými pre 
diabetikov. Verejné meranie glykémie, kapacity pľúc a iné. 
14:00 – 16:00 h (veľká sála) Panelová diskusia. Spýtajte 
sa diabetológov, zástupcov Asociácie na ochranu práv 
pacientov, zástupcom zdravotných poisťovní, odborníkom 
z oblasti liekov a výskumu. 

Svoje otázky môžete posielať na e-mailovú adresu  
adias.bcd@gmail.com alebo na adresu Asociácia diabetikov 
Slovenska, Vlčkova 26, 811 04 Bratislava. Písomné otázky 
budete môcť odovzdať aj pri vstupe do veľkej sály. 
Ďalšie informácie: www.adias.eu 

SPÁJA NÁS DIABETES
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Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi 

Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 35 eur

Predám nové klietky na chov prepelíc, činčíl, pasce na líšky 
a kuny,  liahne na vajíčka a odchovne. Tel.: 0907 181 800, 
www.123nakup.eu. 

Predám nové klietky na chov prepelíc, činčíl, pasce na líšky 
a kuny,  liahne na vajíčka a odchovne. Tel.: 0907 181 800, 
www.123nakup.eu. 

Aj tento rok mestská časť Ružinov podporí ružinovské rodiny  
v hmotnej alebo náhlej núdzi vianočným príspevkom, a to na 
základe ich písomnej žiadosti.

V zmysle platného VZN č 40/2014 osobou oprávnenou na 
poskytnutie vianočného príspevku sú rodiny s nezaopatrenými 
deťmi s trvalým pobytom na území mestskej časti Ružinov 
posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto 
nariadenia alebo v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariade-
nia. 

Výška príspevku:
Rodina s 1 dieťaťom  130 EUR
Rodina s 2  deťmi  150 EUR
Rodina s viac ako 2 deťmi 160 EUR   

Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi,  ktorým v  
roku 2015 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, 

majú nárok finančný príspevok bude  vo výške 70  EUR. 

Spolu   so  žiadosťou  o  priznanie vianočného príspevku  je 
oprávnená  osoba povinná priložiť všetky dokumenty preuka-
zujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného 
príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba 
je rodinou v hmotnej núdzi. 

Záujemcovia si môžu podať žiadosť najneskôr do 15. 11. 2015 
priamo na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 
21. Žiadosť  na  tento príspevok je zverejnená na webovej 
stránke mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si  ju  
môžu  rodičia  vyzdvihnúť  priamo  na prvom   kontakte  miest-
neho úradu. 

Bližšie informácie: 
t. č. 02/48 28 44 04 alebo 02/48 28 44 51 alebo osobne na refe-
ráte sociálnych služieb, v kancelárii č. 8.

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2015/2016 nastúpili 
do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej 
časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €. 
Ako ho získať?

Prvák zo školy zriadenej mestskou časťou Ružinov
Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného 
zástupcu v Ružinove. Ružinovský miestny úrad posiela v sep-
tembri a októbri oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným 
zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských 
škôl zriadených mestskou časťou Ružinov na základe zoznamov 
poskytnutých školami.
 
Kam si prísť po peniaze?
Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo 
dňa doručenia výzvy v pokladni ružinovského miestneho úradu 
na Mierovej 21 na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na 
adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka zák-
ladnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov.
 
Prvák zo školy zriadenej iným subjektom
V prípade, že dieťa je zapísané do školy zriadenej iným zriaďova-
teľom či už v Ružinove, alebo mimo Ružinova, rodič si môže na 

miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok. 
Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka 
v školskom roku 2015/2016" a občiansky preukaz zákonného 
zástupcu ako oprávnenej osoby s trvalým bydliskom v Ružinove.

Kto má nárok na získanie príspevku?
Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu die-
ťaťa v Ružinove. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného 
príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je:
- ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú 
školskú dochádzku, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa 
nachádza v ich spoločnej starostlivosti,
- rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, 
ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu,
- osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú 
dochádzku zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
 
Ďalšie informácie:
Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov, tel: 02/ 48 284 267,
email: darina.scasna@ruzinov.sk

Ružinovskí rodičia, ktorým sa 
narodilo dieťa, môžu dostať 
od mestskej časti Ružinov 
príspevok pri narodení 
dieťaťa. Aktuálne je vo výške 
70 eur, podmienkou je trvalý 
pobyt zákonného zástupcu 
dieťaťa v Ružinove. 

Žiadosť o vyplatenie príspevku 
pri narodení dieťaťa nájdete na 
internetovej stránke  
www.ruzinov.sk v sekcii 
Tlačivá/sociálne služby, podať 
ju treba na ružinovskom 
miestnom úrade. Jednorazový 
príspevok vám vyplatia do 
šiestich mesiacov od narode-
nia dieťaťa, potom už nárok na 
príspevok zaniká. Peniaze vám 
prídu buď na účet, poštovou 
poukážkou alebo si ho pre-
vezmete v pokladni miestneho 
úradu. Minulý rok ružinovská 

samospráva takto podporila 
630 novorodencov, v tomto 
roku to bolo už  takmer 580                                    
novonarodených detí. 
Súčasne sa môžete zúčastniť 
malej slávnosti vítania novoro-
dencov, ktorá sa koná v zasa-
dacej sále miestneho úradu na 
Mierovej 21. Súčasťou uvítania 
je krátky kultúrny program, 
odovzdávanie ruží a pamätnej 
plakety s miestom na foto-
grafiu starostom Ružinova 
Dušanom Pekárom  a fotenie 
detí v drevenej kolíske. 

Narodilo sa vám dieťa? Môžete 
získať finančný príspevok

Rodinný trh na 
detskom ihris-
ku Jadrová na 
Ostredkoch  
19. septembra 
prilákal množ-
stvo návštevní-
kov.  Čo tu mohli 
vidieť, využiť  
a zažiť? Burzu 
detského oble-
čenia, výrobu 
náramkov, tvo-
rivé dielne pre 
deti, šikovné 
mamičky odpre-
zentovali domá-
ce koláče, nechý-
bala zmrzlina či 
káva. Komunitné  
sídliskové podujatie pre mladé rodiny zorganizovalo 
občianske združenie OZ Pozitív s jazykovou školou Class.

inzercia

Foto: OZ Pozitív 
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Predám nové klietky na chov prepelíc, činčíl, pasce na líšky 
a kuny,  liahne na vajíčka a odchovne. Tel.: 0907 181 800, 
www.123nakup.eu. 

