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29.11. - 16:00   ADVENT V RUŽINOVE
 Park A. Hlinku
 rozsvietenie 1. adventnej sviece, 
 účinkuje Katka Koščová

03.12. - 17:00   MIKULÁŠ
 Park A. Hlinku
 veselý program a sladké 
 prekvapenie pre deti

06.12. - 16:00  ADVENT V RUŽINOVE
 Park A. Hlinku
 rozsvietenie 2. adventnej sviece, 
 účinkuje skupina Salamander

10.12.- 14.1. 2016   25 ROKOV RUŽINOVA
 DK Ružinov
 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

10.12. - 18:00  FOLKLÓRNE VIANOCE V RUŽINOVE
 DK Ružinov
 vianočné predstavenie 
 folkórneho súboru KARPATY
 a posedenie pri kapustnici, 
 VSTUP ZDARMA

12.12. - 19:00    POCTA FRANKOVI SINATROVI
        Koncert venovaný 100. výročiu 
 narodenia Franka Sinatru,
 účinkuje ORCHESTER LUDA KURUCA, 
 vstup: 5 €

13.12. - 16:00   ADVENT V RUŽINOVE
 Park A. Hlinku
  rozsvietenie 3. adventnej sviece, 
 účinkuje folkórny súbor Karpaty

18.-20.12. - 10:00 RUŽINOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY 
 Park A. Hlinku
       14:00 živý betlehem so zvieratkami,  
 jazdenie pre deti na poníkoch

20.12. - 16:00   ADVENT V RUŽINOVE
 Park A. Hlinku
        rozsvietenie 4. adventnej sviece, 
 účinkuje spevácky zbor Cantus

12/2015

kvety a adventné vence
ozdoby a dekorácie
vianočné stromčeky

Záhradné centrum-Trnavská cesta 110/B Nájdete nás aj v BORY Mall a OC Vajnoria

kulla_ruzinovske_echo_210x74.25_3mm_CMYK.indd   1 19/11/15   16:15

Foto: Matej Hakár
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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 
2.12. o 16:30-17:30 Ing. Tatiana Tomášková 
(VO Štrkovec) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
9.12. o 16:30-17:30 Ing. Martin Patoprstý 
(VO Ostredky) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie  B2 
16.12. o 16:30-17:30 PhDr. Patrik Guldan 
(VO Nivy) - MÚ Ružinov, Mierová 21, príze-
mie B2

Poslanecké stretnutia vo volebnom obvode 
3.12. o 16:00-16:30 Dr. Pavol Jusko  
(VO Ostredky) – SIC Zimná 1 
10.12. o 16:00-16:30 Pavol Jusko  
(VO Ostredky) – ZŠ Ostredková 14 
16. 12. o 16:30 - 17:30 Ing. Martin Pato-
prstý, Mgr. Martin Lazík, Dr. Pavol Jusko 
(VO Ostredky) - vianočné posedenie s 
občerstvením v Seniorskom informačnom 
centre Zimná 1
21. 12. o 18:00 - 19:00 Ing. Martin Pato-
prstý (VO Ostredky) - vianočné posedenie 
s občerstvením v reštaurácii Planétka, 
Drieňová 37

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 
DUŠANOM PEKÁROM 

a hovorte s ním o Ružinove

1. december 2015 

16:00-18:00 

Jedáleň ZŠ Nevädzová 2 

Starosta Ružinova Dušan Pekár  
podal ďalšie trestné oznámenie

Súkromné firmy vymáhajú peniaze. Aj od Ružinova.  

Časť Krasinského dostane nový povrch

Predaj na trhoviskách s novými pravidlami 

Zápis prvákov  
bude v budúcom 
roku až v apríli 

Starosta Ružinova Dušan Pekár po zisteniach o hospodárení v Ružinovskom športovom klube a prvom trestnom 
oznámení spustil rozsiahlu akciu na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Ružinov.
 „Súčasťou akcie je organizovanie nezávislých interných auditov, preto som akciu neohlasoval vopred ani v médiách. Tak ako 
som avizoval, zriadil som pozíciu interného auditora. Na ružinovský miestny úrad prišiel pracovať človek, ktorý má skúsenosti 
ako kriminalista a má moju plnú dôveru,“ informoval starosta Dušan Pekár. Jedným z výsledkov kontroly hospodárenia  
je trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery, ktoré starosta podal  spolu s členmi  
predstavenstva Cultus Ružinov a.s. „Vyšetrovanie prenechávam príslušným orgánom a budem pokračovať v snahe očistiť 
samosprávu od sprenevery a nehospodárneho nakladania s peniazmi Ružinovčanov. Chcel by som tiež vyzvať všetkých, ktorí sa 
stretli s akoukoľvek podozrivou činnosťou v našej samospráve, nech mi napíšu poštou alebo na starosta@ruzinov.sk a pomôžu 
mi urobiť poriadok,“ povedal starosta Pekár.

14 právnych sporov evidovala mestská časť Ružinov začiatkom novembra tohto roka. Vyplýva to z informácie 
predloženej na novembrové miestne zastupiteľstvo. O najvyššiu sumu viac ako  29 500 000 eur ide v spore so súkrom-
ným investorom, ktorý žiada nahradiť škodu za nečinnosť stavebného úradu v rokoch 2006-2011. Investor  žaluje ministerstvo 
dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja ako orgán najvyššie nadriadený stavebnému úradu.  V prípade, že by ministerstvo 
prehralo,  vymáhalo by sumu určenú súdom od mestskej časti Ružinov.  Podobne je rezort dopravy žalovaným aj v ďalšom prí-
pade, kedy súkromná spoločnosť žiada zaplatiť škodu viac ako 5,3 milióna eur za zrušenie rozhodnutia stavebného úradu v roku 
2007. Vyše 1,3 milióna eur žiada zaplatiť v niekoľkých sporoch Bratislavská vodárenská spoločnosť od mestskej časti Ružinov za 
odvod dažďovej vody z komunikácií 3. a 4. triedy za niekoľko rokov spätne. Žalovaným v druhom rade je však aj hlavné mesto. 
Jeden takýto spor už mestská časť vyhrala, jeden prehrala. 

V Ružinove už čoskoro pribudne ďalšia komunikácia s novým asfaltovým 
povrchom. V polovici  novembra odštartovali práce na najviac zničenej 
časti cesty na Krasinského ulici. Tá je jednou zo vstupných brán na Trnávku. Na 
výmenu povrchu cesty mestská časť Ružinov získala dotáciu takmer 35 tisíc eur od 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý tento rok finančne podporil opravu komu-
nikácií v správe mestských častí. Na Krasinského pribudnú aj bezbariérové obrubníky. 
Práce by mali byť hotové do 8. decembra 2015. Tento rok už Ružinov z vlastného 

rozpočtu vymenil povrch na štyroch cestách a piatich chodníkoch.  Jamy sú už tak minulosťou na komunikácii na Astrovej, 
Pažítkovej, Liptovskej a Oravskej, kde došlo aj k úprave parkovacích miest.  Nový povrch dostali chodníky na Bachovej a 
Liptovskej ulici a okolo Bioparku na Ostredkoch.  Foto: K. Kostková 

Predaj na trhoviskách v Ružinove sa bude riadiť novými všeobecne záväznými nariadeniami (VZN). Tie  
v novembri  schválili ružinovskí poslanci.  

Ide o VZN o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti 
Bratislava –Ružinov a o VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
Ich úplné znenie je zverejnené na internetovej stránke www.ruzinov.sk. Obe nariadenia bolo nevyhnutné prijať kvôli zmene 
legislatívy. Po novom sa spresnil spôsob vydávania povolení predajcom – v nariadení nájdete presnejšiu definíciu toho, kto 
a za akých podmienok môže na trhu predávať a aké potvrdenia musí predložiť. Bližšie je špecifikované, čo je a nie je možné 
na trhu predávať, napríklad na trhovisku je už možné predávať drobné hlodavce akými sú napríklad škrečky. Rozšírili sa 
druhy predávaných výrobkov, okrem iných napríklad ovocné šťavy.  Nový trhový poriadok rozšíril čas predaja na trhoviskách 
v Ružinove do 20:00 a pohostinstvá môžu mať otvorené do 22:00. Podstatná zmena nastala v ustanoveniach týkajúcich sa 
sankcií, kde novela zákona rozdelila kategórie na fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby na strane jednej, 
ktoré je v prípade zistených porušení zákona možné postihovať stanovenými sankciami (za správny delikt) až do výšky  
17 000 eur a fyzickými osobami na strane druhej, ktoré v prípade zistených porušení zákona je možné riešiť  (za priestupok) 
finančným postihom až do výšky 8 000 eur.

Budúci prváci základných škôl  absolvujú 
zápis do prvých ročníkov až v apríli. Vyplýva 
to z nového všeobecne záväzného  
nariadenia mestskej časti Ružinov č. 10/2015 
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povi-
nnej školskej dochádzky v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  
časti Bratislava – Ružinov. Doteraz boli zápisy 
v Ružinove vo februári, po novom budú spra-
vidla v druhý aprílový týždeň. K zmene naria- 
denia došlo z dôvodu novelizácie školského 
zákona, podľa ktorej sa zápisy prvákov na 
celom Slovensku budú konať v mesiaci apríl. 

K novej škôlke na Vietnamskej  
pribudne detské ihrisko 
Materská škola Vietnamská na Trnávke, ktorú mestská časť Ružinov otvorila 
v septembri tohto roka, dostane detské ihrisko. Vznikne úpravou priestoru 
starého ihriska pri susednej ZŠ Vrútocká.  Ružinovská samospráva získala 
na to dotáciu vo výške 9 tisíc eur od Bratislavského samosprávneho kraja v 
rámci programu „Naša škôlka - náš kraj“.  Dotácia však nepokryje náklady na 
celé nové ihrisko, zvyšok dofinancuje súkromný investor In Develop, ktorý na 
susednej ulici Na križovatkách stavia bytový dom. Jeho investícia do ihriska 
predstavuje približne 25 tisíc eur. Ihrisko by malo byť hotové do konca roka. 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
poslanci vrátili na 14. hodinu 
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva budú opäť začínať o 14:00. V novembri 
to odhlasovali ružinovskí poslanci, pričom mesiac predtým, v októbri, schváli-
li začiatky zastupiteľstiev o 9:00. Zasadnutia o 14. hodine fungovali niekoľko 
rokov kvôli tomu, aby sa naň dostali aj pracujúci obyvatelia.
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Prenájom pozemku Na križovatkách  
stiahli z rokovania zastupiteľstva 

Bergamon prevzal iný investor

Čo je nové s bývalým  
obchodným domom Ružinov? 

Okresný úrad zamietol odvolanie 
obyvateľov Jégého aleje vo veci  
Residence Tower 

Investor In Develop zatiaľ nezískal do nájmu 
časť pozemku na ulici Na križovatkách na 
Trnávke. Prednosta ružinovského miestneho 
úradu Juraj Hagara po diskusii materiál stia-
hol z rokovania novembrového miestneho 
zastupiteľstva.  Pozemok je vo vlastníctve 
hlavného mesta, v správe mestskej časti 
Ružinov. 
Nájom sa týka vyše 900 metrov štvorcových, ktoré 
investor potrebuje na vybudovanie spevnených 

plôch, parkovacích miest, chodníka, vjazdu a zelene 
pred novostavbou bytového domu Nová Trnávka, 
ktorý tu stavia. Za nájom by mal platiť vyše 28 tisíc 
eur ročne. Uvedené objekty sú súčasťou územného 
rozhodnutia z roku 2007 vydaného ružinovským 
stavebným úradom a a stavebného povolenia vyda-
ného Okresným úradom Bratislava v roku 2014.  
Ide o bytový dom, proti ktorému obyvatelia 
niekoľko rokov protestovali  a žiadali ho znížiť. 
Rokovania s pôvodným aj súčasným investorom, za 
ktorým v praxi stojí rovnaký majiteľ, však k ničomu 
nedospeli. Dohodnúť sa nedokázali ani samotní 
obyvatelia medzi sebou. Výsledkom je, že spis so 
žiadosťou o stavebné povolenie prevzal stavebnému 
úradu nadriadený Okresný úrad Bratislava a sám 
vydal stavebné povolenie. Obyvatelia sa so staveb-
níkom súdia. 

