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Veľké mestské časti ušetria
Poslanci mestskej časti Ružinov súhlasia so zmenou štatútu hlavného mesta, ktorou sa znižuje solidárny príspevok veľkých mestských častí na spolufinancovanie malých bratislavských
samospráv. Podľa decembrového uznesenia mestského zastupiteľstva je výška príspevku pre
rok 2016 stanovená na 1 950 000 Eur. Najviac sa na tejto sume budú podieľať Ružinov s 21,1
percentami a Petržalka s 19,3. percentami.
Starostovia veľkých mestských častí sa už niekoľkokrát snažili toto percento znížiť. „Konečne
sme určili strop týchto príspevkov a to na sumu 1 950 000eur. Predpokladám, že toto je prvý krok
kedy Ružinov nebude platiť tak vysoký balík peňazí pre malé mestské časti“, priblížil starosta
Ružinova Dušan Pekár. „Je to krok správnym smerom, pretože do pokladnice mestskej časti
pribudne 160 000 eur, ktoré sa potom dajú využiť na rôzne investície a iné veci“, potvrdil Martin
Vojtašovič, predseda finančnej komisie. Takýto neplánovaný príjem do rozpočtu by mestskej
časti pomohol.
Príspevok pre malé mestské časti, známy pod názvom „miera solidarity“ stojí štyri veľké časti
Bratislavy každý rok nemalé financie z ich rozpočtu. Minulý rok sa Ružinov, Petržalka, Staré
Mesto a Nové Mesto poskladali na takmer 2,4 milióna pre malé mestské časti. Najviac prispel
Ružinov 772 863 Eur a Petržalka 700 865 Eur.
Rozhodnutie o tom, či s ušetrenou sumou bude môcť Ružinov počítať, majú v rukách mestskí poslanci, ktorí musia zmenu štatútu definitívne schváliť.
Veronika Vasilková

Chcete postaviť naše
mesto na nohy? Pridajte sa
Tridsaťpäť tisíc dobrovoľníkov, ktorí
vymaľovali spolu 1953 lavičiek, vysadili
3541 stromov a okrasných rastlín, natreli 36 km plotov, skrášlili 38 hradných
nádvorí a 960 parkov a ihrísk. To je
štatistika podujatia Naše mesto za jeho
uplynulých deväť ročníkov. Pridať sa
k firemným dobrovoľníkom môžete aj
vy. Ako nato?
Už po desiaty krát sa bankári, úradníci,
manažéri, programátori, zamestnanci pracujúci vo výrobe zmenia na záhradníkov,
maliarov alebo svoj čas venujú seniorom
a ľuďom s postihnutím. A prispejú tak
k zlepšeniu a skrášleniu svojho mesta.
Presne o tom je totiž najväčšie podujatie
firemného dobrovoľníctva na Slovensku

s názvom Naše mesto, ktoré sa tento rok
uskutoční v piatok a sobotu 10. až 11. júna
2016. Tisíce dobrovoľníkov budú vylepšovať svoje mestá, medzi nimi je, samozrejme,
aj Bratislava. Ich cieľ bude jasný- skrášliť
napríklad verejné priestory, parky, detské
ihriská, areály škôl či škôlok.
Dobrovoľnícke aktivity pripravuje tento rok
opäť aj mestská časť Ružinov a ponesú sa
najmä v znamení farieb a štetcov. Sledujte
web stránku www.nasemesto.sk - prihlasovanie na dobrovoľnícke aktivity začína 5.
mája 2016. Ak máte ako obyvateľ Ružinova
chuť zapojiť sa aj do skrášľovania svojho
okolia, dajte nám o tom vedieť emailom na
adresu marianna.sebova@ruzinov.sk.
Mariana Šebová

Nájomnú zmluvu pre Primu odložili
V programe marcového zasadnutia zastupiteľstva mestskej časti bolo aj predĺženie
nájomnej zmluvy pre Domov sociálnych služieb pre dospelých Prima. Po miestami vzrušenej diskusii však napokon rozhodnutie o tomto bode odložili. Prima totiž žiadala dlhodobý nájom na desať rokov, ale poslanci, na návrh finančnej komisie, navrhovali najprv na
jeden a pol roka s následným predĺžením. „Bola to zložitá situácia a som rád, že sme
s riaditeľkou Primy našli riešenie, že najprv urobíme analýzu a nastavíme „pravidlá hry“ a až
potom urobíme nový nájomný vzťah,“ povedal Peter Hrapko, predseda Komisie sociálnych
služieb. „Žiadali sme prenájom na dobu desiatich rokov, nevieme si predstaviť, že by nám bol
schválený len jeden a pol roka. Znamenalo by to pre nás veľkú neistotu, sme priamo úmerní
od nájomnej zmluvy na poskytovanie sociálnych služieb,“ priblížila Viera Pribilová, riaditeľka
neziskovej organizácie Prima.
Takto vzniknutý časový priestor chcú poslanci využiť na upratovanie v nájomných vzťahoch mestskej časti a jej organizácií. Pripravujú systémové riešenie, na základe ktorého
budú mať všetci rovnaké podmienky. Do konca apríla by mala prebehnúť pasportizácia
nájomných zmlúv. Tento bod by sa mal opätovne objaviť na májovom miestnom zastupiteľstve.Prima je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Ružinove od roku 1997. Venuje sa
ľuďom s mentálnym znevýhodnením.
(vv)

Stretnutie so starostom Ružinova býva spravidla
každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných
hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete
na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov.
STRETNUTIE SO
STAROSTOM RUŽINOVA
Stretnite sa so starostom
DUŠANOM PEKÁROM
a hovorte s ním o Ružinove
3. MÁJ od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Ostredková 14

Stretnutia poslancov s obyvateľmi
Poslanecké stredy na miestnom úrade
6.4.2016 16:30 - 17:30
Ing. Hrapko Peter
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Pošeň
13.4.2016 16:30 - 17:30		
JUDr. Vojtašovič Martin
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Prievoz
20.4.2016 16:30 - 17:30		
Ing. arch. Štasselová Lucia
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Štrkovec
27.4.2016 16:30 - 17:30
Ing. Patoprstý Martin
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Ostredky

Pozor, zápis
do škôlky sa blíži!
Zápis do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Ružinov odštartuje 2. mája 2016 a potrvá dva týždne. Do
16. mája tak rodičia, ktorí chcú aby ich
dieťa navštevovalo niektorú z ružinovských
škôlok, si priamo v nej musia podať žiadosť.
K nej je potrebné pripojiť aj potvrdenie
pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu spolu s informáciou
o absolvovaných očkovaniach. V prípade
jeho zdravotných a iných ťažkosti je nutné,
aby rodič so sebou priniesol aj dokumentáciu, ktorú má. Kritéria na prijatie sú: dieťa
vo veku 3 až 6 rokov spôsobilé podľa
pediatra navštevovať materskú školu,
vypestované základné hygienické návyky,
ovládanie základných samoobslužných
činností. Prednostne budú prijímané deti
v predškolskom veku teda tie, ktoré
k 31. augustu 2017 dosiahnu vek šesť rokov.
Prednostne sú tiež prijaté deti s trvalým
pobytom v Ružinove ako aj tie, ktorých
súrodenec už danú škôlku navštevuje. Dieťa
s odloženou povinnou školskou dochádzkou má právo pokračovať v návšteve škôlky.
(mš)
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Nové centrum
Ružinova namiesto ,,Hirošimy“

Nevydarený projekt nákupného centra Yosaria Plaza ožíva. Po dlhých rokoch nečinnosti
dostáva projekt už konkrétnu podobu s novými možnosťami využitia celého územia.

V roku 1984 vyrástol na Slovensku prvý
obchodný dom združujúci viaceré
prevádzky, ktorý možno považovať za určitý
variant súčasných nákupných centier. Bol
to Obchodný dom Ružinov. Piati mladí
architekti zo Štátneho projektového ústavu
obchodu sa rozhodli v návrhu Obchodného
domu reagovať na aktuálny svetový trend
postmoderny. V roku 1995 kúpil obchodný
dom od štátneho podniku Domáce potreby
Ivan Líška. V roku 1998 ho zrekonštruoval
a vznikol tu v poradí jedenásty Prior na
Slovensku. Ponúkal tovar na 10-tisícoch
štvorcových metrov. V roku 2005 Ivan Líška
obchodný dom zatvoril, aby na jeho mieste
vybudoval veľké nákupné centrum Yosaria
Plaza. Namiesto obchodov tu ale zostal len
rozobratý skelet. Architekti, ktorí na projekte
pracovali vyše 3 rokov, tak určite ani
v najhoršom sne nečakali, že
z architektonickej pýchy sa po rokoch stane
hanba nielen Ružinova ale aj Slovenska
s nálepkou ružinovská Hirošima. Prvé
problémy avizoval majiteľ Ivan Líška v
roku 2007, kedy už mala Yosaria Plaza za
veľkej slávy otvárať svoje brány. Obyvatelia
sa nedočkali, čas plynul a sen o novom
nákupnom centre sa rozplynul.