KDE BUDÚ BEZPLATNÉ KONTAJNERY NA VEĽKOROZMERNÝ ODPAD?

Zostali vám doma staré farby,  
oleje či žiarivky a neviete, kam s nimi? 

Ste fyzická osoba - nepodnikateľ a neviete, kam so starými 
farbami, olejmi a inými škodlivinami? Môžete ich bezplatne 
odovzdať počas zberu domového odpadu s obsahom škodli-
vín. Takéto látky totiž nepatria do kontajnera či do odpadu  
v domácnosti. 
KEDY? 17.10. 2015 od 8:00 – 10:00 h 
KDE? Pri Základnej škole Ružová dolina 29
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracov-
níci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – 
fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
Staré náterové hmoty, Odpadové rozpúšťadlá, Pesticídy, 
Oleje a tuky, Batérie a akumulátory ,Žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť, Vyradené zariadenia obsahujúce chló-
rfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektro-
spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, 
mixéry a pod.)
V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch,  
z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie 
takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 
5 kg od 1 osoby.
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a 
fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje naklada-
nie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade 
záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým 
osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie 
domového odpadu s obsahom škodlivín aj na Zbernom dvore 
spoločnosti OLO a.s., Stará Ivánska cesta 2 v pracovných 
dňoch od 8.00 do 18.00 h. 

JESENNÉ UPRATOVANIE 2015
Veľkokapacitné kontajnery na objemný 
odpad, ktorý nemôžete vyhodiť do kontaj-
nerov na komunálny odpad ani položiť vedľa 
nich, budú rozmiestnené na jednotlivých 
sídliskách nasledovne:
sobota 10.10. 2015  od 9:00 do 17:00 hod.
OSTREDKY Parkovisko pozdĺž Vrakunskej 
cesty, zástavka autobusov č. 39 
ŠTRKOVEC Komárnická – roh Herlianska 
ul. – parkovisko  
TRNÁVKA Banšelova ul. – parkovisko pri 
Autobazáre                                 

sobota 17.10. 2015 od 9:00 do 17:00 hod.
PRIEVOZ Parkovisko Staré záhrady oproti 
cintorínu,Vlčie hrdlo – sídlisko
POŠEŇ Parkovisko pred nákupným cen-
trom Kocka  
TRÁVNIKY Parkovisko Rezedová, výjazd na 
Ďatelinovú
sobota 24.10. 2015 od 9:00 do 17:00 hod.
STARÝ RUŽINOV ulica Priekopy pri gará-
žach  
RUŽOVÁ DOLINA Parkovisko pred 
Základnou školou Ružová dolina 29
NIVY Súťažná pri Spoločenskom dome Nivy P

Nezabudnite na povinnú jesennú deratizáciu!
Regionálny úrad 
verejného zdravot-
níctva v Bratislave 
vyzýva na vykonanie 
celoplošnej jesen-
nej deratizácie na 
území všetkých obcí 
Bratislavského kraja   
v období od 1.10. 2015 
do 15.11. 2015. 

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestran-
stvách v správe alebo majetku obcí. 

Fyzické osoby podnikatelia  a právnické osoby vykonajú deratizáciu 
v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolek-
torových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie 
vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, 

telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, 
bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov 
i skládok odpadov. 
Fyzické osoby podnikatelia  a právnické osoby deratizáciu uskutočnia 
prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne 
vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. 

Fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v 
objektoch využívaných na chod hospodárskych zvierat a v prípade 
známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch 
rodinných domov a objektov určených na bývanie. 
Fyzické osoby - občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne 
v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú urče-
né a schválené na predmetný účel. 

Povinnosť vykonať preventívnu celoplošnú deratizáciu vyplýva zo 
zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia. Slúži na zabránenie premnoženia hlavne myší a potkanov. 
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Prvé Krúžkovanie Ružinova malo úspech 

Množstvo hlavne mladých rodín s deťmi prilákal prvý ročník podujatia Krúžkovanie Ruži-
nova.  Okolo veľkej fontány v Parku Andreja Hlinku malo svoje stánky približne 40 rôz-
nych ružinovských krúžkov, kurzov, prezentovali sa športové kluby, materské či rodinné 

centrá, tanečné aj spevácke súbory, ale aj krížovkári, Knižnica Ružinov či Kino Nostalgia.  Rodi-
čia tak získali na jednom mieste prehľad o voľnočasových aktivitách nielen pre svoje deti, ale aj 
pre seba. Mnohí totiž nevedia, čo všetko sa v Ružinove dá robiť, pretože ponuka aktivít je veľmi 
široká. Súťaž o najkrajší alebo najkreatívnejší stánok vyhrali spoločný stánok Oratka, Domky  
a SDM Domino z Trnávky, Akadémia írskeho tanca Avalon a materské centrum Hojdana.  Krúž-
kovanie Ružinova zorganizovali Cultus Ružinov a mestská časť Ružinov. 

MAĽBA NA
 TEXTIL

Vás pozýva na tvorivé

Vidíme sa v Prime,
na Banšelovej 4,

v sobotu 17.10. 2015,
od 10:00 do 16:00.

Za podporu  
ďakujeme

MČ Ružinov
PRIMA n.o. 

stretnutie

Prihláste sa na 
02 / 43 41 18 13

Viac info na 
facebook.com/dssprima

inzercia
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Chcel som hrať ako môj otec

Do sveta veľkého hokeja ste vstúpili 
ako 18-ročný chalan. Dokáže taký 
mladý človek oceniť svoje postavenie 
profesionálneho reprezentanta prvej 
ligy v krajine?
Tvrdo som drel, aby som bol už  
v osemnástich rokoch pripravený na 
najvyššiu súťaž. Nebolo to zo dňa deň. 
Predchádzali tomu tvrdé dlhoročné 
tréningy. Keď som sa napokon dostal 
do reprezentačného mužstva, veľmi 
som si to vážil a usiloval som sa čo 
najviac naučiť od svojich hviezdnych 
spoluhráčov.