(red)
Vizualizácia: www.novatrnavka.sk

Viac ako šesť hektárové územie 
bývalého areálu NAD medzi uli-
cami Hraničná a Mlynské nivy v 
Prievoze získala fínska firma YIT 
prostredníctvom odkúpenia 100% 
podielu akcií firmy Bergamon, 
ktorá je vlastníkom pozemkov.

Spoločnosť YIT chce na pozemkoch 
vybudovať podľa pôvodného projektu 
štvrť s bývaním v niekoľkých samostatných budovách. Projekt počíta taktiež s komerčnými priestormi, parko-
vaním a zeleňou. Výstavba má prebiehať  v niekoľkých na seba nadväzujúcich fázach, pričom začiatok prvej 
etapy projektu je naplánovaný na rok 2016 a prinesie viac ako 100 bytov. Na celý projekt bolo vydané územné 
rozhodnutie pred troma rokmi. Firma YIT je aj developerom stavby Stein 2 na mieste bývalého pivovaru. 

Vizualizácia: MP architekti

O ruinu bývalého obchod-
ného domu Ružinov 
má záujem zahraničný 
investičný fond. Podľa 
dostupných informácií ho  
na Slovensku zastupuje 
právnická kancelária Havel, 

Holásek & Partners. Na územie „Hirošimy“ sa v súčasnosti spracováva 
overovacia štúdia spoločnosťami Cigler Marani architects a A1 Respect. 
Majiteľom ateliéru A1 Respect je architekt Branislav Kaliský, ktorý 
spracováva aj územné plány zón okolo Štrkoveckého jazera, zároveň 
je mestským poslancom za Ružinov. „Štúdia overuje rozvoj a rozšírenie 
Papánkovho námestia a jeho revitalizáciu, prípadné prepojenie s Parkom 
Andreja Hlinku a samotné využitie funkcií budúceho objektu, možných v 
danom území, keďže koncept projektu Yosaria Plaza investor vyhodnotil 
ako nevhodný. Po spracovaní uvedenej štúdie začne oficiálna komunikácia 
investorov voči verejnosti,“  informoval architekt Kaliský. 

(mp)

Okresný úrad Bratislava zamietol odvolanie vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v Jégého aleji  voči rozhodnutiu, ktorým ružinovský 
stavebný úradu predĺžil lehotu na dokončenie objektu Residence tower 
do konca septembra 2017. Okresný úrad ako orgán nadriadený stavebnému 
úradu skonštatoval, že nie je dôvod na zmenu alebo zrušenie predĺženia lehoty 
na dokončenie stavby. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava je preskúmateľné 
už len súdom.   
Obyvatelia Jégého aleje nechcú, aby vedľa nich stál polyfunkčný objekt Residence 
Tower s 32 podlažiami. Ten má stavebné povolenie od roku 2006. Pôvodne mala 
mať stavba 18 podlaží, v roku 2007 získala cez zmenu stavy pred dokončením 
stavebné povolenie na 32 podlaží s 252 bytmi, obchodnými priestormi, hotelom a 
garážou s piatimi podzemnými podlažiami. V roku 2007 Jégého alej ešte nestála, 
jej prvé domy dokončil developer Finep v roku 2009, Jégého alej 3 je obývaná od 
minulého roka a aktuálne dokončujú Jégého alej 4.

(mp)

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA  
O STAVEBNEJ UZÁVERE

 
V súvislosti s prípravou územných plánov zón „Bajkalská roh“,  „Štrkovecké jazero“,  

„Bajkalská, Drieňová“   mestská časť Bratislava – Ružinov ako príslušný stavebný úrad

oznamuje začatie územného konania o stavebnej uzávere

všetkým známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou 
a dotknutým orgánom jednotlivo

a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie so stretnutím účastníkov konania  
a dotknutých orgánov na deň: 

Stavebná uzávera „Bajkalská-roh“ 
7.12. 2015 o 16:30  hod. – veľká zasadačka MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 

Stavebná uzávera „Štrkovecké jazero“
8.12. 2015 o 16:30 hod. – veľká zasadačka MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 

Stavebná uzávera „Bajkalská, Drieňová“
10.12. 2015 o 16:30 hod. – veľká zasadačka MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 

ÚČASTNÍKMI KONANIA SÚ TÍ, KTORÍ MAJÚ VLASTNÍCKE ALEBO „INÉ PRÁVA“  
V ÚZEMÍ, KTORÉHO SA STAVEBNÁ UZÁVERA TÝKA. 

Pri ústnom pojednávaní účastníci konania uvedú do prezenčnej listiny parcelné čísla  
pozemkov spolu s pozemkami pod stavbami, ku ktorým majú vlastnícke alebo „iné práva“ 
v území, ktorého sa stavebná uzávera dotýka.

Detailné informácie o uplatňovaní námietok a pripomienok sú zverejnené  
na www.ruzinov.sk.

Štrkovecké jazero

Bajkalská-roh

Bajkalská, Drieňová



PaedDr. Mária Ba-
rancová (54) je druhé 
volebné obdobie po-
slankyňou miestneho 
zastupiteľstva za 
Prievoz. Vyštudovala 
Pedagogickú fakultu 

UK. Je prezidentkou Slovenskej komory učiteľov 
na Slovensku. Má skúsenosti ako externá pedago-
gička na  vysokej škole, odborná lektorka v konti-
nuálnom vzdelávaní, členka Asociácie slovenskej 
a českej školskej psychológie.  Je spoluautorkou 
učebníc pre špeciálne základné školy, publikovala 
v odborných periodikách, je odbornou garantkou  
projektov národného charakteru. Získala štátne 
vyznamenanie od ministra školstva. Je riaditeľ-
kou strednej školy a špeciálnou pedagogičkou. 
Vystúpila z SDKÚ-DS, aktuálne je bez politickej 
príslušnosti členkou poslaneckého klubu strany 
Sieť v miestnom zastupiteľstve. Pôsobí ako 
predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu a 
v grantovej komisii.
    
Ako poslankyňa pokračujete druhé volebné obdo-
bie po sebe.  Zastupiteľstvo sa výrazne obmenilo 
– ako sa vám spolupracuje s novými poslancami? 
Skúste porovnať  atmosféru v predchádzajúcom 
zastupiteľstve a v súčasnom. 
Väčšina poslancov je nová. Inak sú vytvorené poslanecké 
kluby vzhľadom k zloženiu poslancov z väčšieho počtu 
rôzneho politického spektra. Komunálna politika  je  
z môjho pohľadu  viac o ľuďoch a pre ľudí. Je o diskusii, 
argumentoch, transparentnosti, tolerancii a o reali-
zácii činov. Preto nevnímam poslancov ako nositeľov 
politickej myšlienky, ale ako spolutvorcov  rozvojových 
aktivít pre Ružinov, a verím, že každý z nich má rovnakú 

ambíciu ako ja. Pre mňa je konštruktívna diskusia a 
rešpektovanie názorov prioritou. Tým mám medzi 
kolegami poslancami vytvorené korektné pracovné 
vzťahy, usilujem sa argumentačne a pragmaticky riešiť 
problémy. Teraz máme sťažené podmienky fungovania 
zastupiteľstva, prvý rok tohto volebného obdobia bol 
komplikovanejší, ale dúfam, že s náležitou zodpovednos-
ťou vo vzťahu k občanovi vyriešime neľahké problémy 
fungovania samosprávy Ružinova.
 
Naďalej pôsobíte v grantovej komisii. Zaznamená-
vate stále lepšie nápady ľudí alebo sa viac-menej 
opakujú? Pribúdajú noví žiadatelia o grant? 
Grantový program  je unikátnym nástrojom pre aktivi-
záciu občanov spravovať veci verejné a jeho zavedenie,  
ktorého som bola iniciátorkou, bolo správnym rozhodnu-
tím. Množstvo projektov, ktoré každoročne posudzuje 
grantová komisia, dokazuje zvyšujúci sa záujem 
obyvateľov o dianie, nadšenie ľudí podieľajúcich sa na 
realizácii projektov, radosť z výsledkov a zodpovednosť 
za udržateľnosť projektu. Pribúdajú noví žiadatelia, 
množstvo podporených projektov podnietilo ostatných  
k zapojeniu sa do grantového programu. 

Ktoré problémy, úlohy,  by ste radi videli  ako 
vyriešené v Ružinove v aktuálnom volebnom 
období? 
V Prievoze žijem takmer 30 rokov, moje dve už dospelé 
deti vnímajú Prievoz podobne ako ja, ako štvrť veľko-
mesta s vidieckym rázom, v ktorom žijú vzájomne si 
pomáhajúci obyvatelia. Chcem zachovať túto lokalitu  
v štýle pokojného vidieka. Mojou prioritou je kultivácia 
zelene a čistota. Každou ďalšou stavbou sa zhoršuje 
kvalita života Ružinovčanov, zeleň, na ktorú sme boli 
zvyknutí, nám mizne pred očami. Treba vytipovať neo-
šetrené plochy a investovať do ich revitalizácie. Prioritou 

zastupiteľstva by malo byť  diskutovať s občanmi  
o možnostiach riešenia parkovacej politiky. Taktiež ma 
ľudia oslovujú, aby sme  obnovovali povrchy ciest  
a hlavne chodníkov. Odpratávanie snehu, plátanie dier 
na cestách, ich pravidelné čistenie sú už tradičné úlohy, 
ktoré je v našom záujme zabezpečovať v dostatočnej 
kvalite. Riešenie kapacity škôlok a dobudovanie škôl eu-
rópskeho charakteru sú mojou dlhodobou úlohou. Som 
si vedomá potreby rekonštrukcie knižnice, kultúrneho 
domu ako miesta socializácie a enkulturácie.  
V  zmysle celoživotného vzdelávania,  hlavne v senior-
skom veku, by sa investícia do kultúrnych  ustanovizní 
mala stať prioritou. A potešil by ma môj pohľad na 
vyriešený priestor „Hirošimy“, ktorú treba zbúrať a mala 
by tu byť zelená rekreačná plocha. 

Ste srdcom pedagóg s dlhoročnou praxou. V čom je 
iné postavenie učiteľa, keď sa vrátite napríklad 20 
rokov dozadu a teraz? 
Som vnútorne zapálená pre učiteľskú profesiu, je to naj-
úžasnejšie povolanie, lebo deti dokážu úprimne oceniť 
ľudské vlastnosti a morálnu hodnotu človeka. Súčasná 
škola sa borí s množstvom výchovných a psychických 
problémov detí, chýba sociálna opora ich rodín, narastá 
nemotivovaná agresia, sociálnopatologické javy, prob-
lémy v správaní detí,  hyperkinetické poruchy  a poruchy 
pozornosti detí, zvýšený výskyt šikanovania, fyzických 
a psychických útokov nielen medzi žiakmi a študentmi, 
ale aj neprimerané slovné a fyzické útoky na učiteľov, 
dešpekt voči učiteľom. 