Krok vpred

Koncom minulého roka začalo
neúspešnému projektu Yosaria Plaza svitať
na lepšie časy. O zahraničnom investorovi
idú chýry už vyše roka, na verejnosť začali
konečne prenikať detailnejšie informácie
a dočkali sme sa aj vizualizácií, ako by
v budúcnosti mal bývalý Obchodný dom
Ružinov vyzerať. „Robíme na tom už viac

ako rok. Dnes sme v štádiu, že je na stole
už skoro finálny návrh, v ktorom je jasné,
čo na tomto území vznikne. Raz, keď sa to
podarí zrealizovať, bude to naozaj jedno
skvelé územie,“ objasnil aktuálnu situáciu
architekt Branislav Kaliský, autor vizualizácií
nového centra Ružinova.
Branislav Kaliský stojí napríklad aj za
megaprojektom Eurovea. K realizácii
vizualizácií nového centra Ružinova príde
ale až vtedy, keď sa urovná vlastnícky
vzťah bývalého Obchodného domu
Ružinov a teda bude mať nových majiteľov.
Súčasťou projektu Yosaria Plaza sú totiž aj
komplikované súdne spory a pohľadávka
spoločnosti Doprastav vo výške niekoľkých
miliónov eur. Na liste vlastníctva naďalej
figuruje Ivan Líška. Ak ale dôjde konečne
k zmene majiteľov a podarí sa zreálniť
projekt Branislava Kaliského, Ružinovčania
sa naozaj majú na čo tešiť. „Bolo viacero
investorov, dnes sa situácia ustálila
v podstate na dvoch. Jedným z nich je
skupina Iuris. Druhým subjektom, s ktorým
sme sa o projekte bavili je zahraničná
spoločnosť YIT.”
V novom projekte sa myslí aj na Papánkovo
námestie, ktoré sa značne rozšíri.
Priestoru, kedysi bohato využívanému na
rôzne kultúrne podujatia, by sa tak mala
prinavrátiť zašlá sláva. „Námestie sa
dostáva do rožnej polohy, viditeľné bude
zo všetkých susedných komunikácií. Je
to priestor, ktorý dnes v Ružinove chýba.
Preto sme projekt aj pracovne nazvali
centrum Ružinova,” predstavil základné črty
projektu Branislav Kaliský. „Obchodný dom
ostáva na dvoch podlažiach, ale

v menšom rozsahu, ako bol pôvodný plán,
keďže doba sa zmenila a veľkých obchodov
je už dosť. Na streche sa nachádza zeleň a
oddychová časť. Nad strechou sú 4 bloky
obytných domov. Jeden objekt
z toho by mal ponúkať štartovacie byty pre
mladé ružinovské rodiny. Nebude chýbať
ani časť administratívnych priestorov.”
Počíta sa tak isto s veľkým podzemným
parkoviskom, ktoré by malo mať kapacitu až
1000 parkovacích miest. Nový šat dostane aj
Dom kultúry Ružinov, ktorý už rekonštrukciu
potrebuje doslova ako soľ. Obyvatelia,
ktorí boli zvyknutí chodiť do tejto oblasti
na nákupy, sa dočkajú plnej občianskej
vybavenosti.

Optimistická budúcnosť

Na vizualizácie sa samozrejme pozerá veľmi
dobre. Otázka je, kedy sa stanú realitou.
Ružinovský starosta Dušan Pekár sľubuje,
že ku konečnému návrhu dostanú možnosť
vyjadriť sa aj obyvatelia. Mnohí
z nich už prestali veriť, že sa skelet bývalého
obchodného centra premení na niečo
plnohodnotné. Nebude to samozrejme
zo dňa na deň, ale vyzerá to tak, že ľady sa
konečne pohli. „Ak všetko pôjde podľa
plánu a celý obchod sa uzavrie, zhruba
rok a pol by mohlo trvať vybaviť všetky
povolenia. Ďalší pol rok zhltnú prípravy
na stavbu. Termín prvého výkopu by tak
mohol byť zhruba o dva roky. Viem, že
sa to zdá dlho, ale pri väčších stavbách
je to úplne normálne. Aj projekt Eurovea
sme pripravovali 6 rokov,“ dodal Branislav
Kaliský.
Katarína Kostková
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Patrik GULDAN:

Údelom nezávislého je presviedčať
V miestnom zastupiteľstve už krútite tretie volebné
obdobie, patríte teda medzi najskúsenejších
poslancov a môžete aj porovnávať. Ako by ste
charakterizovali zastupiteľstvá, ktorých ste boli
členom?
Poslancom som od 16. mája 2006. Je to už štvrté obdobie.
V tom prvom som nastúpil v poslednom roku volebného
obdobia ako náhradník po poslancovi, ktorý sa z Ružinova
odsťahoval a stratil mandát. Starostom bol pán P.
Kubovič a najvýraznejším a najvplyvnejším poslancom
bol V. Mikuš. SDKÚ-DS bola v tom čase najpočetnejšia
a najvplyvnejšia strana. Jedným z mojich prvých vystúpení
bolo deklarovanie mojich priorít, aby bolo všetkým jasné,
čomu sa budem venovať a čo preferovať. Výstavba „Mosta
Košická“ bola pre mňa významná skúsenosť. Pomenovanie
niektorých alarmujúcich zistení o tejto významnej
investičnej akcii viedlo k prijatiu zákona o posudzovaní
vplyvov investičných zámerov na životné prostredie. Ako
historik umenia – pamiatkar som si k agende architektúry
a urbanizmu pridal aj problematiku ochrany pamiatok
a pamätihodností. Z poslancov v tom čase nik netušil,
či je rozdiel medzi pojmami pamiatka a pamätihodnosť.
Uvedomil som si, že budem musieť venovať čas i námahu,
aby som dokázal robiť osvetu týmto disciplínam a snažil sa
zmysluplné veci presadiť.
Kde v sebe beriete odhodlanie venovať sa popri
práci vo svojom voľnom čase nevďačnej úlohe –
pomáhať riešiť problémy iných?
Usilujem sa svoje verejné pôsobenie podriaďovať overeným
pravidlám, princípom, historickým skúsenostiam
a zásadám, samozrejme s rešpektom k zákonom
a pravidlám elementárnej slušnosti. Je to náročné, pretože
sa dosť často vyskytnú prípady, keď musím aj proti vôli
niekoľkých občanov hlasovať proti ich záujmom. Niekedy
až čas ukáže, že som hlasoval v konečnom dôsledku
v záujme obyvateľov a vo verejnom záujme. Východiskom
takejto úvahy je môj vzťah k humanizmu a kultúrnemu
odkazu osobností, ku ktorým patrí aj J. A. Komenský. Jeho
myšlienku: „Komukoľvek prospieť môžeš, prospievaj rád,
ak sa dá i celému svetu. Slúžiť a prospievať je vlastnosťou
pováh vznešených.“ som si osvojil ešte ako študent
gymnázia a s odstupom času si myslím, že by mala byť
krédom komunálneho poslanca.
Vy ste vždy pôsobili ako nezávislý poslanec, ktorý
kandidoval vďaka podpisom spoluobčanov. Vnímate
túto svoju nezávislosť ako výhodu, alebo nesie v
sebe aj hendikep v podobe toho, že stranícke kluby
dokážu skôr presadiť svoje riešenia?
Rozhodne nejde o výhodu. Presadiť uznesenie, za ktorým
stojí silný stranícky klub, je z hľadiska efektívnosti
prijímania uznesení neporovnateľné s iniciatívou
nezávislého poslanca. Jeden hlas na prijatie uznesenia
nestačí. Za tie roky som sa naučil, že ak chcem niečo
rozumné a prospešné presadiť, musím svoju ideu – námet
nenápadne implementovať – vsadiť do mysle poslancov
silných klubov a jednotlivých poslancov. Usilujem sa
dosiahnuť,, aby sa s ním stotožnili a osvojili si ho až tak, že
sa k nemu budú hlásiť, akoby vyšiel z „ich dielne“. To je údel
nezávislého poslanca. A keďže mi ide o vec, nemusím sa
trápiť s pôvodnosťou myšlienky.
Vašou top témou je vo všetkých volebných
obdobiach územné plánovanie, najmä presadzujete
podrobnejšiu reguláciu územia prostredníctvom
územných plánov zón. Ako ste spokojný s tým, koľko
zón sa podarilo schváliť?