Prečo ste si vybrali práve hokejový 
klub Slovan? 
V roku 2003, v čase môjho profesionál-
neho nástupu, bol Slovan najznámej-
ším slovenským hokejovým klubom. 
Už predtým som pôsobil v jeho tíme 
dorastencov, kde sme vyhrali juniorské 
majstrovské tituly. Vlastne som v ňom 
bol už od malička a ešte pred maturi-
tou na gymnáziu som prvýkrát nastúpil 
za A mužstvo. 

Do akej miery mal vplyv na vaše život-
né rozhodnutie váš slávny otec, hoke-
jista, niekdajší prezident Slovenského 
ľadového hokeja a klubu HC Slovan?
Otec mal na mňa veľký vplyv. Od ma-
lého chlapca ma viedol k športu, už o 
šiestej ráno sme obaja cupkali na šta-
dión Ondreja Nepelu, čo bolo prakticky 
na konci našej ulice, keďže sme bývali 
na Bajzovej ulici. Takže s hokejom som 
žil vlastne od mala. Už ako dieťa som 
sa rád díval ako otec trénuje, chodil 
som na jeho zápasy. Aj ja som chcel 

hrávať ako on. Táto túžba sa mi videla 
úplne prirodzená.

Napriek úspechom, ktoré ste v klube 
zaznamenali, viackrát ste zmenili 
svoje pôsobiská. Čo zohráva najdôle-
žitejšiu úlohu pri rozhodovaní, kam 
sa hráč vyberie a s ktorým klubom 
podpíše zmluvu?
Hokejový život je nevyspytateľný, takže 
patrí k nemu aj zmena pôsobiska. Hráč 
pri ponuke z iného klubu zohľadňuje 
viacero faktorov, ako napríklad záze-
mie klubu, ciele klubu, platové pod-
mienky hráčov atď.

Ktorí tréneri vás najviac formovali?
V úplných začiatkoch to bol môj otec, 
no neskôr jednoznačne tréner Štefan 
Molnár. Bez neho by moja výkonnosť 
nebola na takej úrovni, aby naplnila 
nároky profesionálnej hokejovej ligy.

HC Košice získal sedem majstrov-
ských titulov a minulý rok sa dostal do 
ligy majstrov. V sezóne 2010/11 ste  
v ňom pôsobili aj vy. Prečo ste odišli  
z takého úspešného tímu?
V Košiciach som pôsobil päť sezón. 
Bolo to krásne obdobie, no pred jeden 
a pol rokom som mal vážne zranenie, 
praskla mi platnička a musel som sa 
podrobiť operácii. Moja výkonnosť za-
čala byť značne limitovaná a nespĺňala 
tak nároky na lídra tímu, ku ktorým 
som mal patriť. Kvôli týmto skutoč-
nostiam ma klub uvoľnil a zmenil som 
pôsobisko.

Zúčastnili ste sa aj celoeurópskych 
súťaží?
Nie, celoeurópske súťaže som nehral. 

Koľko zápasov ste odohrali a koľko 
gólov strelili v slovenskej lige?
Ja osobne si nevediem podrobné 
štatistiky, ale zistil som si, že to bolo 
511 zápasov, v ktorých som strelil 121 
gólov, poskytol 129 asistencií a získal 
250 bodov. 

Ako sa vám darí v HC Banská Bystri-
ca? 
V tomto klube som krátko, len túto 
sezónu, ktorá nedávno začala, ale 
verím, že sa mi bude dariť a že s tímom 
budeme dosahovať úspechy. 

Stále ste aj obyvateľom bratislavské-
ho Ružinova...
Vždy, keď môžem, vraciam sa do  
Bratislavy. Bývam pri Štrkoveckom 
jazere na Sabinovskej, odtiaľ to mám 
blízko aj k mame na Bajzovej a ešte 
bližšie k mojej babičke, ktorá býva 
len 400 metrov odo mňa a som u nej 
veľmi často. Občas sa zastavím aj na 
štadióne - raz Ondreja Nepelu, inokedy 
Vladimíra Dzurillu, pozriem si našu 
mládež, ako trénuje a zaspomínam si 
na svoje začiatky.

Anna Sláviková 
Foto: archív D.P. 

S hokejom začínal v Slovane Bratislava a v slovenskej extralige 
debutoval v sezóne 2003/04. Počas jeho účasti v tomto klube získal 
Slovan majstrovský titul. Pôsobil však aj v Skalici, v Dukle Senica, 
v Košiciach, kde získal dvakrát majstrovský titul, v minulej sezó-
ne bol najproduktívnejším hráčom ŠHK 37 Piešťany, v súčasnosti 
je hráčom extraligového klubu HC 05 Banská Bystrica. Slovenský 
hokejový útočník DUŠAN PAŠEK (1985).