Dr. Pavol Jusko (51) je 
ružinovským miest-
nym poslancom za 
Ostredky. Vyštudoval 
európske právo a 
medzinárodné vzťahy 
na UMB v Banskej 

Bystrici, pracoval na ministerstve zahraničných 
vecí, na úrade vlády, v občianskom združení Výbor 
pre medzinárodné vzťahy. Aktuálne pôsobí ako vy-
sokoškolský pedagóg.  Pri miestnom zastupiteľstve 
je členom Komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov a Grantovej 
komisie. Pred rokom v komunálnych voľbách kandi-
doval ako nezávisly kandidát s podporou OĽaNO.

Ružinovským poslancom ste prvé volebné obdobie. 
Aká bola vaša motivácia uchádzať sa o hlasy 
Ružinovčanov a podieľať sa na tvorbe komunálnej 
politiky v Ružinove?  
Boli to dva dôvody - podieľať sa na pozitívnych zmenách 
pri rozvoji Ružinova a presadzovanie a obhajoba názorov 
voličov. Mám skúsenosti s presadzovaním a obhajobou 
záujmov občanov z  občianského združenia, aj preto sa 
teším na stretnutia s občanmi.

Prekvapilo vás, ako funguje samospráva? 
Je pravdou,  že nemám predchádzajúce skúsenosti v oblas-
ti samosprávy, ale málo čo ma v tejto oblasti prekvapilo. 
Na druhej strane nehospodárnosť a rozhadzovanie peňazí 

bez ich kontroly  v ružinovskej samospráve  - to je  pre mňa 
šokujúcim zistením. To chcem zmeniť.

Ktoré problémy Ostredkov a Ružinova vnímate ako 
najvypuklejšie? 
Akoby sme zostali v minulosti v spôsobe myslenia a 
hospodárenia s naším ružinovským majetkom. Dotovať 
máme školstvo, kultúru, šport a služby pre seniorov. Dnes 
dotujeme akciovú spoločnosť Ružinovský podnik verejno 
–prospešných služieb, ktorý len na trhovisku Miletičová vy-
kazuje finančný zisk za tento rok 1 milión eur. Z tohto zisku 
nedostaneme nič do nášho ružinovského rozpočtu! Takisto 
Ružinovský športový športový klub a dotácia do Zimného 
štadióna Vl. Dzurillu, kde v  minulosti hokejový klub HK 
Ružinov 99 platil ružinovskej samospráve 0 € za prenájom 
štadióna.  Ružinovské deti a ich rodičia platia za kurzy 
korčuľovania, prečo nedotujeme tieto kurzy, aby každé 
ružinovské dieťa bezplatné absolvovalo kurz korčuľovania 
a plávania? Prečo musíme ozdraviť spoločnosti zriadené 
mestskou časťou? Bez  chýbajúcich finančných prostried-
kov nemôžeme zatepliť školy, zrekonštruovať kultúrne 
domy, knižnice a trh  tak, aby sa oplatilo žiť v Ružinove. Na 
Ostredkoch sme nastolili zmenu. Biopark a chodníky boli 
opravené nie pred voľbami ale po voľbách. Iniciovali sme 
územný plán zóny Ostredky, ktorý má zastaviť  živelnú 
a chaotickú výstavbu z minulosti. Aj touto cestou chcem 
poďakovať občanom za ich podnety a skvelé nápady ako 
vylepšiť život na Ostredkoch. Každý štvrtok na stretnutiach 
s očanmi vybavujem ich požiadavky, napríklad strihanie 
kríkov, odpadové koše. Pozývam vás na tieto stretnutia.

Máte nejaké priority, na ktoré poukazujete a pova-
žujete ich v Ružinove za dôležité riešiť? 
Najdôležitejšou prioritou je naplnenie volebného progra-
mu pre Ostredky. V súčasnosti rokujem s vybranými ope-
rátormi k zriadeniu bezplatného internetu na Ostredkoch. 
Nezabúdam aj na vypracovanie územného plánu Ostredky, 
ako i na požiadavky občanov.  Záleži mi aj na fungovaní 
Ružinova ako celku a preto je pre mňa prioritou školstvo 
a rozširovanie služieb pre seniorov. Rovnováha medzi 
mladou a staršou generáciou, zohľadňovanie ich potrieb, 
aj to je Ružinov 21. storočia.

Ste členom grantovej komisie, ktorá posudzuje 
nápady Ružinovčanov, tie následne mestská časť 
Ružinov finančne podporila. Zaujali vás tieto nápa-
dy? Nemali ste problém s tým, ktoré podporiť?
Áno, vyberať spomedzi 118 projektov nebolo ľahké. 
Nakoniec bolo vybraných 40 projektov v celkovej sume 
vyše 120 tisíc. Najviac ma zaujal projekt Slovenského 
Červeného kríža -  ukážka prvej pomoci na ružinovských 
zakladných školách. Vďaka tomuto projektu už aj deti 
vedia poskytnuť prvú pomoc nám rodičom, občanom ale 
i svojim rovesníkom. 

Stranu pripravila M. Plesníková
Foto: archív M.B. a P.J. 

AJ TOTO SOM JA 
Moje dve dospelé deti a „kopec“ školských detí  
mi poskytujú zmysel života. Prežívam s nimi rôz-
ne úsmevné, radostné chvíle, ale pomáham im 
prekonávať i prvé dotyky sklamaní a ťažkostí. 
Mnohokrát im hovorím, že ja nemôžem pri nich 
zostarnúť, udržujú ma v kondícii, „dopujú“ ma 
svojou zvedavosťou  a mladistvým  nazeraním 
na úskalia života.

Mária Barancová: Som vnútorne  
zapálená pre učiteľskú profesiu

Pavol Jusko:  Stretnutia s občanmi  
a vybavovanie ich podnetov je úlohou poslanca 
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AJ TOTO SOM JA 
Najkrajšie ľudské slová sú ľudské činy. 
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Budeme môcť v Ružinove využívať železnicu ako MHD?
1. novembra bola  
v Bratislave spustená 
Bratislavská integrovaná 
doprava, ktorá umožňu-
je využívať popri klasic-
kých prostriedkoch MHD 
(električky, trolejbusy  
a autobusy) na dopravu 
v rámci Bratislavy aj 
železnicu a prímestské 
autobusy. Možno sa 
opýtate, načo je nám, 

Ružinovčanom, integrácia železnice, keď na ňu nemá-
me kde v Ružinove nastúpiť alebo z nej vystúpiť. 
Spýtali sme sa ružinovského poslanca Ing. Petra 
Hrapka (SMER-SD), ktorý sa ako dopravný inžinier 
venuje aj integrovaným dopravným systémom. 

Ako sa prepájajú rôzne typy dopravy a z akých zdro-
jov bude toto posilnenie ,,mestskej“ dopravy  
v Bratislave financované? 
Od roku 2007 pracujem na ministerstve dopravy na sekcii, 
ktorá riadi používanie eurofondov, mám na starosti od 
začiatku práve prípravu a realizáciu infraštruktúry pre 
intermodálne dopravné systémy. Intermodálne preto, lebo 
prepájajú dva alebo viacej dopravných módov, a to ako  
v osobnej, tak aj v nákladnej doprave. Keďže Európska únia 
v rámci svojich priorít podporuje intermodálne prepájanie, 
nenávratnými finančnými príspevkami spolufinancuje 
takéto projekty až do výšky 85 %.  Na rozdiel od niektorých 
fondov EÚ je možné tieto peniaze použiť aj pre Bratislavu. 
Samozrejme, ja sa venujem celému územiu Slovenska, 
napríklad koncom tohto roku bol dokončený úplne nový 
Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Moldave 
nad Bodvou prepájajúci prímestské autobusy a železnicu.

Bude aj v Bratislave vybudovaná obdobná infraš-
truktúra?
Áno, po dlhých prípravných štúdiách a projektovej príprave 
sa dostal projekt prípravy siedmich terminálov v Bratislave 

do stavu, že boli podané investorom (ŽSR) žiadosti na 
vydanie územných rozhodnutí a pevne dúfam, že čoskoro 
budú už vydané.

Sedem nových terminálov v Bratislave je pomerne 
veľa na to, že sa v Bratislave dlhé roky v tejto oblasti 
nič nedialo. Kde budú a bude nejaký aj v Ružinove? 
Terminály budú vybudované na železničnej trati  
z Podunajských Biskupíc cez hlavnú stanicu do Devínskej 
Novej Vsi a umožnia prestup medzi železnicou, MHD  
a regionálnymi autobusmi. Pripravované terminály sú 
Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá 
Garda, Trnávka, Ružinov a Vrakuňa. Čiže v Ružinove budú 
dva terminály – Trnávka a Ružinov.  Terminál na Trnávke 
je projektovaný so železničným nástupiskom zo strany 
Trnávky v priesečníku Trnavskej cesty a ulice Vladimíra 
Clementisa, pričom pre peších bude prístupný z obidvoch 
strán železnice podchodom, ktorý na strane Ostredkov bude 
plynulo stúpať do ulice Clementisa plus budú výťahy na obi-
dvoch stranách a na autobusovú zastávku. Terminál bude 
mať protihlukové steny, stojisko na bicykle a budú upravené 
autobusové zastávky z obidvoch strán Trnavskej cesty. 
Cestné riešenie určil Územný plán zóny Trnávka stred a do 
projektu bol prebraný. Terminál Ružinov je projektovaný na 
Vrakunskej ceste pri autobusovej zastávke „Súhvezdná“ so 
železničným nástupiskom smerom od Hornbachu a Kiky, 
pričom pre peších bude prístupný z obidvoch strán železnice 
podchodom s výťahmi. Terminál bude mať protihlukové 

steny, stojisko na bicykle. V pešej dostupnosti je aj konečná 
električiek na Ružinovskej. 

Ako to vyzerá časovo s realizáciou uvedených 
zastávok vrátane podchodov medzi Ostredkami a 
Trnávkou? Je známe v ktorom roku bude realizácia? 
Je zabezpečené financovanie stavby? 
Finančné prostriedky na realizáciu TIOPov sú plánované 
z Operačného programu integrovaná infraštruktúra 2013 
- 2020 (OPII), v ktorom bol už aj odsúhlasený projektový 
zámer. Investor projektov - ŽSR, plánuje po získaní územ-
ných rozhodnutí vypísať verejné obstarávanie na dopra-
covanie projektovej dokumentácie na získanie stavebných 
povolení a následnú realizáciu projektov. Predpokladaný 
termín ukončenia výstavby by mohol byť najskôr rok 2017.

Sú pripravované aj nejaké ďalšie infraštruktúrne 
projekty pre zlepšenie dopravnej situácie  
v Bratislave?
Projektuje sa ešte systém záchytných parkovísk (P&R)  
v okolí Bratislavy pri železnici, tak aby cestujúci nechávali 
autá na nich a do Bratislavy pokračovali verejnou dopra-
vou. P&R chystáme v Zohore, Pezinku, Ivánke pri Dunaji 
a v Nových Košariskách. Priamo v Bratislave má vyrásť aj 
záchytné parkovisko ako súčasť TIOP Lamačská brána 
s kapacitou 350 parkovacích miest.

(red)   

Terminál Ružinov

Terminál Trnávka
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ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ RUŽINOVSKÁ 
RADIÁLA

Prezentácia zámeru pre verejnosť
3. 12. 2015 o 17:30 h

Veľká zasadačka miestneho úradu na 
Mierovej 21

Prezentácie sa zúčastní dopravná inžinierka 
Hlavného mesta SR Bratislavy Tatiana 

Kratochvílová 

Mestská časť Bratislava-Ružinov
pozýva obyvateľov Trnávky

NA PREZENTÁCIU NÁVRHU  
ZMENY ZJEDNOSMERNENIA ULÍC  

NA TRNÁVKE 
9.12. 2015 o 15:00  h

 Zasadačka B1 Miestneho úradu 
MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21.