podnikať, architekt navrhovať, stavebník stavať, podnikateľ
bude presne vedieť, aký druh podnikateľskej aktivity môže
v danej lokalite prevádzkovať atď.“

FOTO Guldan bradlo

AJ TOTO SOM JA
Mojou záľubou je fotografovanie
architektúry. Takto ma nedávno
zachytil kolega na Bradle. Budem pre
Mohylu M. R. Štefánika navrhovať
zmenu ochranného pásma národnej
kultúrnej pamiatky.
Spokojný som s tým, že už nie je potrebné presviedčať
kohokoľvek o potrebe a zmysluplnosti takýchto regulačných
nástrojov. Nie som spokojný s tým, ako dlho sa tento
dokument pripravuje a schvaľuje. Počas môjho pôsobenia
bol schválený jeden jediný územný plán zóny (Trnávka –
stred). Snáď pomôže veci to, čo som urobil na začiatku tohto
volebného obdobia. Z aktivistov, ktorí sa usilovali o členstvo
v Komisii územného plánovania, životného prostredia
a dopravy som zastupiteľstvu v Ružinove navrhol prijať za
člena komisie mladého muža, ktorý sa s nasadením vrhol
do tejto témy. Dúfam a verím, že sledovanie a kontrola
termínov v procese prípravy, tvorby a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zón môže
pomôcť Ružinovu zrýchliť tento proces. Ale výsledok je
závislý aj od mesta, ktorému vyjadrovania a stanoviská
trvajú, žiaľ, veľmi dlho.
Na porovnanie predkladám výňatok z textu, ktorý som
napísal v roku 2001 a robil ním osvetu pred občanmi
a apeloval na orgány štátnej a verejnej správy, aby
podporovali prijímanie územnoplánovacej dokumentácie.
„Európske mestá aplikujú v povoľovacej praxi regulatívy
území: ide o interdisciplinárny súbor regulatívov a noriem,
ktoré sú vedeckými a odbornými kapacitami spracované
a následne precizované na báze vedeckých poznatkov.
Takýto materiál sa potom v obciach niekoľko mesiacov
i rokov pripomienkuje a spresňuje, až potom ho poslanci
obce (mestskej časti) schvália, aby sa stal zákonom – teda
neprekročiteľnou normou! Úradník verejnej správy, ktorý
vykonáva prenesený výkon štátnej správy – na stavebnom
úrade má týmto dokumentom k dispozícii komplexný
materiál, ktorý aplikuje v povoľovacej
a pripomienkovacej praxi na konkrétne prípady a - to je
dôležité - neumožňuje mu subjektívny výklad. Občan má
právo do toho komplexného materiálu nahliadať, a tak
presne vie, čo môže a nemôže v danom území: podnikateľ

Ako by sa mal zmeniť stavebný zákon tak, aby
sa celý proces schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie zrýchlil?
Principiálnym nedostatkom tohto zákona je podľa môjho
názoru politicky chybné rozhodnutie: Dať výkon štátnej
stavebnej správy – stavebné úrady do pôsobností obcí.
Predstavte si starostu mestskej časti, ktorý má konať
v záujme mestskej časti a na prospech obyvateľov, ktorí ho
zvolili. Na druhej strane starosta podpisuje rozhodnutia
vydávané mestskou časťou - stavebným úradom, de iure
koná podľa zákona. Nezriedka nastane situácia, že ako
starosta by v záujme mestskej časti radšej presadzoval
v území výstavbu materskej školy, ale investor predloží
zámer na výstavbu bytového domu. A keďže územie
nemá náležitú územnoplánovaciu dokumentáciu zóny
a developerský zámer nie je v rozpore s Územným plánom
mesta, nemôže urobiť iné, aby sa pred občanmi kryl, ako
žiadať od mesta záväzné stanovisko. Alebo: v obývanom
území sa stavia bytový dom s povolenou výškou 17
nadzemných podlaží; developer príde na stavebný úrad
a požiada o zmenu stavby pred dokončením. Lenže táto
stavba má už 25 podlaží. Počas konania o povolení
stavby sa účastníci konania a dotknuté orgány vyjadrovali
k stavbe so 17 NP vrátane tomu zodpovedajúcemu počtu
parkovacích miest a pod. Keby malo územie územný
plán zóny a starosta by nebol zaťažený výkonom štátnej
stavebnej správy, mohol by on a občania takisto, požadovať
dodržanie pôvodného projektu. Ako poslanec som
upozorňoval stavebný úrad, aby nepodporoval zneužitie
inštitútu zmeny stavby pred dokončením. Dostal som
odpoveď, že ak stavebník splní podmienky, v súlade so
zákonom nie je možné, aby mu stavebný úrad zmenu
stavby pred dokončením neschválil.
Osobitnou témou nedostatku stavebného zákona je
vymožiteľnosť rozhodnutia, napr. o odstránení stavby. Na
Trenčianskej 27 je bytový dom. O nadstavbe, ktorú tam
zrealizoval vlastník bytu, rozhodol stavebný úrad, že nie
je postavená v súlade so zákonom. Nariadil odstránenie
stavby. Stavebný úrad by mal podľa môjho názoru požiadať
o výkon rozhodnutia orgán, ktorý to dokáže riešiť.
Ste poslancom za volebný obvod Nivy. To je staršia
štvrť, ktorú viac ako zahusťovanie trápia necitlivé
nadstavby a problémy s parkovaním. Aké riešenia
týchto problémov preferujete vy osobne?
Žiaľ, necitlivé nadstavby a parkovanie nie sú jedinými
problémami v mojom volebnom obvode. Na ilustráciu
uvediem len tie investičné zámery, ktoré sa budú
dotýkať môjho volebného obvodu - Nív: na rohu
Kvačalovej a Záhradníckej bude postavená dostavba
ortopedickej kliniky vrátane bytov, hneď v susedstve,
kde je už roky vykopaná základová jama, na mieste
niekdajšej benzínovej pumy má vyrásť bytový dom,
na Bazovej ulici na mieste niekdajších Technických
služieb mesta Bratislavy pribudne veľký polyfunkčný
areál, na mieste dnešnej autobusovej stanice Nivy bude
stáť veľký polyfunkčný komplex vrátane autobusovej
stanice v podzemí, na území bývalej Cvernovky chce
byť postavený bytový komplex s viac ako 700 bytmi
s podzemnými garážami a nemožno zabudnúť ani na
areál niekdajšej Gumonky. Je len otázkou času, kedy príde
developer s opakovaným urbanistickým riešením.
Milan Stanislav
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Parlamentné voľby v Ružinove s vysokou účasťou

Marcové parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli mnoho prekvapení. Ružinovčania pristúpili k voľbám zodpovedne. Volebná účasť bola takmer o 10% vyššia ako bol slovenský priemer. Záujem voliť prejavili
aj obyvatelia žijúci v zahraničí, i tí, ktorí sa v deň volieb nenachádzali v Ružinove.
O osude Slovenska na najbližšie 4 roky je rozhodnuté. Takmer 60%
oprávnených voličov dalo 5. marca hlas svojmu vybranému politickému subjektu a kandidátom. Obyvatelia Ružinova pristúpili k parlamentným voľbám zodpovedne. Volebná účasť bola totiž v Ružinove
takmer 69%. „Tieto parlamentné voľby dokázali, že Ružinovčania
sa zaujímajú nielen o komunálnu politiku, ale aj o tú vyššiu. Cestu
k volebným urnám si našlo spolu 68,62% oprávnených voličov.
Potešujúce je, že záujem voliť prejavili aj Ružinovčania, ktorí žijú
v cudzine alebo boli počas volieb za hranicami Slovenska. Tak
isto aj obyvatelia, ktorí sa v deň volieb nachádzali mimo územia
mestskej časti alebo svojho volebného okrsku. Miestny úrad vydal
spolu 2547 hlasovacích preukazov,“ upresnila čísla hovorkyňa
Ružinova Marianna Šebová.
Deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989
a siedme v histórii samostatnej Slovenskej republiky priniesli mnoho
prekvapení. Ani nie 30% pre SMER-SD, prekvapenie v podobe počtu
hlasov pre SaS či OĽANO-NOVA, účasť kontroverznej Ľudovej strany
Naše Slovensko v parlamente, či naopak neúčasť KDH, ktoré ostalo
tesne pred hranicou 5%.

V Ružinove bodovala strana SaS

Z vyše 65 tisíc registrovaných voličov v Ružinove prišlo k volebným
urnám niečo viac ako 45 tisíc. Aj keď víťazom parlamentných volieb
na Slovensku bola strana SMER - sociálna demokracia,
v Ružinove bolo poradie iné. Vyhrala strana Sloboda a Solidarita,
ktorej svoj hlas dalo vyše 28% Ružinovčanov. SMER – SD sa musel
uspokojiť s druhým miestom, strane sa ušlo niečo vyše 18,5%. Podľa
Ružinovčanov by sa do parlamentu nedostala Ľudová strana Naše

Slovensko, ktorej dalo hlas ani nie 3,5% voličov.