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/október 2015
Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.:  +421 2/52 92 17 35 

  Pohybové kurzy 
Joga  každý pondelok o 9:00, každú stredu o 18:30 a každý štvrtok o 17:00 
Nordic walking   každý pondelok o 14:00
Pilates  každý utorok o 9:30, 10:30, 11:30
Ranné prebúdzanie s Táničkou  každú stredu o 8:30
Tanečky s Táničkou   každý pondelok o 11:00

  Kreatívne kurzy
Enkaustika   5.10.2015 o 12:00
Quilling   6.10.2015 o 16:30, 27.10.2015 o 16:30
Jesenné svietniky  13.10.2015 o 16:30
Maľovanie ako cesta   14.10.2015 o 10:00, 28.10.2015 o 10:00
Papierové pletenie – dekorácia na dvere  12.10.2015 o 16:30, 20.10.2015 o 16:30

Náramky z korálkov  19.10.2015 o 17:00
Patchwork - košíček   21.10.2015 o 10:00
Paličkovanie   každú stredu o 13:30

  Iné
,,Čaj s Luckou“  7.10.2015 o 16:30, 21.10.2015 o 16:30
Spevácky zbor   každú stredu o 18:00

  Rehabilitácia a Linka pomoci
Rehabilitácia  každý utorok, štvrtok a piatok
Linka pomoci  každý  pracovný deň od  09:00 - 13:00, 14:00 - 16:00

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.
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Milujú svoje mesto v Ružinove 
Namiesto oddychu po celom týždni si vyhrnuli rukávy a pustili sa do skrášľova-
nia svojho okolia. Reč je o dobrovoľníkoch, ktorí sa v polovici septembra zapojili 
do druhého ročníka podujatia Milujem svoje mesto pod záštitou občianskeho 
združenia Kresťania v meste. Ponúkli svoju pomoc a mestská časť Ružinov im 
vybrala dobrovoľnícke aktivity. 

V Ružinove si dobrovoľníci vzali na mušku 
Park Andreja Hlinku. Vyčistili ho od popa-
daného lístia, konárov, smetí a betónovým 
múrom poznačeným sprejermi vrátili nepo-
čarbaný vzhľad. „Prišlo nás viac než dosť. 
Zorganizovali sme celú našu dorasteneckú 
mládež, ktorej sa venujeme, čiže je nás približne 
dvadsať,“ objasnil záujem mladých ľudí o dob-
rovoľnícke práce Samuel Lacho, vedúci sku-
piny Dorast/Level v cirkevnom zbore Bratskej 
jednoty baptistov Viera. Zároveň dodal, že 
ich nemusel dvakrát prehovárať na vyčistenie 
parku, v takýchto zmysluplných aktivitách 
totiž nie sú žiadni nováčikovia. Už v minulosti 
niekoľkokrát natierali zábradlia na Trnávke. 
„Ja veľmi rada trávim svoj čas s týmito ľuďmi. 
Je to oveľa väčšia zábava ako sedieť doma pri 
počítači či počúvať hudbu,“ ozrejmila dôvod 

svojej účasti Lucia.
Ďalšia skupina dobrovoľníkov sa v rámci podu-
jatia Milujem svoje mesto zamerala na zábradlia 
za zastávkou MHD neďaleko križovatky na 
Ružinovskej a Tomášikovej ulici. Najprv statočne 
bojovali s niekoľkoročnou hrdzou, potom prišiel 
na rad novučičký náter. „Robím to prvýkrát  
v živote. Nie je to veľmi náročné, aj keď po celom 
dni ma z toho škrabania hrdze asi bude bolieť 
ruka, ale za ten dobrý pocit mi to stojí,“  povedala 
dobrovoľníčka Lucia. „Na začiatku sme si stano-
vili cieľ vynoviť zábradlia až po ďalšiu zastávku. 
Uvidíme, koľko toho stihneme. V prvom rade nám 
ale ide o kvalitu a nie o kvantitu,“ uzavrel kazateľ 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa Marek Riečan. 

Marianna Šebová
Foto: autorka 

Odyseus čistí ulice Bratislavy spolu s užívateľmi drog
Pohodené injekčné striekačky ostávajú problémom nikoho. Občianske združenie Odyseus 
dlhodobo a systematicky injekčné striekačky zbiera. 
„V septembri naše združenie zorganizovalo 
niekoľko dobrovoľníckych zberov pohode-
ných injekčných striekačiek. Pomáhali im pri 
tom aj samotní ľudia, ktorí drogy užívajú. 
Spoločnými silami vyzbierali zo zeme viac 
ako 150  použitých injekčných striekačiek  
v Ružinove a vo Vrakuni,“ povedala 
Miroslava Žilinská, koordinátorka projektu 
z OZ Odyseus. 
Pracovníci Odysea vymieňajú injekčné 
striekačky ľuďom užívajúcim drogy už od 
roku 1998. Vďaka tomu sa ročne bezpeč-
ne zlikviduje viac ako 100 000 použitých 
injekčných striekačiek.  „Pohodenú strie-
kačku môže bezpečne zlikvidovať každý z 
nás,“ vysvetľuje Miroslava Žilinská, koor-
dinátorka projektu. „Treba však dodržať 
niekoľko zásad. Striekačku nikdy nechytáme 
holou rukou, môžeme použiť gumenú 

rukavicu alebo vreckovku. Chytíme ju za 
piest, nie v blízkosti hrotu a hodíme do 
umelohmotnej fľaše alebo plechovky. Fľašu 
zavrieme, plechovku zašliapneme a takto 

´schovanú´ striekačku môžeme zahodiť do 
komunálneho odpadu.“ V prípade pora-
nenia injekčnou striekačkou je dôležité 
ranu nevysávať ústami, nechať ju krvácať, 
navštíviť lekára a injekčnú striekačku 
ideálne priniesť so sebou. Hrozí tu totiž 
riziko prenosu infekcií ako HIV (0,3 %), 
hepatitída typu B (30 %) alebo hepatitída 
typu C (2 %). Preto treba byť pri likvidácii 
striekačky opatrný. 
Upratovanie ulíc v Bratislave sa realizuje  
v rámci projektov Bezpečnosť a prevencia 
na prvom mieste a Spolu to dokážeme, 
ktoré finančne podporila mestská časť 
Ružinov z grantového programu  
a Magistrát hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

(red)
Foto: OZ Odyseus

Výmena autoskiel – Oprava autoskiel 

Zmluvný partner poisťovní:

Ružinov – 0903 700 172 ■ Lamač – 0910 800 333

www.jurista.sk

Since 1993

ZĽAVOVÝ KUPÓN

30 %
Bližšie informácie na uvedených tel. číslach.

inzercia
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Na Domine otvoria nové futbalové ihrisko 
Po mnohých rokoch sa mládežníckemu futbalovému klubu SDM Domino podarilo zrealizovať dlhoročné plány  
o novom futbalovom ihrisku. Nachádza sa v areáli Domina na Trnávke. Futbalový klub bude mať viac priestoru 
na tréningy a zápasy. 