Verejná prezentácia zámeru 
spoločnosti TT REAL s.r.o. 

Kultúrno-spoločensko-vzdelávacie 
centrum

na mieste bývalej materskej školy
na Pavlovičovej ulici na Trnávke 

14.12. 2015 o 17:00 h 
v sále pod kostolom Trnávka na 

Okružnej 13

Využívajú vodiči garáže pod panelákmi? 
Zaparkovať pred domom nie je vždy jednoduché. 
Áut je veľa, parkovacích miest málo. Okrem 
verejných komunikácií a chodníkov, kde vodiči 
parkujú a vyhradených parkovacích miest, za 
ktoré sa platí miestna daň mestskej časti Ruži-
nov, nájdete na sídliskách aj podzemné garáže. 

Nejde teraz o garáže pod novostavbami, kde parkova-
cie státia developer zvyčajne predáva vlastníkom bytov 
za sumy od 10 tisíc eur vyššie, ale po sídliskách nájdete 
aj staršie hromadné garáže pod panelákmi. Príkladom 
môžu byť hromadné garáže pod panelákmi na 
Šalviovej ulici vjazd majú z Papraďovej. V podzemnom 
objekte je 62 miest. Väčšinou ide o garážové státia, 
je tu však aj 8 uzavretých garážových boxov. Státia sa 
dajú len prenajímať. Garáž obsadená nie je. „Aktuálne 
je voľných 30 miest, ale počet sa každý mesiac mení. 
Uzatvárajú sa nové zmluvy a končia tie, ktoré sú na 
dobu určitú,“ hovorí Katarína Sklenárová zodpovedná 
za prevádzku garážového domu. Ten je vo vlastníctve 
súkromnej firmy. Parkovacie státie vás tu vyjde na 70 
eur mesačne. Ak si ho na rok predplatíte, dajú vám 
5-percentnú zľavu. Za rok tak parkujete za 798 eur. 

V porovnaní s vonkajším vyhradeným parkovacím 
miestom od samosprávy je to dvojnásobná suma. 
Kompenzáciou za vyššiu sumu môže ale byť, že miesto 
je kryté a na auto vám neprší a nesneží a nikto cudzí 
vám na ňom nezastane.  
Podobná podzemná garáž, kde sa dajú parkovacie 
miesta prenajímať, je aj na Bajzovej ulici neďaleko 
zimného štadióna Ondreja Nepelu. Pred letom tu 
ponúkal na prenájom 15 garážových státí magistrát 
hlavného mesta, ktorému garáž patrí.  Hlavným kri-
tériom bola cena. „Občania prejavili záujem o všetkých 
15 garážových státí, ktoré boli predmetom ponukového 
konania. Do ponukového konania sa prihlásil aj jeden 
záujemca na viaceré voľné garážové státia a nakoniec si 
zo svojich víťazných ponúk vybral uzatvorenie nájomnej 
zmluvy len na jedno státie, ďalší záujemca sa rovnako 
prihlásil na viac garážových státí a tiež si zo svojich 
víťazných ponúk vybral len jedno státie.  Z uvedeného 
dôvodu ostali zvyšné garážové státia zatiaľ neobsadené. 
Z ponúkaných 15 garážových státí bolo prenajatých 
5 garážových státí,“ informovala Ivana Skokanová, 
hovorkyňa primátora Bratislavy. Tie záujemcovia 
získali do nájmu za sumy od 300 do 361,20 eur 

ročne, čo je porovnateľné s vyhradeným vonkajším 
parkovacím miestom od mestskej časti Ružinov, ktoré 
vychádza 321,20 eur ročne pre fyzickú osobu. Celkovo 
je v garáži na Bajzovej stovka parkovacích miest, 85 je 
prenajatých. „15 zostáva neobsadených. Z neobsadených 
garáží je vhodných na nájom 10 garážových statí. 
Voľné garážové státia v predmetnom objekte budú 
opätovne ponúknuté na nájom v budúcom roku po 
schválení zámeru na nájom týchto priestorov  mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy,“ doplnila 
Ivana Skokanová. Podzemnú garáž nájdete napríklad 
aj pod panelákom na Sedmokráskovej ulici, 
garáže sú vo vlastníctve fyzických osôb. Hoci je na ulici 
obrovský problém zaparkovať, mnohí vlastníci garáže 
využívajú ako sklady. Parkovanie za výhodnú cenu 
pre obyvateľov ponúka aj prevádzkovateľ parkoviska 
pred Ružinovskou poliklinikou. Mesačne zaplatíte 
25 eur. Za to tu môžete parkovať cez pracovný týždeň 
od 15:00 do 7:30 a cez víkendy neobmedzene. Podľa 
informácií od prevádzkovateľa túto možnosť využilo 
pár vodičov počas nedávnej rekonštrukcie Astrovej 
ulice. V súčasnosti to však nevyužíva nikto. 

Miroslava Plesníková 

POSTREHY RUŽINOVČANOV
Obyvatelia Sabinovskej 3A, 3B opäť v akcii
Stalo sa už dobrou tradíciou, že sa obyvatelia bytového 
domu na Sabinovskej 3 A a 3B každú jeseň (ale aj jar) 
stretávajú na brigáde. Nebolo to inak ani v sobotu 21. 
novembra. Aj keď počasie pred víkendom nevyzeralo 
príliš optimisticky, nedali sme sa odradiť a nakoniec 
nám bola naklonená aj vyššia moc a v sobotu nepršalo 
ani nefúkalo. S radosťou udržujeme okolie svojho 
domu, staráme sa o zeleň, kríky, vyhrabávame trávniky, 
odpratávame lístie a vo vlastnej réžii si zabezpečujeme 
drobné opravy, údržby.
Spoločenstvo, ktoré sme si založili hneď na začiatku (pred 11 rokmi), rieši všetky činnosti súvisiace s prevádzkou 
domu. Žijeme tu v družnej spolupráci, udržujeme aj neformálne susedské vzťahy, ktoré sa utužujú aj podobnými ak-
ciami ako sú brigády, kedy okrem pocitu z dobre vykonanej práce pre seba, predebatujeme aj potrebné záležitosti.
Tento aj minulý rok sa spoločenstvo vlastníkov úspešne uchádzalo o grant z miestneho úradu Ružinov a získané 
finančné prostriedky sme spolu s vlastnými zdrojmi použili na zveľadenie trávnatých plôch, výrub starých stromov, 
ktoré ohrozovali svojim stavom okolie (možnosť pádu) a ktoré sme nahradili novými, mladými. 
Z vlastných zdrojov sme si vybudovali za domom na vlastnom pozemku detské ihrisko, ktoré s radosťou využívajú 
mladí obyvatelia bytového domu so svojimi ratolesťami. Taktiež sme tu umiestnili na spevnenej ploche lavičku 
so stolom, rozkladací stôl na stolný tenis. Malú plochu za bytovým domom tak využívame aj na relax, prípadne 
rodinné a susedské posedenia, hlavne v letných mesiacoch. Svojím aktívnym prístupom vedieme mladú generáciu k 
tomu, že keď sa chce, vždy to ide a dá sa nájsť riešenie vyhovujúce všetkým. 

Miloslava Zelmanová 
Ivan Blaško

obyvatelia Sabinovskej ulice
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Editujem, prekladám z ruského jazyka do slovenčiny.  0944 747 833

Novootvorená zubná ambulancia v Bratislave prijíma nových pacientov.  
Kramáre, Stromová 16, parkovanie pred ambulanciou. Dentálne centrum  
www.simkovicova.sk, 0905 662 407. 

Spoločnosť  BK Service International,s.r.o. so sídlom v Piešťanoch hľadá 
ľudí na pozíciu elektroúdržbár s miestom výkonu práce v Bratislave.  
Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle: 0918 824 757, mailom 
na: personal@bkgroup.info

inzercia

Kódovanie je zábava
Dobrodružstvo pri 
programovaní zažili žiaci 
zo ZŠ Nevädzová 2. 
Svoju šikovnosť a fantáziu 
si vyskúšali v rámci 
európskeho týždňa 
programovania - CODE 
WEEK. Ako bude vyzerať 
škola a vyučovanie 
v budúcnosti? Akým 
dopravným prostriedkom 

sa tam budeme dopravovať? To boli najčastejšie témy, ktoré  
motivovali  siedmakov a deviatakov. Pomocou programovacieho 
jazyka  Scratch  ožili príbehy  z budúcnosti, ako i postavičky a 
predmety, ktoré v nej budú vykonávať  jednotlivé činnosti. Žiaci 
naprogramovali  lietajúci autobus, chodiacich robotov a ukázali, 
že kódovanie je zábava.

Foto: ZŠ Nevädzová

Prenájom voľných priestorov 
Základná škola Borodáčova 2 ponúka na prenájom 
nevyužité priestory základnej školy.  
Informácie na tel. č. 02/43 63 08 96 alebo na 0901 725 917.

Škola na Vrútockej  
s vynovenou telocvičňou

Školáci z Drieňovej  
získali kolobežky 

Na Kulíškovej súťažili  
vo veľkoplošnom scrabble

52 kolobežiek 
dostala Základná 
škola Drieňová. 
Uspela s projektom 
Bezpečná kolobež-
ka, ktorý sumou 
2 tisíc eur pod-
poril Bratislavský 
samosprávny kraj. 

Kolobežky využívajú najmä žiaci štvrtého ročníka v rámci doprav-
nej výchovy. Deti sa tak učia základom cestnej premávky a bez-
pečnosti na cestách.

Foto: BSK

Vo veľkoplošnom 
scrabble v novem-
bri súťažili žiaci zo 
škôl ZŠ Ostredková, 
ZŠ Drieňová, ZŠ 
Medzilaborecká, ZŠ 
Vrútocká a ZŠ Kulíškova. 
Tínedžeri si preverili 
svoje jazykové zručnosti 
v slovenčine, angličtine 
a nemčine. Na projekt 
Kultúrne súťaže na veľkoplošnom scrabble získalo 2 600 eur vo 
forme grantu od mestskej časti Ružinov Združenie rodičov pri ZŠ 
Kulíškova. Práve v škole na Kulíškovej  sa konali najprv triedne kolá 
súťaže a na záver obvodné kolo so spomenutými ružinovskými 
základnými školami. 

Foto: ZŠ Kulíškova 

ZŠ Vrútocká na Trnávke 
má vymaľovanú telo-
cvičňu. Získala na to 
dotáciu 2 tisíc eur od 
Bratislavského samo-
správneho kraja v rámci 
projektu Športovými 
aktivitami k zvýšeniu 
fyzickej zdatnosti žiakov. 
Telocvičňa tak po rokoch 
dostala nový vzhľad. 
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Menej bariér na chodníkoch

Zimná údržba  
má byť efektívnejšia 

Chystáte sa odhŕňať pred 
domom sneh? Dostanete lopatu 

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

inzercia

Tretiu etapu bezbariérovej  
úpravy zjazdov z chodní-
kov ukončila mestská časť 
Ružinov. Tretí rok za sebou 
menila vysoké obrubníky na 
chodníkoch v Ružinove za 
sklopené. Dôvodom je uľah-
čenie pohybu po chodníkoch 
obyvateľom či už na inva-
lidných vozíkoch, s barlami 
alebo mamičkám s kočíkmi. 

Nedávno tak pribudli bezbariérové zjazdy z chodníkov napríklad na 
Kupeckého ulici, Nezábudkovej, Palkovičovej, Martinčekovej a ďalších 
uliciach. Spolu za všetky tri roky mestská časť Ružinov investovala do 
bezbariérových chodníkov vyše 60 tisíc eur. 