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB 2016 V RUŽINOVE
Politická strana			
Podiel platných hlasov v %
Sloboda a Solidarita (SaS)			
28,32
SMER - sociálna demokracia
(SMER-SD)				18,51
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO - NOVA)				
13,76
MOST – HÍD				
9,05
#SIEŤ					6,90
SME RODINA - Boris Kollár			
5,89
Slovenská národná strana (SNS)		
5,57
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
(ĽS Naše Slovensko)			
3,48
Parlamentné voľby v Ružinove poznačila smrť 75 ročného voliča,
ktorý skolaboval pred urnou vo volebnej miestnosti na Novohradskej.
Inak sa ale volebný deň niesol v pokojnom duchu, obyvatelia chodili
voliť priebežne od rána až do neskorých večerných hodín a okrskové
komisie nehlásili žiadne problémy. V pohotovosti bola aj mobilná
urna. Tú využili napríklad hráči turnaja v bocci, ktorí sa zišli v telocvični Špeciálnej školy na Nevädzovej.
(kk)

Ružinovský poslanec v parlamente
O priazeň voličov vo veľkých voľbách sa uchádzalo aj viacero ružinovských poslancov, ktorí sú v aktuálnom období členmi miestneho zastupiteľstva. Úspešný bol len jeden, Vladimír Sloboda. Kandidoval za stranu Sloboda a
Solidarita na 21. mieste a v minulom volebnom období pôsobil v Ružinove ako zástupca starostu. „Naozaj nás
prekvapil ten výsledok. My sme boli síce optimisti, ale až takí veľkí zas nie. Nečakali sme toľko percent, ani že toľko
našich poslancov zasadne do parlamentu na najbližšie 4 roky. Voliči pravdepodobne ocenili, že naša strana nemení
svoje názory, mala jasné ciele a na rovinu sme povedali, s kým si vieme predstaviť spoluprácu a s kým nie. Ja osobne
som veľmi rád, že som sa do Národnej rady dostal,“ zhodnotil úspech vo voľbách Vladimír Sloboda. Komunálny
politik so skúsenosťami vicestarostu tak má pred sebou ďalšiu výzvu. „Verím, že dostanem priestor venovať sa v
parlamente aj komunálnym témam. Vďaka tomu, že som 4 roky bol súčasťou vedenia Ružinova, veľmi dobre viem,
ktoré časti zákonov a ktoré paragrafy nám ako mestskej časti spôsobovali problémy pri fungovaní. Preto mám
predstavu, na čo sa treba zamerať. Samozrejme, pokračujem ďalej aj ako komunálny politik, som poslancom za
mestskú časť Trnávka, naďalej sa budem snažiť pomáhať tejto časti, ale aj celému Ružinovu.“ 
(kk)

Ukážte sa!

Na preventívnej prehliadke
Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave
Čo vás čaká na prehliadke?
Registrácia – zaregistrujte sa v ambulancii a dohodnite si termín odberov
Laboratórne odbery – rozbory krvi a moču poskytnú lekárovi diagnosticky cenné údaje
Anamnéza – lekár s vami prekonzultuje váš zdravotný stav a zdravotné riziká
Fyzikálne vyšetrenie – lekár komplexne vyšetrí vaše telo „od hlavy po päty“
Vyhodnotenie zdravotného stavu – záver a doporučenie potrebnej liečby

bezplatná!
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platí len do 31. 5. 2016
Ponuka

Petržalka, Kopčianska 8, tel. 02/6224 0154
Ružinov, Seberíniho 1, tel. 02/5262 3316
inzercia

06

Ujo maliar
namaľoval Sloníkovo

Knižný festival
v štýle ,,Sci-fi“ Ružinov

Keď sa spojí dobrý nápad
s aktivitou, výsledkom môžu
byť nevídané veci. Dôkazom
toho je Materská škola na
Medzilaboreckej ulici, ktorá
sa môže popýšiť originálnou
maľbou. Je neprehliadnuteľná,
udrie vám do očí hneď pri
vchode do budovy. Vestibul
skrášľuje veselá nástenná maľba
o ktorú sa postaral aktívny
otecko jedného z malých
žiačikov. „Pre naše deti a ich
rodičov chceme všetko najlepšie. Snažíme sa vytvárať rodinnú atmosféru a sme veľmi
radi, keď nám rodičia sami ponúknu, že pre škôlku by niečo mohli spraviť,“ tvrdí Andrea
Tĺčiková, učiteľka zo škôlky. Výsledkom jedného takéhoto stretnutia s rodičmi bol
spontánny nápad, ako deťom spríjemniť vstup do zariadenia. „Už štyri roky túto
škôlku navštevuje môj syn. Pravidelne som tak mohol vidieť, že tu majú smutné steny,
napadlo mi zmeniť to,“ hovorí zaangažovaný otecko, Rasťo Petrisko. Slovo dalo slovo
a onedlho prišiel maliar do škôlky so štetcami a všetkým potrebným materiálom.
Vo svojom voľnom čase vypracoval návrh kresby, ktorá by steny mohla ozdobiť. Po
konzultácii s vedením škôlky sa pustil do práce. „Keďže sa jedná o škôlku, motív mal
byť jednoduchý a milý. Vychádzal som tiež z toho, že deti majú radi zvieratká,“ priblížil
postup zhotovania návrhu. Samotnú realizáciu veľkej maľby zvládol Rasťo Petrisko
približne za týždeň. Prácu zrealizoval bez nároku na odmenu, škôlka zadovážila len
umývateľné akrylové farby. Dnes vestibul zdobia veselé sloniky a šantiace sa deti.
(vv)

Ružinov neostáva marcu - mesiacu, ktorý je venovaný
knihám, nič dlžný. S týmto obdobím sa spájalo každoročne
podujatie Knižná revue, ktorej sa tento rok zmenil názov
na Ružinovský knižný festival. Špecializoval sa na sci-fi a
fantasy literatúru. „Sci-fi poskytuje iné príbehy na aké sme
bežne zvyknutí, ponúka únik z reality a v mnohom rozširuje
obzory ,“ zdôveril sa Adam, jeden z návštevíkov festivalu.
V rámci trojdňového podujatia si mohol prísť každý na
svoje. Prvý deň odštartoval spomienkou na Terryho
Pratchetta. Patril medzi najznámejších spisovateľov
fantasy literatúry a tento rok sme si pripomínali rok od
jeho smrti. „Už dlhé roky som fanúšik Terryho Pratchetta,
hneď ako som sa dozvedela o tejto akcii, bolo jasné, že musím
prísť. Na jeho tvorbe sa mi páči všetko. Dokázal vytvoriť
úžasnú komplexnosť vesmíru, ale páčili sa mi najmä jeho
charaktery postáv, ktoré sú vykreslené tak, že v nich spoznáte
mnoho svojich známich,“ podelila sa o svoje dojmy
návštevníčka Barbora. V rámci festivalu sa predstavil aj
Braňo Jobus, Hana Lasicová či Daniel Hevier. Napriek
tomu, že podujatie bolo venované knihám, prednášky
a diskusie boli doplnené hudobnými vstupmi známych
pesničkárov. Na záver festivalu si fanúšici spisovateľa J.R.R.
Tolkiena mohli preveriť svoje vedomosti. Autor titulov
ako napríklad Hobit či Pán prsteňov dal mnohým zabrať.
Víťazov ale neobišli zaujímavé výhry. Vstup na všetky
podujatia bol bezplatný.
(vv)

Hojdáme sa s rodinami v Ružinove už 15 rokov

V tomto roku oslávi materské centrum Hojdana svoje okrúhle narodeniny. Zaregistrované bolo v apríli 2001, má za
sebou 15 rokov bohatej činnosti. Za túto dobu „podrástlo a dozrelo“ a stalo sa z neho stabilné miesto komunitného
života.
V materskom centre Hojdana na Haburskej ulici sa stretávajú nielen
rodiny z Ružinova ale i celej Bratislavy. Schádzajú sa tu zdravé deti
s tými, ktoré sú v niečom „iné“ a navzájom sa obohacujú. Stretávajú
sa tam najmenší, ale i tí skôr narodení, aktívni aj tí, ktorí chcú „len“
zmysluplne tráviť čas so svojimi deťmi. Mamičky tu nachádzajú
priestor na sebarealizáciu, deti sa prirodzene socializujú a rozvíjajú
svoje zručnosti.
O tom, že Hojdana je miestom, kde to skutočne žije, svedčí aj
to, že za uplynulý rok ju navštívilo 7839 rodín, z toho 1718 rodín
sa zúčastnilo veľkých záhradných akcií. Tristotridsaťtri rodín sa
v Hojdane vzdelávalo, 1277 rodičov si prišlo večer do Hojdany
zacvičiť alebo prebudiť svoju kreativitu na krúžku keramiky.