Začína nová sezóna bezplatného 
korčuľovania pre verejnosť

Na ružinovskom Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu 
začala 20. septembra nová sezóna bezplatného 
verejného korčuľovania.  Záujemcovia si môžu 
zadarmo zakorčuľovať v hale 2 vždy v nedeľu od 12:15 
do 14:30. Korčule si treba priniesť, na štadióne nie je 
požičovňa. 

Na pôde ihriska futbalového klubu SDM hosťuje už niekoľko rokov 
14 družstiev a súčasne sa na ňom odohrávajú zápasy a futbalové 
turnaje s partnerskými klubmi Domina z celého západného 
Slovenska. Práve pre maximálnu vyťaženosť jeho plochy vznikol 
nápad jeho rekonštrukcie, čím za zväčšil priestor pre tréningy a 
zápasy. Mládežnícky futbalový klub SDM Domino má totiž veľkú 
futbalovú základňu, ktorá pozostáva z 300 hráčov vo veku od 5 
rokov až po dospelých mužov. Dôvodov na rekonštrukciu ihriska 
bolo niekoľko. ,,Vnímali sme potrebu poskytnúť hráčom ideálnejšie 
podmienky pre trénovanie. Zároveň sa nám takto vytvorí časový  
priestor na organizovanie viacerých futbalových turnajov,“ povedal 
manažér mládežníckeho futbalového klubu SDM Domino Radovan 
Rumanovič. Zrekonštruované ihrisko s rozmermi 60x40 metrov sa 
bude využívať počas celej sezóny a to aj v zimných mesiacoch, čo 
sa odrazí na znížení nákladov o sumu z prenájmu inej haly. ,,Toto 
ihrisko sa bude využívať prioritne pre účely klubu, ale samozrejme sme 
otvorení aj iným potrebám verejnosti,“ doplnil Rumanovič. 
Zrekonštruované ihrisko futbalového klubu SDM sa bude pýšiť 
niekoľkými inováciami. ,,Úprimne sa tešíme z umelej trávy na 
ihrisku, ktorá bude najvyššej kvality a taktiež z osvetlenia pozdĺž celej 
hracej plochy. Samozrejmosťou sú bránky a ochranné sitá okolo celej 
plochy,” dodal Rumanovič. Prerobením tréningového priestoru 
vzniklo druhé ihrisko „detský štadión”, kde budú trénovať a hrať 
svoje ligové zápasy všetky prípravky. Túto časť ihriska  budú 

využívať iba tí najmenší hráči klubu SDM Domino.
Financovanie rekonštrukcie futbalového ihriska SDM pokryli 
viaceré zdroje. Kľúčovým bol dar od dlhoročného sponzora klubu, 
peniaze z Úradu vlády SR, mestskej časti Ružinov a taktiež dary od 
členov klubu, ktorí priložili ruku k dielu či už vo finančnej alebo 
materiálnej forme. Do rekonštrukcie sa zapojili deti, rodičia aj 
športovci. Tí fyzicky zdatnejší vykopávali jamy na siete, iní vozili 
materiál, výsledkom čoho spoločné funkčné dielo. ,,Pri výstavbe 
dali do toho ľudia celé svoje srdce a to tam bude určite cítiť aj počas 
zápasov,“ hovorí manažér Domina. 

Diana Pallaghyová
Foto: SDM Domino

Slávnostné otvorenie nového ihriska je plánované na 
sobotu 3.októbra 2015 o 15:00 v areáli Domina na Trnávke. 
Podujatie budú moderovať herci Lukáš Latinák a Henrieta 
Mickovičová a o hudobnú časť sa postará Otto Kollmann.
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Súťažte o knihu Veľké malé klamstvá od Liane Moriartyovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne 
znenie tajničky do 19.10. 2015 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 knihy. Výhercu zverejníme v RE 11/2015. Správne znenie tajničky z RE 9/2015: Z 
dvoch názorov víťazí hlučnejší.  Knihu Valkýry od Paula Coelha získava Marta Koláriková z Ostredkovej ulice. Príjemné čítanie! 

Prehliadka stredovekého hradu Aggstein, mesta Melk na 
Dunaji a návšteva najväčšieho benediktínskeho kláštora 
v Melku. To bol cieľ výletu ružinovských seniorov začiat-
kom septembra. Všetky tieto ciele sú  v údolí Wachau  
v regióne Dolné Rakúsko. Wachau je zaradené do Sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO. Celým údolím pre-
teká rieka Dunaj, ktorá vytvára krásne scenérie. Miesto 
preto patrí medzi najnavštevovanejšie v celom Rakúsku.
Výlet zorganizovala mestská časť Ružinov a seniorov stál 
len 5 eur. 

Foto: MÚ Ružinov 

Mestská	  časť	  Bratislava-‐Ružinov	  
organizuje	  

	  
ZÁJAZD	  PRE	  SENIOROV	  

	  

	  TERMÁLNE	  KÚPALISKO	  BÜK	  V	  MAĎARSKU	  

11.	  november	  2015	  	  	   	  

PROGRAM:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  návšteva	  termálneho	  kúpaliska	  známeho	  liečebnými	  účinkami	  na	  choroby	  
pohybového	  ústrojenstva	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CENA:	  	  
-‐	  účastník	  zájazdu	  hradí	  5	  eur	  priamo	  v	  autobuse	  
-‐	  pri	  dôchodku	  nad	  525,20	  eur	  možnosť	  ísť	  ako	  samoplatca	  	  	  	  
	  
ODCHOD:	  	  
-‐	  7:30	  z	  parkoviska	  pred	  Miestnym	  úradom	  MČ	  Bratislava-‐Ružinov	  na	  
Mierovej	  21	  
-‐	  príchod	  do	  Bratislavy	  v	  popoludňajších	  hodinách	  	  
	  
PRIHLASOVANIE:	  	  
-‐	  do	  30.10.	  2015	  na	  Miestnom	  úrade	  MČ	  Bratislava-‐Ružinov,	  Mierová	  21	  
	  