(red)

Na zimnú údržbu na cestách a chodníkoch v správe mestskej 
časti  Ružinov nasadí Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb (RP V-PS)  viac techniky a ľudí ako v minulej zimnej 
sezóne, ktorá bola kritická. 
Podľa Nikolety Jonášovej z RP V-PS zvýšili počet pracovníkov opro-
ti roku 2014 o 25 ľudí na 60, z toho 37 je určených na ručné čistenie 
schodov a chodníkov, zvyšok bude obsluhovať mechanizmy zim-
nej údržby. Vytvorené sú štyri pracovné skupiny rozdelené podľa 
lokality, ktoré budú pracovať paralelne. Podľa Jonášovej zvýšiť 
kvalitu zimnej údržby má aj väčší počet techniky v teréne. „V roku 
2014 bolo 10 radlíc a 4 sypače,  k roku 2016 sa počet sypačov zvýši na 
12,“ uviedla Nikoleta Jonášová. V prípade sneženia budú pracovníci 
zimnej údržby zasahovať najprv na prístupových komunikáciách  
k zdravotníckym a školským zariadeniam, k obchodom s potravina-
mi, a k úradom. 

(mp)

Tento rok sa Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb rozhodol pomôcť aktívnym obyvateľom Ružinova pri 
zimnej údržbe pred vchodmi ich domov. Záujemcom dodá 
lopaty, sekáče na ľad a soľ. V prípade záujmu sa ozvite na 
email boris.hudec@rpvps.sk. 

Kde  
opravili lavičky?
Opravené lavičky pribudli vo 
vnútrobloku na Ondavskej 
ulici, v parku Miletičova, na 
Šalviovej aj Mierovej ulici. 
Nové dosky namiesto starých 
tu osadil Ružinovský podnik 
verejno-prospešných služieb. Ondavská
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Máte problém so správaním svojich 
detí? Skúste poradenstvo online 

PR

Ste rodičia a potrebujete poradiť v oblasti výchovy svo-
jich detí? Neviete si rady s detským vzdorom, súrodenec-
kou žiarlivosťou, adaptáciou na škôlku a školu, zvláštnym 
správaním dieťaťa, šikanou v škole či záchvatmi hnevu, 
poruchami spánku alebo panickým strachom dieťaťa? 
Pomôcť vám môžu cez internet v Centre pedagogicko-
-psychologického poradenstva na Drieňovej 36. 

Online poradenstvo tu spustili začiatkom novembra – radu 
cez internet môžete dostať vždy v piatok od 9:00 do 15:00.  
„Veľa rodičov sa sťažuje, že sa k nám nemôžu dovolať, preto 
ponúkame možnosť informovať sa prostredníctvom online 
služby na našom webovom sídle www.cpppapba2.sk. K dispo-
zícii je psychológ, špeciálny pedagóg, ktorý poskytne podporu 
a pomoc pri riešení problémov dieťaťa,“  hovorí Dana Grečne-
rová, riaditeľka centra. Poradenstvo online nie je limitované 
miestom, kde sa práve nachádzate, stačí prístup na internet. 
Ušetrí vám to čas, veľa rodičov je totiž zaneprázdnených a do 
centra pedagogicko-psychologického poradenstva by inak 
nešli. Niekedy im v tom môžu brániť aj zdravotné problémy 
alebo dlhšia služobná cesta. „Cieľová skupina sú rodičia detí 
predškolského a školského veku, starí rodičia, matky na mater-
skej dovolenke, zdravotne indisponovaní rodičia detí, ktoré na-
vštevujú školské zariadenia v Ružinove, Vrakuni a Podunajských 
Biskupiciach,“ vysvetľuje Dana Grečnerová.  Online poraden-
stvo podporila tento rok aj mestská časť Ružinov pridelením 
grantu v sume 4 tisíc eur. Centrum pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva žiadalo peniaze na zvýšenie dostupnosti 
takýchto služieb obyvateľom cez internet. „Zakúpili sme 14 
počítačov s príslušenstvom, pretože z dôvodu zastaralej tech-
niky sme neboli dostatočne flexibilní na požiadavky klientov. 
Štyri počítače sme zakúpili z vlastných zdrojov, aby sme pre 18 
odborných zamestnancov zabezpečili jednotné informačné a 
komunikačné technológie,“ doplnila riaditeľka centra. 

Miroslava Plesníková 

Cestujem z Bratislavy do Pezinka Čo vidíte na cestovnom lístku
Koľkými zónami prechádzam? Prechádzam piatimi zónami

Bratislava centrum  100 (počíta sa dvakrát)
Bratislava okraj   101
Svätý Jur  510
Pezinok   520

Koľko zónový lístok potrebujem? Potrebujem 5 zónový lístok.

Koľko mi platí cestovný lístok? Cestovný lístok mi platí v 5 zónach 90 minút.

Kde si kúpim cestovný lístok?

 
 

Koľko ma stojí cestovný lístok?
Cestovný lístok na jednu cestu 
stojí 1,80 €.

Prečo si mám vybrať integro-
vanú dopravu?
Pretože sa viem vyhnúť kolónam 
na cestách. Jednoducho sa z 
Bratislavy prepravím vlakom do 
Pezinka a do cieľa využijem  
niektorý z autobusov vychádza-
júcich zo stanice v Pezinku.

ukazuje informácie
na www.idsbk.sk

zónová platnosť

kód označovača

prestupný

kód miesta označenia

tarifná zóna

cena

typ tarify

časová platnosť

platí cez deň
aj v noci

dátum označenia čas označenia

tu ozančíte,
v smere šípky

prestupný lístok

časová platnosť

informácia
o zakúpenom
cestovnom lístku

Prechodné obdobie, počas ktorého môžu seniori vo veku nad 70 rokov a 
držitelia ŤZP cestovať rovnako ako doposiaľ, končí 31. decembra 2015.

Cestovný lístok si kúpim v automate, v predajni DPB, v predajni Slovak Lines  alebo  
na  železničnej  stanici. Ak cestu začínam  v  prímestskom autobuse, môžem si lístok 
kúpiť aj priamo u vodiča.

počet zón

platnosť lístka
do uvedeného času

a zoznam zón

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?
Vstup na koncert je bezplatný. Počas koncertu môžete venovať dobrovoľný príspevok, 
vďaka ktorému zabezpečíme ľuďom bez domova večeru, nocľah a raňajky v nocľahárni 
sv. Vincenta de Paul.
Prispieť môžete aj poslaním prázdnej SMS na číslo 827 (v hodnote 3 eur) 
alebo neobmedzene cez DobraKrajina.sk.
Za príspevok pre Depaul dostanete v našom stánku pekné tričko, tašku, odznak alebo náramok.

Ďakujeme!.

.

.

Možnosť parkovania v blízkosti nocľahárneAUTO

I Autobusy 61 a 96 (zastávka Fatruny), 
potom peši do nocľahárne, je to asi 1,5 kmMHD

I Zo zastávky Nám. 1. mája (STU) o 12:30, 13:30, 14:30
Z nocľahárne o 16:15, 17:45, 18:30

KYVADLOVÁ
DOPRAVA

D
O

P
R

A
V
A

MIDI LIDI (CZ)16
:4

5
17

:3
0

MY BABY(NL)15
:3

0
16

:1
5

LONGITAL SUITA14
:1

5
15

:0
0

(ŠTEFAN FILAS, MILAN ADAMEC, SLAVO SOLOVIC, JOZEF LUPTÁK)
ALEXANDER ALBRECHT: ŠTYRI KOLEDY

14
:0

0
14

:1
5

VSTUPNÁ HALA (STARÁ ČASŤ)

MAREK ORMANDÍKMALIAR

(SK)

Ulica nie je domov – diskusia 
16:15 – 16:45 

II

I
Diskusia s organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom bez domova

15:00 – 15:30

II

Výstava fotografií Lukáša Maceka, premietanie filmov o nocľahárni 
sv. Vincenta de Paul, príprava kapustnice s Jarom Žídekom

I 13:00

DOMA DOBRE
6. DECEMBRA

V NOCĽAHÁRNI DEPAUL, IVANSKÁ CESTA 32
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Som rada, že ľudia opäť objavujú čaro knižníc

Ste služobne najstaršou a stále aktívnou 
riaditeľkou spomedzi všetkých verejných 
knižníc v Bratislave. Ťahalo vás to vždy ku 
knižkám?
Keďže som bola živé a zvedavé dieťa,  
ktoré chcelo veľa vedieť a vidieť, už veľmi 
skoro som pochopila, že toto všetko je  
v knihách. Po výchovnej lekcii mamy, keď 
ma prichytila, ako „čítam obrázky“ v zdravo-
vede pre dospelých, prišli na rad riekanky, 
veršovačky. V škole pribudla poézia, próza, 
súťaže v prednese, čo neskôr prerástlo  
k bábkoherectvu, práci s textom a deťmi, čo 
zúročujem pri podujatiach a ich moderovaní 
dodnes.

Čo všetko vaša každodenná práca zahŕňa, 
aké povinnosti má na starosti riaditeľka 
knižnice?
Po prehľade tlače pri rannej káve a vybavení 
pošty, e-mailov krátke porady s vedúcimi 
útvarov, pracovné stretnutia, školenia, se-
mináre, rozbory, prehľady činnosti, plánova-
nie financií, vytváranie koncepcií a príprava 
scenárov, väčších podujatí, moderovanie, 
publikačná činnosť atď. Skrátka koordinova-
nie a menežovanie organizácie a kolektívu. 
Každý deň prináša niečo nové a nie je to 
vždy ľahké, pretože i napriek patričnej dávke 
odbornosti, flexibility a diplomacie, som tiež 
len človek a občas sa aj čo – to nepodarí.

Aj keď máte isto práce veľa, mnohí vám 
môžeme závidieť prostredie, v ktorom 
pracujete – v knižnici ako by sa zastavil 
čas, je tam pokoj a ticho, priestor obklope-
ný literárnou múdrosťou storočí. Vnímate 
to tak? 
Ten pokoj a ticho sú už minulosťou. Čas sa 
nezastavil a pokrok zavial aj do knižníc a 
priniesol dynamiku, nové trendy. Niektoré 
manuálne činnosti, ako boli zápis čitateľov, 
evidencia výpožičiek, elektronizácia odbúra-
la, avšak zakladanie kníh do regálov a iné 
vo verejných knižniciach zostali. A knižnice 
pripravujú oveľa väčšie množstvo podujatí, 
pestrejších foriem ako v minulosti a ak je na 
to knihovník v rámci pobočky sám, má čo 
robiť, aby to zvládol.

No poďme k tým knižkám. My sme ešte 
„knižné generácie“ odchované na „winne-

touovkách“, „angelikách“,  samozrejme, 
nesmieme opomenúť povinné čítania. 
Spomeniete si na knihy, ktoré ovplyvnili 
vaše detstvo, mladosť?
Patrím ku generácii, ktorá si vážila osob-
nosti, ctila svojich rodičov a obdivovala 
starších, múdrejších, často jednoduchých 
ľudí. A tak moje detstvo, mladosť „trasovali“ 
knižky ako Statočný Abo, o detstve Abraha-
ma Lincolna, Babička Boženy Němcovej či 
Barunka, o detstve starej mamy Antonína 
Zápotockého. Tieto knihy tvoria dodnes zlatý 
fond mojej súkromnej knižnice.