Kolíska dobrých
nápadov a miesto, kde si pomáhame

V Hojdane sa zrodilo zopár užitočných projektov. Prvý adaptačný
program pre budúcich škôlkarov Škôločka sa stal inšpiráciou pre

mnohé materské centrá po celom Slovensku. Jeho prirodzeným
pokračovaním je letný tábor Kolieskovo ako adaptácia pre deti
chystajúce sa na vstup do základnej školy. Zázemie v Hojdane
získalo tiež Divadlo Dúhadlo – divadelný súbor, ktorý tvoria deti
s Downovým syndrómom spolu so zdravými deťmi.

Za úspechom Hojdany stojí naozaj mnoho ľudí, ktorí jej boli
ochotní v priebehu rokov venovať tisícky hodín dobrovoľníckej
práce, ale pomohli i materiálne, finančne, či dobrými radami. Za
15 rokov sa tam preinvestovalo vyše 100 000,- Eur. Z toho približne
polovica boli finančné prostriedky získané z grantov, z 2% daní
z príjmov a darov, zvyšok tvorí hodnota práce dobrovoľníkov.
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME !!!
A kto u nás ešte nebol, príďte sa k nám pohojdať. Budeme sa na Vás
tešiť.
Viac informácií nájdete na www.hojdana.sk
Hana Červenáková

23. apríl 2016, 10.30, hrad DEVÍN

11.00 hod. Rímskokatolícka omša pod Devínom
Hlavný celebrant: Arcibiskup mons. Stanislav ZVOLENSKÝ
12.30 hod. Folklórny festival Matice slovenskej
Program na: www.snn.sk, www.matica.sk
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Priemyselná výroba bývala ešte v 20. storočí celkom všednou súčasťou širšieho centra Bratislavy a mnohí z jej obyvateľov
pracovali v niektorom z jej závodov. V dôsledku procesov, ktoré sa spustili v 90. rokoch minulého storočia, došlo k postupnému ukončeniu výroby vo viacerých lokalitách. Názory spoločnosti na budúcnosť týchto území nie sú jednotné. Zatiaľ čo jedni
vidia potenciál pre ďalší rozvoj nahradením pôvodnej štruktúry novou zástavbou s novou funkčnou náplňou, iní pociťujú potrebu aspoň do určitej miery zachovať pamiatku na minulosť, ktorá sa dlhé roky podieľala na charaktere daného miesta.

Napíšte nám ako si pamätáte svoju fabriku

Projekt „Industriál očami odborníkov/
pamätníkov“ za ktorou stojí architektka
Nina Bartošová z Fakulty architektúry
STU v Bratislave v spolupráci s historičkou
architektúry Katarínou Haberlandovou zo
Slovenskej akadémie vied, je iniciatívou,
ktorá má ambíciu umožniť vnímanie priemyselnej architektúry v širšom spoločenskom a historickom kontexte. Neusiluje
sa o hľadanie rýchlych riešení, ale stojí na
presvedčení, že pozitívny vzťah k miestam,
ktorý je pre životaschopný rozvoj nevyhnutný, vychádza z poznania hlbších súvislostí, ktoré majú často nesúrodú povahu.
Preto sa projekt popri pohľade odborníkov
(architektov, historikov, pamiatkarov)
sústredí aj na zbieranie pamätí ľudí, ktorí

mali k továrňam blízko, väčšinou ide
o bývalých zamestnancov priemyselných
závodov.
Po výstave „Stein a Ludwigov mlyn.
Industriál očami odborníkov/pamätníkov“,
inštalovanej v novembri 2015 v priestoroch
Fakulty architektúry v Bratislave, ktorá
ponúkala viacero pohľadov na lokalitu
pivovaru Stein a bývalého Ludwigovho
mlynu, projekt pokračuje aj v roku 2016
s podporou Ministerstva kultúry SR.
Jeho vyvrcholením bude ďalšia výstava
– zameraná na areál bývalej Cvernovky,
Matadorky a Dynamitky (Dimitrovky,
Istrochem), ktorá sa otvorí pre verejnosť
v novembri 2016 v priestoroch Dopravného
múzea v Bratislave. Ešte pred tým budú

mať návštevníci možnosť vidieť predchádzajúcu výstavu, ktorá bude v Dopravnom
múzeu nanovo sprístupnená od polovice
mája 2016. Verejnosť sa tak bude môcť
oboznámiť s históriou spomenutých tovární, vidieť reprodukcie archívnych plánov,
návrhy priemyselných konverzií vypracovaných študentmi Fakulty architektúry
STU, ale aj zaujímavé postrehy pamätníkov,
doplnené o dobové fotografie. Dôležitou
súčasťou oboch výstav je vydanie sprievodného katalógu.
V súvislosti s pripravovanou výstavou
si dovoľujeme osloviť aj vás, čitateľov
Ružinovského Echa. Možno ste vy, alebo
vaši známi, pracovali v niektorom
z menovaných podnikov a mali by ste
záujem podeliť sa o svoje spomienky,
ktoré približujú každodenný život
v továrni, o staré fotografie, či iné dokumenty, ktoré by mohlo byť zaujímavé
verejnosti prezentovať. Budeme radi
ak v tom prípade budete kontaktovať
redakciu novín, alebo sa s nami spojíte priamo cez stránku na Facebooku:
https://www.facebook.com/industrial.
ocami/, alebo e-mailom na adresu
nina.bartosova@stuba.sk.
Nina Bartošová
Model koncepcie návrhu konverzie
bývalého Ludwigovho mlyna
(Ondrej Virág: Návrh nového
využitia objektu obilného sila
a skladu C, Metodova ulica,
Bratislava.
Vedúca práce: doc. Ing. Eva
Kráľová, PhD. Bratislava, FA STU,
2012). Foto: © 2015 Juraj Bartoš

Oznámenie o opakovanej dražbe
Mgr. Ľuboš Jurčo, správca konkurznej podstaty úpadcu Rolanda
Zdichavského,, narodený 14.10.1973, bytom: Medzilaborecká
21, Bratislava, ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods.1/ písm.
d/ zákona č.7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR), zorganizovať opakovanú
dražbu v zmysle zákona č.527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.1/ písm. d/ ZKR v spojení s ustanovením § 22 zákona o dobrovoľných dražbách vyhlasuje opakovanú dražbu a
súčasne zverejňuje toto oznámenie o opakovanej dražbe.
Miesto konania dražby:		
Notársky úrad JUDr.
				Ľubomír Vlha,
				
Nám. M. Benku 5,
				811 07 Bratislava
Dátum konania dražby:
05.05.2016
Čas konania dražby:
10.00 hod.
Opakovanie dražby:
opakovaná dražba
Obhliadka predmetu dražby:
1.obhliadka
				27.04.2016 o 10.00 hod.
				
2.obhliadka
				03.05.2016 o 10.00 hod.

Účastník dražby: účastník dražby sa preukáže platným dokladom totožnosti, a cudzinec platným cestovným dokladom,
v opačnom prípade nebudú na dražbu pripustení
Vstupné na dražbu:		 3,32,-€
Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel vo
veľkosti ½ na nebytovom priestore č. 12-N1 na 1. nadzemnom
podlaží v panelovom polyfunkčnom dome súpisné číslo 584 na
ulici Vlčie Hrdlo číslo 56 v Bratislave – m.č. Ružinov postavený
na parcele číslo: 3907/8
prac. číslo 3907/8, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 897m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec: Bratislava – m.č. RUŽINOV, okres: Bratislava II, zapísané na LV č. 6960,
vedenom Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor.
(ďalej len „predmet dražby“).
Najnižšie podanie dražby:
Najnižším podaním v prípade tohto predmetu dražby je suma:
45.000,-€
Minimálnym prihodením je suma 500,-€.
inzercia
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Vážení obyvatelia Ružinova,
dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., bude realizovať od
1. apríla 2016 blokové čistenie ulíc v Ružinove, časť Nivy.
Blokové čistenie bude obsahovať ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanálových vpustov a prípadné práce na zeleni
(orezy stromov, výruby, škarpírovanie a rezy živých plotov).
O konkrétnych dátumoch blokového čistenia a tiež o presných uliciach budeme vopred informovať prostredníctvom nášho
facebooku – Ružinovský podnik, webovej stránky – www.rpvps.sk ale aj priamo oznamom na Vašich vchodoch. Mapa miestnej časti Nivy je rozdelená na 8 častí tak, aby ste pri zákaze parkovania mali kde presunúť svoje motorové vozidlá.
Prosíme Vás o ústretovosť pri vykonávaných prácach a rešpektovanie prenosných dopravných značiek (preparkovanie automobilov). Radi by sme Vám spríjemnili pohľad na Vaše okolie čistotou a poriadkom.
Váš Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Etapa č. 1
Kocelová, Bazová,
18.4.2016
Gemerská, Kohútová,
Plátenícka
19.4.2016
20.4.2016
Etapa č. 2
Kvetná,
25.4.2016
Budovateľská, Kulišková,
Súkenicka
26.4.2016
Trenčianska