PODMIENKY	  ÚČASTI:	  
-‐	  nepracujúci	  senior	  s	  trvalým	  pobytom	  v	  Ružinove	  	  
-‐	  potvrdenie	  o	  výške	  dôchodku	  do	  525,20	  eur/osoba	  	  	  	  
-‐	  platný	  OP	  iba	  vo	  forme	  identifikačnej	  karty	  alebo	  platný	  cestovný	  pas	  
-‐	  európsky	  preukaz	  zdravotného	  poistenia	  	  
	  
V	  prípade	  vyššieho	  záujmu,	  ako	  je	  kapacita	  zájazdu,	  budú	  účastníci	  zájazdu	  vyžrebovaní	  	  

	  
Ďalšie	  informácie:	  	  Referát	  soc.	  služieb	  MiÚ	  Bratislava-Ružinov	  na	  tel.	  čísle	  	  

02/48	  284	  285	  

Seniori v údolí Wachau za 
dedičstvom UNESCO
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SPOMIENKY NA BEATLES
účinkujeh

KonzervatóriumhvhBratislave

DKhRužinov
20.10.h2015hoh14:30hhod.

KONCERThPREhSENIOROV

vstuphvoľný

Ste najlepšia  
stará mama v Ružinove? 
Dajte o tom vedieť! 
Ružinovské 
staré mamy 
budú opäť 
súťažiť  
o to, ktorá  
z nich je NAJ.  
Sympatickej 
súťaže sa môžu 
zúčastniť všetky 
staré mamy 
z Ružinova, 
ktoré majú 
aspoň jedno 
vnúča. Súťaž 
sa uskutoční 
15. novembra 2015 o 15. hodine v Dome kultúry Ružinov. Staré 
mamy predstavia seba, svoju rodinu, záľuby, potrénujú pamäťové 
bunky, môžu predviesť, čo dokážu upiecť, uháčkovať, namaľovať – 
jednoducho čokoľvek, čo ich zaujíma a rady tým trávia voľný čas. 
Do súťaže je možné prihlásiť sa do 30. októbra 2015 vo všetkých 
pobočkách Knižnice Ružinov,  v stánku knižnice na Dni seniorov 
v Dome kultúry Ružinov 7. októbra alebo v organizáciách Jednoty 
dôchodcov. 

Fragile silným 
magnetom aj pre seniorov  

Stovky ružinovských 
seniorov prilákal 
septembrový bezplatný 
koncert skupiny Fragile. 
Kapacita veľkej sály v 
Dome kultúry  Ružinov 
ani zďaleka nestačila a 
diváci stáli na schodoch, 
pred sálou a mnohí 
sa dnu ani nedostali. 
Obľúbená skupina na čele 

s Braňom Kostkom spieva štýlom a capella, teda bez hudobných  
nástrojov. Ich ilúziu vytvára len prostredníctvom svojich hlasov.  
Koncert zorganizovala mestská časť Ružinov. V októbri si pre 
seniorov pripravila koncert pesničiek od Beatles v podaní 
Konzevatória Bratislava. 

Seniori, poďte na túru 
Základná organizácia JDS 
Zimná  l, Bratislava II orga-
nizuje pre seniorov turistický 
výlet: 
8.10. 2015 Dobrá Voda-pa-
mätná izba a hrob J.Hollého - 
Dobrovodský  hrad- židovský 
cintorín- Skálie -Dobrá Voda. 
Túra má 13 kilometrov, maxi-
málne prevýšenie 320 metrov. 

Vhodné sú turistické palice (nie je to podmienka).

Zraz: 7:30 hod. na Hlavnej stanici Bratislava pred stánkom so 
sušeným  ovocím. Odchod vlaku do Trnavy o 8:00 hod. 

Sprevádzať budú: M. Chudá a E. Švecová, 0902 197 141

Každý účastník sa turistiky zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť  
Účastník turistiky si musí byť vedomý svojho zdravotného stavu 
a fyzických možností a na akciu príde primerane vybavený a 
vystrojený (obuv, oblečenie, pršiplášť, voda, strava, prostriedok 
proti hmyzu). Akcia sa uskutoční za každého počasia. 

Turisti seniori na  
jednom z predchádzajúcich výletov

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

 

4.10.,11.10., 18.10, 25.10. nedeľa 9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
04. 10. nedeľa 19.30 h KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS
7. 10. streda 14.15 h PALEONTOLÓGIA VÁS UČÍ CESTOVAŤ V ČASE 
  Prednáška pre školské kluby spojená s premietaním 
15. 10. štvrtok 18.00 h AJ MY SME TU DOMA - film o pomoci a stereotypoch  chudobnej Afriky.  
  Premietanie filmu pre verejnosť v spolupráci s o.z. Človek v ohrození; vstup voľný
17. 10. sobota 14.30 h MESIAC ÚCTY K STARŠÍM: ZLATÁ JESEŇ ŽIVOTA 
  Kultúrny program pre seniorské kluby, súťaž v recitácii a pečení
  Organizované podujatie 
20. 10. utorok 18.00 h SRÍ LANKA s Martinom Vlačikym
  Cestovateľská prednáška pre verejnosť s premietaním. Vstup voľný
28. 10. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
29.10.  štvrtok 17.00 h SAMOLIEČBA ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ SO ŠTEFANOM ZAKUŤANSKÝM  
  - prednáška pre verejnosť, vstup voľný 
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Joga – Po 17:00 – 20:00 h, Str 18:30 – 20:00 h, DFS Prvosienka – Ut 16:00 – 19:00 h, Str 16:00 – 18:00 h, 
Štv 16:00 – 19:00 h, Anglický jazyk  - Po-Pia 17:30 – 20:00 h, Španielsky jazyk – Po 7:00 – 8:00 h, 17:00 
– 18:30 h, Ut 19:00 – 20:30 h, Str 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Štv 8:00 – 9:00 h, Štv 17:25 – 18:55 h, Kurz 
výtvarnej výchovy pre deti od 4 rokov – Ut 16:30 – 18:00 h, Cvičenie na chrbticu pre dospelých – Ut 
17:00 – 18:00 h Výučba klavíra pre deti a dospelých – Po 13:00 – 21:00 h Výučba spevu pre deti a do-
spelých – Str 15:30-16:30, 17:00 – 19:20 h, Štv 16:00 – 17:00 h, Etno Dance – tanečné štúdio pre dospelých 
– Po – pia 17.00 – 21.00 h