Ako je to s čítaním a návštevou knižníc 
dnes v čase audio kníh, internetového čí-
tania a podobne. Chodia ľudia do knižnice? 
A akí?
Hoci mnohí už zatracujú existenciu kamen-
ných knižníc a vidia budúcnosť v e–knihách, 
musím s radosťou konštatovať, že nastáva 
akýsi nový trend - okrem seniorov začínajú 

namiesto trávenia voľného času v nákup-
ných centrách navštevovať knižnice aj 
mamičky s deťmi, hrajú sa s nimi a čítajú im 
priamo v knižnici.

Vyjdime na chvíľu z knižnice von – kde 
všade vás ešte môžeme stretnúť, čo rada 
robíte vo voľnom čase, ak nejaký zostane?
Veľmi rada žehlím, varím a pečiem, najmä 
v lete, keď mám na prázdninách vnúčatá, 
sledujem nové trendy v gastronómii a stolo-
vaní. Poteší ma návšteva divadla a sviatkom 
je pre mňa popri dobrej knihe koncert či 
počúvanie vážnej hudby.

Ste elegantná dáma. Potrpíte si na zovňaj-
šok, módu? Čo patrí medzi vaše „ženské“ 
slabosti, že si ich nedokážete odoprieť?
O módu sa živo zaujímam a rada sa moder-
ne obliekam, ako väčšina žien. V módnych 
trendoch mám slabosť na kabelky, mám ich 
neúrekom. A ďalšie slabosti? Nedokážem si 
odoprieť zmrzlinu a pečené gaštany.

Ak nás pustíte trošku aj do súkromia – ro-
dina zdieľa s vami vaše knižné nadšenie?
Hrdo vravím - áno. Deti vyrastali medzi 
knihami, my sme nemali spálňu, ale pracov-
ňu plnú kníh a tak aj dcéry, aj vnúčatá mali 
namiesto hračky často v ruke knihu. Už  
v predškolskom veku čítali, často mi ako 
malé pomáhali v knižnici zakladať knihy a 
knihy ich sprevádzajú dodnes, mladšia dcé-
ra píše poéziu, staršia prekladá a rešeršuje.

Vraví sa, že kniha bezpochybne k dlhým 
zimným večerom patrí, skúste nám odpo-
ručiť nejaké zaujímavé čítanie podľa vášho 
vkusu...
Mňa očarili a stojí za to prečítať si knihu 
Johna Irvinga „Kým ťa nájdem“ alebo „Nulté 
číslo“ od Umberta Eca.

A ešte nám prezraďte najbližšie pracovné 
plány?
Kým sa odoberiem do knihovníckeho 
dôchodku, bola by som rada, keby sme 
presťahovali knižnicu na Tomášikovej  
z plesnivých priestorov do dôstojnejších 
a hlavne zdravších, vybudovali  reprezen-
tačnú multifunkčnú knižnicu – komunitné 
centrum, kde by všetci Ružinovčania, malí  
i veľkí, starí i mladí, radi chodili, kde by  
v peknom prostredí boli uspokojené všetky 
marginálne skupiny a samozrejme, veľmi 
si želám, aby aj Ružinov mal konečne svoju 
letnú čitáreň.

Sandra Vychlopenová 
Foto: K. Kostková

PhDr. Darina Horáková (68) je dynamická žena, z ktorej srší energia a učarovali 
jej knihy. Vzdelaním je mimoškolský pedagóg a už vyše 30 rokov pracuje v kniž-
nici. Od roku 1991 je riaditeľkou Knižnice Ružinov. Rozhodne ju však nestretnete 
len s knihou v ruke, ale ako takmer každá žena, rada nakupuje. Má slabosť na 
kabelky, zmrzlinu a pečené gaštany. Pred pár týždňami získala ako osvetový pra-
covník ocenenie za rozvoj kultúrneho diania v Bratislavskom kraji v roku 2015. 

Navštívte našu novú predajňu a pozrite si novú               
jesenno – zimnú kolekciu. Ponúkame kvalitné detské oblečenie 
vyrobené zo 100 % bavlny z Maďarska a Slovenska. Nájdete  
nás  oproti  Štrkovcu na Drieňovej ulici 1/K, BA – Ružinov, 

vedľa Mamalandu.  
Zákazníci, ktorí pri pokladni prezradia, že sa o nás dozvedeli 

z Ružinovského echa dostanú od nás pri nákupe ponožky ZDARMA. 

  www.facebook.com/babyshopbratislava 

inzercia inzercia



12

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/december 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 do 10.12.2015 
Nordic walking   každý pondelok o 14:00 do 14.12.2015
Pilates  každý utorok o 9:30, 10:30, 11:30 do 15.12.2015
Ranné prebúdzanie s Táničkou  každú stredu o 08:30 do 16.12.2015
Tanec a relax   každý pondelok o 11:00 do 14.12.2015

  Kreatívne kurzy
Papierové pletenie – vianočný stromček,  zvonček  1.12. o 16:00 a 7.12.2015 o 16:30
Patchwork  - vianočný stromček  2.12.2015 o 10:00
Hodvábny šál  7.12.2015 o 12:00
Náramky z korálkov  8.12.2015 o 16:30
Zátišie – kombinovaná technika  9.12.2015 o 10:00

Vianočný svietnik - quilling  10.12.2015 o 09:30 
Vianočná ozdoba na darčeky - quilling  14.12.2015 o 16:00
Vianočné gule   16.12.2015 o 10:00
Paličkovanie   každú stredu o 13:30 do 9.12.2015

  Iné
,,Čaj s Luckou“  2.12.2015 o 16:30 a 16.12.2015 o 16:30
Spevácky zbor   každú stredu o 18:00 do 9.12.2015

  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.

Výstavu fotografií 25 rokov Ružinova finančne podporil 
Bratislavský samosprávny kraj dotáciou vo výške 2 
tisíc eur. Mestská časť Ružinov ju získala na realizáciu 
projektu  „Život v Ružinove po 25 rokoch“, ktorým si 
pripomenie vznik samosprávy v roku 1990. Peniaze 
boli využité na zakúpenie výstavných stojanov, 
využiteľných na rôzne výstavy.

Nakúpte darčeky na Vianočnom Burzoblšáku 
Po októbrovej a novembrovej špeciálnej edícii prichádza 
Vianočný Burzoblšák. 5. decembra 2015 od 8:00 v areáli 
1. súkromného gymnázia na Bajkalskej 20 nájdete štýlové 
oblečenie, doplnky, znovuobjavené poklady, ale aj milé 
„haraburdy“. Okrem toho aj tematické vianočné ozdoby či 
ručne vyrábané predmety, ktoré vám pomôžu vyriešiť dilemu 
vianočných darčekov.
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Areál netradičných  
športov potrebuje investíciu 
Areál netradičných športov na Pivonkovej ulici si vyžaduje obno-
vu. Športoviská, ktoré sa tu nachádzajú, nie sú vo vyhovujúcom 
stave, treba ich nielen opraviť, ale hlavne dobudovať podľa 
pôvodných plánov. 

Prvý treba vyriešiť hokejbal
Najväčším problémom Areálu netradičných športov na Pivonkovej 
ulici je hokejbalová hala postavená v roku 2010, ktorá nikdy nebola 
dokončená podľa projektu. Projektovaná bola ako uzavretá, namiesto 
toho je stále z bokov otvorená, resp. prekrytá len plastovými stenami. 
Vedľajšia hala, kde bol skatepark, nemá bočné čelá prekryté vôbec.  
Obhliadka s realizátorom stavby, statikom a projektantom v auguste 
tohto roka potvrdila, čo s treba s halou ďalej urobiť.  „Pokiaľ nebudú 
dobudované pevné čelá uzatvárajúce halu tak, ako to bolo uvedené  
v pôvodnom projekte, môže prísť k deštrukcii stavby,“ vysvetľuje Ľubomír 
Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu (RŠK), ktorý areál spra-
vuje. Aktuálne sa ponúkajú dve riešenia – lacnejším je zosilnenie haly 
a výmena bočných čiel, čo realizátor nacenil na približne 75 tisíc eur. 
„Druhým riešením by mohla byť investičná ponuka Slovenskej hokejba-
lovej únie na dobudovanie haly v zmysle pôvodného projektu, teda ako 
modernej, uzavretej, malej haly s hľadiskom a kompletným zázemím tak, 
že po dobudovaní by hala ostala v majetku Ružinovského športového 
klubu, ktorý by ju spolu so ZŠ Nevädzová využíval do 16. hodiny. Po 16. 
hodine by ju bezplatne využívala Slovenská hokejbalová únia, rovnako 
zadarmo by halu mali na všetky oficiálne stretnutia reprezentácie SR  
v hokejbale a extraligy počas 10 rokov,“  hovorí Lenár. 

Umelá tráva čaká na opravu
Opotrebovanosť vykazuje futbalové ihrisko na malý futbal s umelou  

trávou, ktoré si zvyknú prenajímať rôzne futbalové partie. 
Najproblematickejšie je ukotvenie ohradenia, ktoré je už zdeformova-
né a môže viesť k zraneniu hráčov. „Rekonštrukciu ihriska  navrhujeme 
vykonať v dvoch etapách – v prvej urobiť výmenu kotiev ohradenia, jeho 
opravu vrátane doplnenia drevených prvkov a v druhej vykonať výmenu 
povrchu ihriska. Cieľom bude vykonať túto rekonštrukciu v maximálnej 
miere zo zdrojov Ružinovského športového klubu,“ vysvetľuje riaditeľ RŠK 
Ľubomír Lenár. 

Tenisové kurty by sa dali využiť lepšie
Okrem hál a futbalového ihriska sú v Areáli netradičných športov dva 
antukové tenisové kurty a dva kurty s umelým povrchom Mondo. Ten 
sa síce ľahko udržiava, ale je slabo využiteľný na bežné hranie. Kurty 
nie sú kryté, takže sa na nich hrá podľa počasia. Plán riešenia Areálu 
netradičných športov, prezentovaný v októbri aj na ružinovskom 
miestnom zastupiteľstve, navrhuje vymeniť povrch všetkých štyroch 
kurtov za moderný nízko nákladový povrch. Do budúcna plánuje 
Ružinovský športový klub pripraviť štúdiu možného prekrytia teniso-
vých ihrísk s kompletným ekonomickým vyhodnotením efektívnosti 
takéhoto riešenia.

Miroslava Plesníková

  
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Podmienky účasti: prihlásenie sa, uhradenie poplatku, vlastné nabrúsené korčule, pr ilba, čiapka, 
nepremokavé teplé oblečenie, nepremokavé rukavice. 

 
         Prihlasovanie a bližšie informácie: ruzinov.rsk@gmail.com , tel.č.: 02/48 28 44 56, 0908 730 425  

Radi Vám ponúkneme:
- široký sortiment, vrátané čerstvo upečeného pečiva,
- rozumné ceny,
- otváracie hodiny od 7:00 do 20:00 okrem nedieľ.

Prijímame platobné karty a stravné lístky.

Pozývame Vás na 
návštevu nášho 
obchodu na 
Vrakunskej ceste 6
(zastávka MHD
Ivanská cesta)
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Súťažte o knihu Hľadaj ma od Zuzany Šedej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 
20.12. 2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, 
adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto knihy. Výhercu zverejníme v RE 1-2/2016. Správne znenie tajničky z RE 11/2015: Niet 
pevnosti, ktorú by peniaze nedobyli.  Knihu Cestujem sama od Samuel Bjørk získava Mária Kunová z Komárnickej ulice. Príjemné čítanie!