27.4.2016
Etapa č. 3
Viktorínová, Budovatelská
2.5.2016
Trenčianska, Votrubova
3.5.2016
4.5.2016
Etapa č.4
Súťažná, Mojmírova
9.5.2016
Liptovská, Alešova
10.5.2016
11.5.2016

Etapa č. 5
Velehradská, Kvačalova
16.5.2016
Zvolenská, Šarišská,
Vrábelská
17.5.2016
18.5.2016
Etapa č.6
Revúcka, Azovská,
Hontianska
23.5.2016
Zvolenská, Hamuliakova
24.5.2016
25.5.2016

Etapa č 7
Páričkova
30.5.2016
Turčianska
31.5.2016
1.6.2016
Etapa č 8
Pavlovova, Niťová,
Čipkárska
6.6.2016
7.6.2016
8.6.2016

Naše krehké vzťahy
Nezisková organizácia Autisti – Agentúra špecializovaných služieb
pre autistov a iné zdravotné postihnutia realizuje do júla 2016
projekt určený pre ľudí s duševnou poruchou projekt Naše krehké
vzťahy. Cieľom projektu je pravidelnými mesačnými aktivitami
posilniť zručnosti cieľovej skupiny potrebné pre jej sociálnu
a pracovnú integráciu, a to s dôrazom na prepojenie mäkkých
zručností a športových aktivít. Tréningy v oboch oblastiach
v neohrozujúcom prostredí majú ambíciu podporiť sebadôveru a
zlepšiť schopnosti nadväzovať a udržiavať vzťahy, ktoré pre cieľovú
skupinu predstavujú oblasť s vysokým rizikom obavy z neúspechu.
inzercia

Prenesením získaných zručností do prostredia športovísk sa
rozšíria možnosti cieľovej skupiny zažiť pozitívnu skúsenosť a
spätnú väzbu pri komunikácii s okolím a nadväzovaní kontaktov.
V priestoroch agentúry na Súťažnej 18 v Spoločenskom dome
Nivy sa vždy raz mesačne v podvečerných hodinách koná
nízkoprahové komunitné stretnutie zamerané na oblasť mäkkých
zručností a raz mesačne je športová aktivita – termíny sú
zverejnené na www.agenturano.sk. Náklady sú hradené
z projektu, ktorý finančne podporila ČSOB nadácia. Za finančnú
pomoc ďakujeme.

www.ruzinovskeecho.sk

09

Časť Ružinova Trnávka nemá núdzu o psích obyvateľov a môže sa stať, že tu stretnete aj budúceho vodiaceho alebo asistenčného psa. Pravdepodobne s ním budú manželia Čermákovci, cvičitelia, ktorí bývajú v tejto mestskej časti. Od roku
1998 ich rukami prešlo viac ako 55 štvornohých pomocníkov pre zrakovo či inak zdravotne postihnutých ľudí.

Pýtali sa nás: Tie psy sú na diaľkové ovládanie?

Ako ste sa dostali k výcviku psov?
Jaro: Vždy sme ku psom mali blízko a Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska hľadala cvičiteľov a vychovávateľov vodiacich
psov. Prihlásili sme sa, 22. augusta 1998
sme prvýkrát prišli na ich schôdzu a o dva
dni sme mali psa na výcvik. Zdal sa im
povahovo problematický a povedali, nech
to skúsime. Do pol roka pes bol odovzdaný po skúške.
Zdenka: V januári nám hneď dali ďalšieho,
čiernu labradorku Almu. Potom k nej pribudla Arinka a potom to už išlo.
Jaro: Vycvičili sme 13 vodiacich psov,
v roku 2003 sme sa osamostatnili a odvtedy cvičíme pod hlavičkou občianskeho
združenia Pes človeku. Väčšinou máme
naraz dvoch psov.
Ako dokážu psy, ktoré cvičíte, pomáhať
ľuďom?
Jaro: Najznámejšie sú vodiace psy. Tie sú
vlastne očami pre nevidiacich a slabozrakých. Pes obchádza prekážky, vyhľadáva
dvere, schody...aby sa človek mohol
samostatne pohybovať. Asistenčné psy sa
používajú na podopieranie pri rozličných
svalových a iných ochoreniach. Potom
existuje asistenčný pes k vozíku, podáva
postihnutému veci, potiahne vozík a všetko ostatné, čo človek potrebuje. Existujú
aj signálne psy pre nepočujúcich, ale tie
robili len iní cvičitelia z nášho OZ.
Aký máte vzťah s tými, ktorým ste cvi-

čili psov?
Jaro: Dobrý, aj keď niečo ohľadom svojho
psa potrebujú, zavolajú, pomôžeme, nie je
problém.
Zdenka: Zo združenia máme tak trikrát
do roka stretnutie, ale úplne všetci tam
nechodia. Raz sme išli po piatich rokoch
do Vranova, kde mali tú druhú najstaršiu,
Arinku. Vtedy mala už tuším 12 alebo 13
rokov a...dva týždne nato zomrela. Potom
našej prvej, Alme, chýbali ešte dva mesiace a dožila by sa 16 rokov. Majiteľ si ju
vymenil za druhého psa, keď mala osem,
a tých skoro osem rokov sa o ňu starali
manželia Jakubisovci z Bratislavy. Už bola
staručká, tie posledné mesiace ju von
doslova vynášali. A keď mala 15 rokov,
tak jej spravili oslavu narodenín. Prišli sme
tam, mňa nepoznala, ale na Jara sa rozpamätala...no akoby to ten pes tušil, keď sme
odchádzali, prišla za mnou a pritúlila sa.
Takto nám už odišlo asi 15 psov.
Aké rasy psov najčastejšie využívate?
Jaro: Najčastejšie labradory, potom krížence zlatý retriever-labrador. Ale máme
aj beaucerony, pudle, vlkodava na podopieranie, vodiacu border kóliu... Každý pes
môže byť vhodný, ak vyhovuje povahou
a zdravotne.
A ako hľadáte konkrétnych psov do
výcviku?
Jaro: Inzerujeme po chovných staniciach.
Ale zo začiatku nám ľudia nechceli dávať
psov zo svojich chovov. Že je to vraj trápenie.
Zdenka: Podobne, keď venčím a psíčkari,
čo ma ešte nepoznajú, sa ma pýtajú na
môjho psa. Vravím, že to bude vodiaci,
a oni: „Jaj, chudák.“ Mňa vtedy až nadvihne a pýtam sa: „Prečo chudák ?“ Vraj:
„On sa ani nemôže hrať...“ Hovorím: „Ale
veď vidíte, že je tu.“ Vodiaci pes sa takisto
hrá, aj nevidiaci ho púšťajú. On sa učí,

Štvornohý „Borodáčik“ Simon

Simon, čierne šteniatko labradora má tri mesiace a je prvým
slovenským psom, ktorý bude vyrastať na základnej škole na
Borodáčovej ulici spolu s deťmi. To všetko bolo možné vďaka celoeurópskemu projektu Supertrieda, ktorý má už dva roky sídlo práve
na tejto ružinovskej základnej škole. Supetrieda sa snaží zakladať školy