10. 10.sobota 16.00 – 17.30 h ROZTANCOVANÉ DETSKÉ TENISKY
   Detská diskotéka s Disco Jarkou
17. 10. sobota 15.00 – 17.30 h PRIEVOZSKÉ TEKVICOVÉ SLÁVNOSTI
   Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu, výmena receptov 
   a výstava jesenných plodov. Vystúpenie DFS Trávniček
19. 10. pondelok 15.00 – 16.00 h ROZHOVOR O ZDRAVÍ
   Beseda s neurológom MUDr. Vladimírom Ferjenčíkom na tému  
   Parkinsonová choroba
22. 10. štvrtok 15.30 – 16.30 h ŠTVRTKOVÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIA
   Dramatizované čítanie rozprávok, Anna Okapcová-Tyralová
26. 10.pondelok 14.00 – 15.00 h BESEDA S ČLENOM POLICAJNÉHO ZBORU
   Bezpečnosť cestnej premávky

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Výtvarné dielne TOP ART pre deti od 3 rokov - Ut 15:00 – 18:00, Str 15:00 – 17:00, Štv 15:00 – 18:00
Výtvarné dielne TOP ART pre dospelých – Ut 14:00-18:00, Štv 14:00-18:00, Výtvarné dielne ECO 
LINE pre deti – Štv 17:00 – 18:00, Šachový krúžok – Ut 16:00 – 20:00, Joga – Str 18:00-19:30,
Pilates – Po 18:00 – 19:00, Štv 8:00 – 9:00, 18:00 – 19:00, Zdravotné cvičenie pre seniorov – Štv 
14:30 – 16:30, Zdravotné cvičenie na chrbticu – Po 19:30 – 20:30, Ut 18:30 – 19:30, Str 17:00 – 19:30
Mafra Divas – otvára kurz orientálneho tanca pre začiatočníčky. Prvá hodina 5.10.2015 zdarma – Po 19:40 
– 21:00, Orientálne tance – Ut 18:00 – 21:00, DFS Trávniček - Po 15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30
FS Lipa – Str 17:30 – 18:30, Chránená dielňa Donna Rosi – krajčírske služby – Po-Pia 8:00 – 14:00
Denné centrum seniorov – Po 13:30 – 17:00, Ut 13:30 – 17:00, Str 13:30 – 17:00

2. 10. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
3. 10. - 4. 10. 
sobota – nedeľa (od 9.00 h) BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
  Medzinárodná výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií
4. 10. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  PIPI DLHÁ PANČUCHA, hrá divadlo ACTORES
5. 10. pondelok 19.00 h AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI 
  Komédia. Účinkujú: B. Deák, J. Jackuliak, G. Hološka, M. Bahúl
  Réžia: Martin Mňahončák
6. 10. utorok 10.00 h 170.výročie SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN a literárnej   
  prílohy OROL TATRANSKÝ. Seminár pri príležitosti Roku Ľ.Štúra
7. 10. streda 
9.30 -15:30 h  DEŇ SENIOROV V RUŽINOVE 
  Prednášky, vystúpenia, prezentačné stánky. Vstup voľný 
8. 10. štvrtok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
9. - 10. 10. piatok - sobota 
11.00 – 24:00 h PERCUSSION FESTIVAL 2015
  4.ročník medzinárodného festivalu perkusií
  11:00 bubenícky workshop pre deti a rodičov 
  17:00 bubnovačka
  18:00 koncerty a tanečné vystúpenia skupín
11. 10. sobota 10.00 h ART PIKNIK - tvorivé dielne ZUŠ Exnárova
  Pred DK Ružinov
11. 10. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  JACK A FAZUĽKA. Hrá divadlo TAMARIKI
11. 10. nedeľa 18.00 h PETER FOURIER
  Účinkujú študenti a absolventi GMA a kapucíni
12. 10. pondelok 18.30 h SLEČNA NETÝKAVKA
  Opera v 2 dejstvách, Divadlo THALIA z Košíc
14. 10. streda 13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
14. 10. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
  AJ STRAVOU SA DÁ CHRÁNIŤ SRDCE 
  prednáša MUDr. A. BÉDEROVÁ, CSc. 
15. 10. štvrtok 14.00 h Z ÚCTY K VÁM
  Program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
  OO Jednoty dôchodcov Zimná ul. 
16. 10. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
17. 10. sobota 
13.00 - 17.00 h DEŇ DIABETIKOV
   Podujatie venované prevencií a liečbe cukrovky
18. 10. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  6 ZÁZRAČNÝCH KĽÚČOV, hrá Divadlo BARETKA
20. 10. utorok 14.30 h SPOMIENKY NA BEATLES 
  Koncert pre seniorov. Vstup voľný  
23. 10. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
25. 10. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  PUTOVANIE ROZPRÁVKOVOM, hrá Divadlo BABENA
28. 10. streda  13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
30. 10. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
FS Karpaty - Po  20:00 – 22:00 h, Ut 18:00 – 21:30 h, Str 20:00 – 22:00 h, Štv 18:00 – 21:30 h
Box Team Legend – Po 18:30 – 20:00 h, Str 18:30 - 20:00 h, Pia 18:00 - 19:30 h
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy  Po 17:30 – 18:30 h, Str 17:30 – 18:30 h
Anglicky jazyk  - Ut 16:00 – 17:30 h
Hudobné kurzy - Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých
Hudobno-dramatický súbor T.H. ŠEVČENKA – Str 17:30 – 21:00
Miešaný spevácky zbor CANTUS – Str 18:00 – 21:00
Kompozičný šach – každý druhý piatok  18:00 – 21:00
Krížovkársko-hádankársky krúžok DUNAJCI  - každú druhú stredu 18:00 – 21:00