23 stupňov Celzia vonkaj-
šia teplota. Teplé novem-
brové počasie umožnilo 
ružinovským seniorom vy-
chutnať si nielen termálnu 
vodu maďarského kúpa-
liska Bük, ale aj slnečné 
lúče ako v lete. Výlet pre 

priaznivcov kúpania zorganizovala mestská časť Ružinov. 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  Zimná 1  
– Ostredky, Bratislava 2 oznamuje, že za účelom vyberania členských 
príspevkov na rok 2016 bude mať v  januári a februári 2016 úradné 
hodiny v Seniorskom informačnom centre na Zimnej 1 každý štvrtok 
od 11:30 do 13:00 hod.  Prosíme všetkých členov tejto základnej 
organizácie, aby si v uvedených termínoch prišli zaplatiť členský 
príspevok na rok 2016. 

Výbor ZO JDS Zimná 1

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje 
 

ZÁJAZD PRE SENIOROV 
 

   TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNEEE   KKKÚÚÚPPPAAALLLIIISSSKKKOOO   CCCOOORRRVVVIIINNNUUUSSS   
   VVVOOO   VVVEEEĽĽĽKKKOOOMMM   MMMEEEDDDEEERRRIII   ---      111777...   fffeeebbbrrruuuááárrr   222000111666   

 
PROGRAM:  Návšteva termálneho kúpaliska známeho 
liečebným účinkom na pohybové ústrojenstvo  
                                                          
CENA:  Účastník zájazdu hradí 5 eur priamo v autobuse 
- pri dôchodku nad 526,90 eur možnosť ísť ako samoplatca    
 
ODCHOD:  8:00 z parkoviska pred miestnym úradom na 
Mierovej 21. PRÍCHOD do Bratislavy popoludní.    
 
PRIHLASOVANIE: do 5. februára 2016 na Miestnom úrade  
MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 
 
PODMIENKY ÚČASTI: nepracujúci senior s trvalým pobytom 
v Ružinove  
- potvrdenie o výške dôchodku do 526,90 eur na osobu    
- platný OP iba vo forme identifikačnej karty alebo platný 
cestovný pas 
- európsky preukaz zdravotného poistenia  
 

V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu, budú účastníci 
zájazdu vyžrebovaní 

 
Ďalšie informácie:   

Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov,  tel. číslo 02/48 284 285 
 

Novembrový slnečný kúpeľ 

Seniorská turistika do Manínskej tiesňavy  
Základná organizácia JDS Zimná 1, Bratislava 2 organizuje pre senio-
rov turistický výlet:  
9.12.  2015 Považská Teplá- Manínska tiesňava /najužšia v SR/ - Kos-
telecká tiesňava. Túra má 10 km, max. prevýšenie 200 m. Sprevádzať 
budú: M. Chudá a E. Švecová, 0902 197 141
Zraz: 7:25 hod. na Hlavnej stanici pred stánkom so sušeným ovocím, 
odchod vlaku smer Košice  o 7:55 hod.
Vhodné sú turistické palice (nie je podmienka). Každý účastník sa 
turistiky zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Musí si byť vedomý svojho 
zdravotného stavu a fyzických možností a na akciu príde primerane vy-
bavený a vystrojený (obuv, oblečenie, pršiplášť, voda, strava, prostriedok 
proti hmyzu). Akcia sa uskutoční za každého počasia. 
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Starosta	  MČ	  Bratislava	  -‐	  Ružinov	  Dušan	  Pekár	  	  
pozýva	  

	  
osamelých	  seniorov,	  ktorí	  nemajú	  nikoho	  blízkeho,	  	  

žijú	  sami	  a	  nie	  sú	  umiestnení	  v	  zariadení	  pre	  seniorov	  na	  	  	  
	  

VIANOČNÚ	  VEČERU	  
24.	  12.	  2015	  o	  13:30	  hod.	  

v	  Ružinovskom	  domove	  seniorov	  na	  Sklenárovej	  14	  
	  

Záujemcovia	  sa	  môžu	  prihlásiť	  osobne	  do	  11.	  12.	  2015	  	  
na	  miestnom	  úrade	  na	  Mierovej	  21	  	  v	  kancelárii	  prvého	  kontaktu.	  

	  

Bližšie	  informácie:	  02/48	  284	  285	  	  	  	  
	  

Najhoršie, čo môže človek 
spraviť, je zavrieť sa doma

Ružinovčanka Terézia Sokolová ani po odchode 
do dôchodku neoddychuje. Už 13 rokov vedie 
denné centrum pre seniorov Na úvrati. Založila 
v ňom debatný krúžok aj krúžok šikovných rúk. 
Pre pohyblivejších spolu s kamarátkou zaviedli 
hodiny jogy.  Aj za tieto jej aktivity ju mestská 
časť Ružinov nominovala na bratislavské ocene-
nie Senior roka 2015. V silnej konkurencii uspela 
a v októbri si ho prišla prevziať z rúk primátora 

Bratislavy do Primaciálneho paláca. 
„Vôbec som nečakala takéto ocenenie. Ja to nerobím, aby som získavala ocenenia, ale preto, že 
je to potrebné. Som ale milo prekvapená, že moju prácu ocenili,“ opísala  svoje dojmy tesne po 
ocenení Terézia Sokolová. Seniorka roka 2015 z Ružinova sa okrem precvičovania jogy venuje 
aj debatnému krúžku v dennom centre Na úvrati, kde spolu s ostatnými skôr narodenými 
obyvateľmi Trnávky diskutujú o aktuálnych témach. Pani Terézia tam už dávnejšie zaviedla 
aj krúžok šikovných rúk. Sama sa pred tromi rokmi prihlásila na kurz paličkovania do ÚĽUVu, 
ktorý  úspešne ukončila. Čerstvá sedemdesiatnička chce takto získané zručnosti odovzdať 
aj ostatným seniorom. Okrem toho každý deň zabezpečuje v dennom centre výdaj stravy 
pre dôchodcov z Trnávky. „Už moji rodičia ma viedli k tomu, že treba pomáhať ostatným. Nás 
je sedem súrodencov, nie vždy sme mali dostatok peňazí, ale stále u nás doma vládla láska a 
úcta k druhým,“ prezradila pani Terézia. Hrdosť na svoju mamu neskrýva ani jej staršia dcéra 
Soňa: „My sa so sestrou čudujeme, kde mama berie toľko energie a či to vždy tak bolo, ale asi 
áno. Obdivujem na nej jej energiu, pozitívny prístup k životu a obetavosť.“ Tieto vlastnosti si 
zachovala napriek tomu, že prišla o milovaného manžela. „Treba sa do niečoho zapojiť, aby ste 
si vyplnili voľný čas. Najhoršie, čo môže človek spraviť,  je zavrieť sa doma, to k ničomu nevedie,“ 
opísala svoj recept na vyrovnanie sa so stratou blízkej osoby Terézia Sokolová. 

Marianna Šebová
 Foto: autorka

Ružinov spoznal 
Naj starú mamu roka 2015

Príjmové pásma pre 
poskytovanie príspevkov pre 
dôchodcov sa menia

Najlepšou starou mamou Ružinova roka 
2015 je 68-ročná Anna Venclová. Víťazný 
titul si odniesla v konkurencii ďalších 
siedmich súťažiacich starých mám. Táto 
Ružinovčanka má už 10  vnúčat a 11 
pravnúčat. Okrem iného sa venuje poézii 
a recitovaniu. Vo finále súťaže Najlepšia 
stará mama Ružinova súťažiace pred-
viedli v štyroch kolách svoje záľuby a 
zručnosti, hovorili o svojich príbehoch  
s vnúčatami a svojom živote. Bol to už 
piaty ročník súťaže, ktorej cieľom je uká-
zať, že aj skôr narodené Ružinovčanky sú 
stále aktívne a energické. 

Foto: M. Šebová 

Vedomostnú súťaž  
vyhral tím z Ostredkov 

Bulharsko, Luxembursko a pamiatky svetového 
dedičstva UNESCO na Slovensku. To boli tri témy,  
z ktorých otázky dostali seniori z ôsmich základných 
organizácií Jednoty dôchodcov v Ružinove, Vrakuni 
a Podunajských Biskupiciach na vedomostnej súťaži. 
Tú vždy raz do roka hostí Európske informačné 
centrum na Palisádach, teraz v novembri to bol už 
ôsmy ročník súťaže. Víťazom sa stal tím z Jednoty 
dôchodcov na Zimnej ulici na Ostredkoch.

1.  januára 2016 sa zmenia príjmové pásma na účely poskytovania finančných 
príspevkov ružinovským seniorom. Vyplýva to zo všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Ružinov, ktoré reaguje na každoročnú valorizáciu 
dôchodkov vyplácaných štátom.  
Čo to znamená v praxi? Horná hranica dôchodku, do ktorej Ružinov svojim nepracujúcim 
dôchodcom poskytne finančný príspevok na výlet organizovaný mestskou časťou, sa 
zvýši o 1,90 eura, teda z 525,20 na 527,10 eura.  Samoplatcami výletov sa stanú dôchod-
covia s penziou nad 527,10 eura. 
O 1,90 eura sa zvýšia aj pásma dôchodkov na účely poskytovania príspevkov na spoločné 
stravovanie dôchodcov nasledovne: pri dôchodku do 247,10 eur bude príspevok 1,50 na 
jeden odobratý obed, pri dôchodku od 247,11 eur do 527,10 eur bude príspevok Ružino-
va 0,50 eura na jeden odobratý obed a pri dôchodku nad 527,10 eura poskytne mestská 
časť Ružinov seniorovi finančný príspevok 0,30 eura na jeden odobratý obed.

Miroslava Plesníková

Seniorky, chcete od januára začať cvičiť? 
Máte chuť od roku 2016 viac sa hýbať a urobiť niečo pre svoje telo? Prihláste sa na 
cvičenie sviežich senioriek 60 + . Začne 11. januára 2016 a konať sa bude vždy 
v pondelok a stredu od 10:00 do 11:00 v baletnej sále Domu kultúry Ružinov na 
Ružinovskej 28. Cvičiť sa bude s erudovanou trénerkou pri reprodukovanej hudbe.  
Pozor, počet miest je obmedzený kapacitou priestoru. 
Zápis záujemkýň na cvičenie sa uskutoční 17.12. 2015 o  10:00-12:00 hod.  
v priestoroch vstupného vestibulu Domu kultúry Ružinov.
Cvičenie pre vás pripravila mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov. 

Diamantoví Peštukovci 
Diamantovú svadbu oslávia 
26. decembra manželia Anna 
a Jozef Peštukovci z Ružinova. 
Brali sa v roku 1955, svoji sú 
tak už 60 rokov. Celý život 
prežili v Bratislave, vyše 50 
rokov bývajú na Haburskej 
ulici na Štrkovci. Jozef praco-
val v oblasti obchodu a Anna 

bola krajčírkou, popri tom sa venovali najmä práci v záhrade. 
„Vždy nás vychovávali s láskou a viedli nás k úcte k  ľudským  
hodnotám,“ hovorí o svojich rodičoch syn Juraj Peštuka. A kto dia-
mantovým manželom praje pevné zdravie a veľa porozumenia? 
Syn Juraj s partnerkou Táňou, dcéra Anna s partnerom Lackom 
a vnúčatá Ivanka, Lukáš a Tomáš. A, samozrejme, redakcia 
Ružinovského ECHA ☺. 