že na privolanie musí dobehnúť. Pes je
spoločenský tvor a tento je celý deň s človekom. Psovi určite nie je lepšie vo voliére
alebo zavretému samému doma.
Určite si spomínate na veľa zábavných
príhod so psami. Povedzte nejakú.
Zdenka: Dávnejšie, keď ešte ľudia veľmi
nepoznali vodiacich psov, pýtali sa napríklad: „Načo vám je slepý pes?“ Niektorí
si vysvetlili psa v postroji tak, že my ho
vodíme. Na začiatku sa pýtali aj, či máme
tie psy na diaľkové ovládanie. Lebo mali
také postroje s pevnými vodičmi, a keď
ste pustili vodič, tak nad ním stál. Alebo
raz sme išli za kamarátkou a Jaro mal so
sebou vodiaceho psa. Odparkoval, vystúpil, zobral z auta psa v postroji a šiel dnu.
Suseda, ktorá stála vonku, vyvalila oči, čo
sa deje. O dva dni, keď som bola
u kamarátky, suseda ma zastaví a pýta sa,
či to je manžel. Hovorím, áno. A ona len:
„Nedokážem si vysvetliť, ako môže slepý
šoférovať.“
Takisto keď robil toho prvého asistenčného k vozíku. Išiel po ulici na vozíku
a trápil sa, hore, dole z chodníka. Obďaleč
bol chlapík, ktorý opravoval auto. Jaro
pracne vyšiel s vozíkom hore na chodník,
ľudia naňho kukali, a on neodolal, naraz sa
zdvihol a išiel pozrieť, čo tam ten chlapík
robí na aute.
Čo máte na tejto práci najradšej?
Jaro: Najradšej mám odovzdaného psa.
(smiech) Ale naozaj...pes ti počas výcviku
už prirastie k srdcu, ale si rád, že ide
k tomu, kto ho potrebuje.
Zdenka: Mne trvalo hádam päť rokov,
kým mi to prestalo byť ľúto, ale keď vidím,
že ten pes ozaj pracuje a pomáha, je to
úžasné.
Lucia Michlerová
foto autorka

empatie a radosti a presne o tom má byť aj nový prírastok. „Simon bude
na tejto škole nielen vyrastať, ale spoločne s deťmi ho budeme aj cvičiť a učiť
novým veciam. Na oplátku im to Simon vráti, keď bude veľký. Má totiž pred
sebou zodpovednú úlohu, až vyrastie bude z neho vodiaci psík jedného
nevidomého dievčatka. Deti sa tak vďaka nemu naučia empatii so svojimi
postihnutými spolužiakmi,“ predstavila nasledujúce mesiace Simonovho
života Martina Bodnárová, koordinátorka projektu Supetrieda.
Simon sa musí naučiť nielen klasické povely, ale omnoho viac. Vydržať
v pokoji 45 minút počas vyučovacej hodiny, zvyknúť si na zvonenia, či
byť k dispozícii 24 hodín denne. Raz totiž bude mať veľkú zodpovednosť. „Tento psík je takým talizmanom pre našu školu. Som rada, že projekt
Supertieda sa rozvíja aj týmto smerom. Takýmto spôsobom naučí naše
deti ako, sa správať k hendikepovaným spolužiakom, keďže na škole sa
venujeme aj deťom, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
A Simon bude v dospelosti vodiaci psík a pomáhať slabozrakým deťom.
Verím tomuto nápadu a teším sa, že sme vôbec prvá škola na Slovensku,
ktorá niečo takéto má “ neskrývala radosť z nového člena riaditeľka základnej školy Borodáčova Ema Mílová.
(kk)
Foto: autorka
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Očami Ružinovčanov

Zasaď svoj strom
na každom voľnom mieste

Už roky ma vytáča takmer do nepríčetnosti spôsob, akým sa takzvane "ošetrujú" stromy na sídliskách, ale aj pouličné výsadby.
Je všeobecne známe, že orezávať zeleň je dovolené len mimo
vegetačného obdobia. Na našom sídlisku vlani orezávali stromy
štyrikrát za plnej vegetácie. Na námestíčku pred Astrou zmrzačili
asi 50 ročný zdravý rozložitý strom, ktorý poskytoval tieň na celej
ploche námestia. Vraj kvôli imelu! Hneď za rohom sa ukojili na mladom, zdravom košatom orechu, plnom plodov, ktoré k dozretiu
potrebovali len nejaký týždeň. V záhrade MŠ a v uličke za Astrou
pilčík rezal hlava nehlava, čo mu prišlo pod ruku - samozrejme
zelené konáre, suché mu asi nevyhovovali. Na Martinčekovej ulici
zbavili statné borovice viac ako tretiny spodných konárov. Pred
domom č. 6 sa vyzúrili na listnáčoch: Jeden orezali tak, že z neho
zostal holý stožiar.
Ale nielen vlani sa páchali zločiny na pľúcach mesta. Pri výstavbe
Apolla zlikvidovali nádhernú alej líp, mali určite vyše 60 rokov.
Niektoré úbožiatka zmrzačili tak, že samé zašli. Kto dáva povolenia
na takéto zásahy? Sú to stromy nás všetkých, zachytávali prach,
zadržiavali vodu v krajine, poskytovali tieň a nádhernú vôňu v čase
kvitnutia. Developeri sa rozpínajú ako pľuzgiere - nemohli svoj
megalomanský projekt o meter zúžiť, alebo posunúť k Mlynským
nivám?
A to ešte nespomínam uličné stromy. Je to na zaplakanie, pozerať
na tie paškvily, ktoré mali byť stromami. Korunu zrušia, kostrové
konáre ponechajú dva, či tri a ženú ich do výšok, kam by normálne
strom nedorástol. Po rezaní zostávajú pahýle, ktoré strom nemá
silu zavaliť a začína hniť. A beda každému lístočku, ktorý by sa odvážil na tých spotvorených konároch vyraziť v snahe, vrátiť stromu
aký - taký vzhľad!! Bez milosti všetky odrežú, lebo strom u nich nie
je živý organizmus, ale len obyčajné neživé drevo.
Dnes, keď sa na nás valia horúčavy a suchota, keď rozvírený prach
vniká do domov a pľúc ľudí, keď krajina stráca vodu, je nevyhnutné
chrániť každý strom a využiť každú príležitosť na výsadbu nových.
Mali by sa toho chytiť ochranári a ekologické organizácie a založiť
nový projekt: Zasaď svoj strom na každom voľnom mieste! No
dnes vás za takúto snahu naháňajú policajti.
Obávam sa, že kým sa spamätáme, bude už neskoro a naša krajina
sa premení na suchú púsť.
Elena Kopalová
Sklenárova 12

Vydrží tento " krásavec"
až pokiaľ bude BA
hlavným mestom EÚ?
/park A. Hlinku
pri zastávke MHD
Tomášiková na
Ružinovskej ul./
Foto: Ján Kasický

Slušnosť naša každodenná

N

a Pošni si našli miesto viaceré zariadenia, ktoré občanom poskytujú služby a oni ich
radi navštevujú. Od zastávky električiek na Súmračnej ulici cez Bachovú až po trať
trolejbusov na Gagarinovej ulici sú dve malé trhoviská s ovocím a zeleninou, reštaurácie,
pivárne, kaviarne, obchodné stredisko Kocka. Ľudia sa v nich, a okolo nich, radi stretávajú, aby sa pozhovárali, niečo vypili, zahrali si hry, pozreli televízne programy, najmä
športové prenosy.
Kaviarnička v susedstve pošty na rohu Kocky je však iná. K spokojnosti návštevníkov hrá hudba z rozhlasu, alebo na stene svieti televízna obrazovka a popri tom beží
normálny rozhovor starších návštevníkov, rozprávajú sa vtipy a osobné zážitky. Až kým
popoludní, alebo v podvečer nepríde pár chlapíkov v strednom veku. Posadia sa na
barové stoličky, alebo postávajú pri bare a veľmi nahlas a vulgáne hovoria o svojich
zážitkoch, až prekrikujú ostatných. Správne spisovné slovo počuť z ich úst len akoby
omylom. Občas si k nim prisadne mladá dievčina, ich kamarátka, ktorá používa rovnaký
slovník. V tomto smere sa im nevyrovnajú ani opití chlapi v najzapadlejšej dedinskej
krčme.
Nečudo, že niektorí starší návštevníci prestávajú do tejto kaviarne chodiť a nachádzajú si cestu na iné miesta. Čoraz častejšie to je k stánku s pezinským vínom neďaleko
električiek. Hostí tu obsluhuje usmiata a veselá pani Jana. So slušným slovenským
slovníkom. Stretávajú sa tu susedia, muži i ženy, robotníci s neďalekých stavieb a opráv
domov – ale hlavne všetci slušne rozprávajú. Vulgárne výrazy a nadmieru hlasný hovor
tu takmer nepočuť.
Nuž, slušnosť naša každodenná nemá všade domovské miesto, hlavne v niektorých
pohostinských zariadeniach.
Jozef Kvetko

Účinkujú hudobná skupina PROGRES speváčka
Marta Križanova FS Rochovienka HS Brodeo
Kedy: 05. Mája 09. Mája 2016
Kde: Kulturný Dom Bratislava Ružinov
Začiatok 19:00 hod Vstupné 10 EUR
Predpredaj vstupeniek v sieti TICKETPORTAL pod názvom majový koncert
Viac info u organizátora 0949 150 500

inzercia
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Májové koncerty

Realitná kancelária:PRIVAT Reality spol.s.r.o,
Radnične námestie č.4- Ružinov

CHCETE PREDAŤ VÁŠ BYT,
ALEBO RODINNÝ DOM

V REŠTAURÁCII
MILETIČOVA 27

Radi Vám pomôžeme a poradíme.
- Oceníme Vašu nehnuteľnosť
- Zabezpečíme komplet právny servis
- Zaplatíme za Vás poplatok na katastri