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

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

Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi Str  9:00 – 13:30, Štv 9:00 – 13:30
Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga Po 17:00 – 21:00, Str 17:00 – 21:00
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
AVALON – akadémia írskeho tanca
ZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor
LADON (ZUŠ) - Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy Po - Pia 14:45 – 18:30
Hudobná škola Svetielko Ľudmila Šramová – klavír, flauta, gitara, spev Po– Pia 15:30 – 20:00
Angličtina – mierne pokročilí  Ut 8:00 – 11:00, Štv 8:00 – 11:00
Arabčina  Po–Pia 19:30 – 21:15, Taliančina Ut  8:00 – 9:30, Štv 8:00 – 9:30, Ruština Ut 17:00 – 19:00, Štv 
17:00 – 19:00

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

 SD Nivy, Súťažná 18 
01.10. ŠT 19:30 MARŤAN Ridley Scott, USA, 2015, 132 min., 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)
02.10. PI 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 Genndy Tartakovsky, USA, 2015, 90 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
02.10. PI 19:45 WILSONOV Tomáš Mašín, ČR/SR, 2015, 115 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO)
03.10. SO 17:30 WILSONOV Tomáš Mašín, ČR/SR, 2015, 115 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO)
03.10. SO 19:30 MARŤAN 3D Ridley Scott, USA, 2015, 132 min., 5.00/6.00 € (SCI-FI ZÓNA)
09.10. PI 18:00 V HLAVE Pete Docter, Ronaldo Del Carmen, USA, 2015, 95 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
10.10. SO 18:00 ANTON SRHOLEC Alena Čermáková, SR, 2015, 96 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO) 
10.10. SO 19:45 NA LANE 3D Robert Zemeckis, USA, 2015, 123 min., 5.00/6.00 €
14.10. ST 19:30 OKNO DO DVORA Alfred Hitchcock, USA, 1954, 112 min., 3.50/4.00 € (LEGENDY FILMU)
15.10. ŠT 19:30 DHEEPAN Jacques Audiard, Fr., 2015, 109 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
16.10. PI 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 3D Genndy Tartakovsky, USA, 2015, 90 min., 4.50/5.50 € (PRE DETI)
16.10. PI 19:45 MLADOSŤ Paolo Sorrentino, Tal./Fr./Švajč./Brit., 2015, 118 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
17.10. SO 18:00 ČISTIČ Peter Bebjak, SR, 2015, 94 min., 3.50/4.00 €  (SLOVENSKÉ KINO)
17.10. SO 19:45 PURPUROVÝ VRCH Guillermo del Toro, USA, 2015, 119 min., 3.50/4.00 €
21.10. ST 19:30 THE PROGRAM: PÁD LEGENDY S. Frears, Brit./Fr., 2015, 104 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
22.10. ŠT 19:30 SICARIO Denis Villeneuve, USA, 2015, 121 min., 3.50/4.00 €
23.10. PI 18:00 ŽMURKO BILL Deane Taylor, Alexs Stadermann, Austr., 2015, 90 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
23.10. PI 19:45 DOMÁCÍ PÉČE Slávek Horák, ČR, 2015, 92 min., 3.50/4.00 €
24.10. SO 19:30 DOKONALÝ ŠÉF John Wells, USA, 2015, 108 min., 3.50/4.00 €
28.10. ST 19:30 MA MA Julio Medem, Špan./Fr., 2015, 111 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
29.10. ŠT 19:30 ZTRACENI V MNICHOVĚ Petr Zelenka, ČR, 2015, 105 min., 3.50/4.00 €
30.10. PI 18:00 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg. 2014, 93 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
30.10. PI 19:45 LEGENDA Brian Helgeland, Brit./Fr., 2015, 131 min., 3.50/4.00 €
31.10. SO 17:30 PAN: CESTA DO KRAJINY-NEKRAJINY 3D Joe Wright, USA, 2015, 111 min., 5.00/6.00 €
31.10. SO 19:30 MLADOSŤ Paolo Sorrentino, Tal./Fr./Švajč./Brit., 2015, 118 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV BONUS KARTY 
NOSTALGIA.  Zmena programu vyhradená.  PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME, SLEDUJTE NA  
WWW.NOSTALGIA.SK 

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

1.10. o 12:30-13:45 Kurz masáže dojčiat – 5-týždňový kurz pre rodičov s deťmi od 6 týždňov do 10 mesiacov 
2.10. o 10:30 Múdry piatok v Hojdane: Liečba biominerálmi u malých detí
2.10. Angličtina pre najmenších s Helen Doron – otvorená hodina (dopoludnia)
3.10. o 10:00 - 12:00 Koníkový deň v Hojdane – veľká oslava 14. narodenín MC Hojdana 
5.10. o 17:00 – 19:00  Skupina rodičov s hyperaktívnymi deťmi, stretnutie s psychoterapeutom
6. – 8.10. o 12:30 – 14:30 Microsoft Excel pre začiatočníkov
12.10. o 18:00 – 21:00 Ako zvládnuť svoje reakcie voči dieťaťu – seminár pre rodičov, prednáša Yehuda 
Tagar, zakladateľ psychofonetiky
14.10. o 10:30 Pekná streda v Hojdane: Krídla víly Kikiling - divadielko pre najmenších a ich rodičov
16.10. o 10:00 – 12:00 Podporná skupina nosenia a dojčenia detí
23.10. o 10:30 Múdry piatok v Hojdane: Ako vychovávať deti so silným odhodlaním alebo jasnými predstavami 
- prednáška lektorky Efektívneho rodičovstva
24.10. o 10:00-12:30 Halloweenské radosti - sobotné nielen pekárenské dielničky pre deti a ich pomocníkov rodičov
26.10. o 18:00 – 21:00 Liečivá sila slova, seminár Mirky Heribanovej
     Hojdana bude  29. a 30. októbra 2015  z a t v o r e n á (jesenné prázdniny)
Viac informácií na recepcii MC Hojdana a na www.hojdana.sk