Terézia Sokolová s dcérami
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SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861  

 

28. 11. sobota 16.00 h SNEHULIENKA A ŠTYRIA TRPASLÍCI
  Divadelné predstavenie s pesničkami, hrá Anna Okapcová-Tyralová
12.12.  sobota 15:00 h  PRIEVOZSKÉ VIANOČNÉ TRHY
  Predaj vianočných koláčov, medovníkov, prezentácia tvorivých dielni,  
  17:00 vystúpenie DFS TRÁVNIČEK, vianočný punč, malé pohostenie
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
DASATELIER- výtvarné dielne  Po 15:00 – 18:00, Ut 16:00 – 18: 00, Str 14:30 – 18:30, Štv 15:00 – 18:00 
(Výtvarné techniky: KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA, MODELOVANIE – TVAROVANIE,  DEKORATÍVNA ČINNOSŤ, 
ŠITIE), Výtvarné dielne TOP ART pre deti od 3 rokov, deti a dospelí s hendikepom - Ut 15:00 – 18:00, Str 
15:00 – 18:00, Štv 15:00 – 18:00 (Kreatívne tvorba z prírodných materiálov, maľba), Výtvarné dielne 
ECO LINE pre deti od 3 do 12 rokov – Štv 17:00 – 18:00, Zdravotné cvičenie pre seniorov – Štv 14:30 – 
16:30, Zdravotné cvičenie na chrbticu – Po 19:30 – 20:30, Str 19:00 – 20:00, 
Taichi   Str 17:30 – 18:30, DFS Trávniček - Po 15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30, FS Lipa – Str 17:30 – 
18:30, SIC Orientálne tance – Ut 18:00 – 21:00, Mafra Divas – orientálne tance Štv 18:00-20:30 , 
Plava – orientálne tance  Štv 19:15 – 20:45, Šachový krúžok – Ut 16:00 – 20:00, 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

29.11. nedeľa 16.00 h  ADVENT V RUŽINOVE
  Zapálenie prvej  adventnej sviece. Účinkuje KATKA KOŠČOVÁ. 
3. 12. štvrtok 17. 00 h  MIKULÁŠ Ružinovské mikulášske slávnosti so sprievodným programom  
  a sladkým prekvapením pre deti od Mikuláša
6. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE
  Zapálenie druhej adventnej sviece. Účinkuje SALAMANDER. 
13. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE
  Zapálenie tretej adventnej sviece. Účinkuje FS KARPATY.
18.12.- 20.12. 10.00 h RUŽINOVSKÉ VIANOČNÉ  TRHY 
  14.00 h – 18.00 
  ŽIVÝ BETLEHEM. Jazda na poníkoch pre deti zdarma. 
20. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE
  Zapálenie štvrtej adventnej sviece. Účinkuje spevácky zbor CANTUS.  

2. 12. streda 19.00 h VER(EJ)NÝ MILENEC
  Komédia. Účinkujú: K. HAYDU, M. PARTLOVÁ, S. DAUBNEROVÁ, I. ADAMEC 
  réžia: Soňa FERENCOVÁ
3. 12. štvrtok 15.00 h RYTIER DOBREJ KNIHY
  5. ročník oceňovania významných Ružinovčanov.  
  V spolupráci s Knižnicou Ružinov. 
4. 12. piatok 17.00 h MIKULÁŠSKA RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
5. 12. sobota 19.00 h PROFILOVÝ KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS 
  Vstupné: 10 eur 
6. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  MIKULÁŠ A NAJKRAJŠIA NA SVETE – divadlo Baretka 
7. 12. pondelok 14.30 h VIANOČNÝ KONCERT PRE RUŽINOVSKÝCH SENIOROV
  Vstup voľný. 
9. 12. streda  10.00 h STRETNUTIE JUBILANTOV Z RUŽINOVA Vstup na pozvánky
9. 12. streda  13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
9. 12. streda  13.00 h DIABETES - prednáška v spolupráci s SČK
10. 12.-14.1.2016 25 ROKOV RUŽINOVA – výstava fotografií 
10. 12. štvrtok 18.00 h FOLKLÓRNE VIANOCE V RUŽINOVE 2015
  Vianočné predstavenie FS Karpaty a jeho hostí pre RUŽINOVČANOV 
  Po predstavení posedenie pri ľudovej hudbe a tradičnej kapustnici
  Vstup ZDARMA
11. 12. piatok 18.00 h  VIANOCE S FOLKLÓRNYM SÚBOROM KARPATY
  Vianočné predstavenie FS Karpaty a jeho hostí. 
  Po predstavení posedenie pri ľudovej hudbe a tradičnej kapustnici. 
12. 12. sobota 19.00 h ORCHESTER LUDA KURUCA: POCTA FRANKOVI SINATROVI 
  Koncert venovaný 100. výročiu narodenia Franka Sinatru
  Vstupné: 5 EUR
13. 12. nedeľa 9.00 h NOŽE 2015 Medzinárodná výstava nožov a chladných zbraní
13. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE  
  NESIEM VÁM NOVINU – divadlo NELINE
13. 12.nedeľa 19.00 h KOMÁRIK ZÁLETNÍK Insitná opereta v podaní HDS T. Ševčenka
15.12. utorok 17.00 h VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ Drieňová
16. 12. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
  Psychologická poradňa. Prevencia. Prednáša PhDr. Ladislav KAMENČÍK
16.12. streda 17.00 h   VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ SV. CECÍLIE
18. 12. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
20. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  VYŠLA HVIEZDA NAD BETLEHEM  - divadlo LUDUS 
20. 12. nedeľa 17.00 h AKADÉMIA ŽIAKOV SZUŠ a ZŠ NEVÄDZOVÁ
21. 12. pondelok 16.30 h  VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV HUDOBNÝCH KURZOV DK RUŽINOV

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 
Legends – tréningy boxu pre verejnosť – Po 18:30 – 20:00 h, Str 18:30 - 20:00 h, Pia 18:00 - 19:30 h, 
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, 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

 
PARK ANDREJA HLINKU 

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

4.12.-  22.12.  VÝSTAVA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC DETÍ ZŠ
7.12. pondelok 
14.00 h -  16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Výroba mikulášskych vrecúšok,  
  anjelikov z drôtiku pod vedením výtvarníčky
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ: 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 
02.12. ST 19:30 MACBETH, Justin Kurzel, Brit./Fr., 2015, 113 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
03.12. ŠT 19:30 MOST ŠPIÓNOV, Steven Spielberg, USA, 2015, 140 min., MP, 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)
04.12. PI 17:00 TOM A JERRY: ZIMNÉ ROZPRÁVKY - pásmo, 45 min. VSTUP VOĽNÝ (PRE DETI) 
04.12. PI 18:00 MALÝ PRINC 3D, Mark Osborne, Fr., 2015, 106 min., 4.50/5.50 € (PRE DETI)
04.12. PI 20:00 TAJOMSTVO ICH OČÍ, Billy Ray, USA, 2015, 115 min., 3.50/4.00 €
05.12. SO 18:00 HAMLET, Brit., 2015, 207 min., 2D záznam, 7.00 € v predpr. (NATIONAL THEATRE)
09.12. ST 19:30 TAXI TEHERÁN, Jafar Panahi, Irán, 2015, 82 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST)
10.12. ŠT 20:30 SLOW WEST, John Maclean, Brit./Nový Zéland, 2015, 84 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST)
11.12. PI 18:00 DOBRÝ DINOSAURUS, Peter Sohn, USA, 2015, 100 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
11.12. PI 19:45 V SRDCI MORA, Ron Howard, USA, 2015, 121 min., 3.50/4.00 €
12.12. SO 17:30 RODINKA BÉLIER, Eric Lartigau, Fr., 2014, 105 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
12.12. SO 19:30 MOST ŠPIÓNOV, Steven Spielberg, USA, 2015, 140 min., 3.50/4.00 €
16.12. ST 19:30 ASSASSIN, Hsiao-Hsien Hou, Čína/Hongkong/Taiwan, 2015, 107 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST)
17.12. ŠT 19:30 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 4.00/4.50 € (PREMIÉRA)
19.12. SO 17:00 MALÝ PRINC, Mark Osborne, Fr., 2015, 106 min., 3.00/4.00 €  (PRE DETI)
19.12. SO 19:00 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA 3D, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 6.00 € (SCI-FI ZÓNA)
20.12. NE 17:30 VOJTECH, Viktor Csudai, SR, 2015, 90 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO)
20.12. NE 19:00 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 4.00/4.50 € (SCI-FI ZÓNA)
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

3.12. o 12:30-13:45  hod. KURZ MASÁŽE DOJČIAT – začiatok 5-týždňového kurzu pre rodičov s deťmi od 6 
týždňov do 10 mesiacov 
4.12. o 10:50-12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Látkovanie s Petit Lulu a bezplienková komunikačná 
metóda – workshop pre mamičky
5.12. o 10:00-12:30 hod. VOŇAVÁ SOBOTA V HOJDANE:  Adventné radosti – tradičné, obľúbené a nielen 
pekárenské dielničky s Alenkou pre deti a ich pomocníkov rodičov. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
11.12. o 10:00 – 12:00 hod. PODPORNÁ SKUPINA NOSENIA A DOJČENIA DETÍ s Karolínou 
11.12. o 10:30-12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE:  Dieťa očami waldorfskej pedagogiky. Prednáška za 
účasti detí. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
14.12. o 17:00 – 19:00 hod. ROZHOVORY O ZÁZRAKU – stretnutie s dulami k témam tehotenstva, pôrodu, 
šestonedelia a rodičovstva
16.12. o 10:30 hod. PEKNÁ STREDA V HOJDANE: Ako sa lienka Kikilienka chystala na Vianoce - divadielko pre 
najmenších a ich rodičov. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
17.12. o 9:30-12:00 hod. TVORIVÝ ŠTVRTOK V HOJDANE: Vianočný aranžmán – spolu so Soničkou si 
pripravíme vianočnú ozdobu sviatočného stola. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
18.12. o 9:00 – 10:00 hod. ŠKÔLOČKA V HOJDANE – zápis do nového kurzu na apríl-jún 2016
18.12. o 10:30 – 12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Skôr než budem škôlkar -  rozprávanie o adaptácii 
dieťatka na škôlku 
Hojdana bude 21.12. 2015 - 8.1. 2016 zatvorená. Otvoríme  12. 1. 2016. 
Viac info na recepcii MC Hojdana a na www.hojdana.sk. Zmena programu vyhradená.

4.12. piatok 16.30 h MIKULÁŠ NA NIVÁCH  Mikuláš prinesie ružinovským deťom balíček
4.12. piatok 17.00 h  MIKULÁŠSKE PREMIETANIE PRE VŠETKY RUŽINOVSKÉ  DETI - ZIMNÉ   
  ROZPRÁVKY: TOM A JERRY Vstup voľný.
6.12.,13.12. 20.12.  9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých 
8.12. utorok 18.00 h KRÁSY BOLÍVIE A CHILE Cestovateľská prednáška pre verejnosť spojená  
  s premietaním dokumentu. Vstup voľný. 
10.12. štvrtok 
14.00 h - 16.00 h  VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI  Tvorivé popoludnie pre deti v spolupráci  
  so SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON
10.12. štvrtok 18.00 h PREDNÁŠKA PSYCHOLOGIČKY EMOKE BAGDY Vstupné 9 eur.   
15.12. utorok 18.00 h DIETETIKA – AKO SI NEUŠKODIŤ NESPRÁVNYM STRAVOVANÍM
  Prednáška pre verejnosť spojená s ochutnávkou čaju. Vstup voľný . 
16.12. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
17.12. štvrtok
14.00 h - 16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Tvorivé popoludnie pre deti v spolupráci 
  so SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON
18.12. piatok 19.00 h ETNODANCE SHOW Recitál TŠ EtnoDance plný exotických tancov 
  a hudby z celého sveta. Vstupné 6 eur. 

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, SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON  - Deti MŠ Ut 16:30 – 18:00 h, Deti ZŠ Štv 16:00 – 18:15 h, 
Dospelí Po 17:30 – 19:45 Výučba klavíra pre deti a dospelých – Po 13:00 – 21:00 h, Etno Dance – tanečné 
štúdio pre dospelých – Po – Pia 17:00 – 21:15 h