Kontaktujte nás na tel. č : 0948 00 89 10
inzercia

Zľava platí len s touto poukážkou. Platnosť do 15.5.2016

inzercia
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V Ružinove ako doma...
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Speváčka Andrea Zimányiová je v Ružinove mimoriadne populárna. Vo svojom nabitom kalendári si vždy nájde čas, aby kúsok svojho talentu predvedla aj ružinovskému publiku. Naposledy si takto
nenechala ujsť hody mestskej časti, už 20. apríla vystúpi v rámci
cyklu Koncerty pre seniorov. A nebude to prvýkrát,...

komplexne, nie to, čo ma oblečené, ale
jeho prejav a samotný príbeh. A v neposlednom rade sú vždy veľmi milí a vrúcni.
Mám 86 ročnú babičku, tak viem, o čom
hovorím. ☺

Andrejka, ste profesionálna speváčka
už pekných pár rokov. Pamätáte si ešte
ten moment, kedy ste sa rozhodli pew
spev?
Odmalička som mala umelecké sklony, čo
bolo veľmi zvláštne, pretože u nás v rodine
nebol nik, kto by sa venoval umeleckej činnosti. Veľmi rada som zabávala rodinu spevom či recitovaním. Neskôr, na základnej
škole, som chodila do speváckeho zboru
a s kamarátkou sme každý rok na školskej
akadémii vymýšľali rôzne scénky. Potom
prišla stredná škola- Gymnázium
a zároveň som sa náhodou dostala na konkurz do súkromnej hudobnej školy, kde ma
ihneď vzali a tak som sa dostala do tohto
„kolotoča“. Tam som prvý krát držala v ruke
naozajstný mikrofón a vtedy som si uvedomila, že toto je moja cesta. V tom čase sa
už formovala dievčenská skupina Margot
a začali sme koncertne žiť.

S hudbou ste toho určite precestovali
veľa. Je však také miesto kam ste sa
doteraz nedostali a túžite si tam zaspievať?
Tých miest je veľa kde som ešte nebola ☺.
My muzikanti mame tu úžasnú výhodu, že
môžeme, niekedy priam musíme, cestovať.
Nechám sa prekvapiť, kam ma vietor zaveje... Napríklad v USA som ešte nikdy nebola. Ale všeobecne je veľmi dôležité, aby
človek veľa cestoval, vytvorí si tak pohľad
z úplne inej perspektívy.

Verejnosť vás pozná ako jednu z najznámejších slovenských šansoniérok. Čím
Vás okúzlil tento žáner?
Šansón mi učaroval už v šestnástich, kedy
som sa zúčastnila súťaže francúzskej piesne a zároveň som ju aj vo svojej kategórii
vyhrala. Šansón pre mňa predstavuje širokú škálu žánrovosti a hlasových polôh, kde
spevák môže naplno využiť svoj hlasový
potenciál a herecky prejav.
Šansóny sú veľmi emotívne piesne,
spievate nejakú pesničku vyslovene
rada? Takú, v ktorej by ste sa cítili
,,doma" za akýchkoľvek okolností a to
práve preto, že vám je srdcu najbližšia?
Ku všetkým piesňam, ktoré spievam, mám
osobný vzťah, ale moja a zároveň aj najobľúbenejšia skladba publika, je skladba Je
suis malade. Je to ťažká skladba, smutná a
nádherná zároveň. O nešťastnej láske
a následnom psychickom vypätí.
Na pódiu vyzeráte veľmi prirodzene a
suverénne. Dá sa vo vašom prípade ešte
hovoriť o tréme?
Tréma patrí k životu umelca. Ale tými rokmi
spievania sa pretavila skôr do akéhosi vzrušenia z vystúpenia. Skôr sa teším ako by
sa mi mali potiť dlane alebo malo zovrieť
hrdlo. Takú tu trému zo zodpovednosti
mám len vtedy, keď spievam novú skladbu
a musím ju napríklad vedieť naspamäť.
Spievate radšej s kapelou alebo skôr iba
v sprievode klavíra?
Mám to šťastie, že môžem spievať s viacerými zloženiami. Bolo ich naozaj veľa,
či už kapela, duo, sláčikové kvarteto, big

band alebo symfonický orchester. Všetky
zloženia majú svoje čaro a spevák má tak
možnosť vyskúšať si rôzne hlasové polohy
a dynamickosť.
Pri našom poslednom stretnutí ste spomínali, že s Ružinovom sa vám spájajú
krásne spomienky. Dá sa povedať, že
ste tu odštartovali už v detstve svoju
kariéru.
Áno, spomínala som kapelu Margot. V tom
čase sme iba začínali hrávať a DK Ružinov
nám dal priestor sa koncertne vytrénovať
v ich priestoroch. Pamätám si, že sa to volalo „Rock-chanson soiree“. Veľa nám to dalo
a mam na toto obdobie milé spomienky.
V Ružinove ste ,,ako doma". Pravidelne
spievate pre našich seniorov. Ako vnímate toto publikum?
V Ružinove som naozaj často. Naposledy
som tu spievala na Ružinovských hodoch,
kde som spievala po boku Vaša Patejdla.
Pre mňa tieto hody ako pre vtedy začínajúcu speváčku boli niečím výnimočné,
pretože tam hrávali veľké hviezdy. Týmto
sa mi splnil ďalší sen ☺. Pre seniorov som
spievala už dvakrát a vždy sa na tento koncert teším.
Už 20. apríla sa v Ružinove stretneme
opäť. Pre našich seniorov zaspievate
v rámci cyklu Koncerty pre seniorov. Čo
vás presvedčilo prijať ponuku aj tentokrát?
Ľudia v tomto veku už majú naozaj toho
odžitého toľko, že dokážu naplno prežiť
text šansónu. Vnímajú speváka a hudbu

Dá sa povedať, že ste si splnili sen.
Stojíte na doskách, ktoré „znamenajú
svet“ a robíte to, čo vás baví. Váhali ste
niekedy, alebo prišlo obdobie kedy ste
uvažovali nad inou profesiou?
V maturitnom ročníku som mala dilemu,
či pôjdem študovať jazyky. Presne taký
bol zámer mojej rodiny. Už vtedy som ale
vedela, že sa chcem naplno venovať spevu.
V muzikantskej sfére je veľa možností, ako
sa uplatniť, ak vás to baví a mate talent na
viacero vecí. Či už pôjdete pedagogickou
cestou alebo budete koncertne žiť až do
70-tky. Mojím snom je dostať sa do povedomia publika ako „stálica“. Speváčka,
ktorú budú ľudia chcieť počuť ešte veľmi
dlho aj napriek rýchlo sa meniacim trendom.
A na záver. Čo by ste rada odkázali
našim čitateľom? Možno práve v súvislosti s plnením si snov.
Pozdravujem všetkých čitateľov a ďakujem
vám za vašu priazeň. V týchto dňoch si
aj ja plním svoj dlhoročný sen, nahrávam
konečne moje prvé sólové CD. Bude
v duchu šansónu, dúfam, že vás tým poteším. Malo by vyjsť do leta. Pochopila som,
že nemôžem čakať, kým to za mňa niekto
urobí a tak som zobrala veci do vlastných
rúk. Preto vám prajem čo najviac takejto
odvahy urobiť prvý krok, hlavne ak ide
o niečo, pričom sa cítite šťastní... A hlavne
netreba strácať pokoru.
Veronika Vasilková
Foto: archív A.Z.

Mestská časť Bratislava – Ružinov
pozýva na kocert pre seniorov

Francúzske šansóny
spieva Andrea Zimányová
20. apríl 2016 o 14,30 v Dome
kultúry Ružinov
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Kostol v Prievoze je národnou kultúrnou pamiatkou
Do Ústredného zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) bol na základe rozhodnutia
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky zapísaný Kostol ev. a. v. na Radničnom námestí v Prievoze.

Na základe archívneho výskumu, ktorý
vyhláseniu predchádzal
a ktorý bol premietnutý do Návrhu
na vyhlásenie veci za NKP boli zistené
dosiaľ nepublikované zistenia. Týkajú sa
najmä datovania, slohového zaradenia,
autorstva a vyhodnotenia pamiatkových
hodnôt tejto slohovej architektúry
kostola evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania. Prízemie kostola sme
zamerali, pretože z pôdorysu je možné
analyzovať dispozičné riešenie
a interpretovať architektúru.
O výstavbe kostola ev. a. v. v Prievoze sa
uvažovalo už v roku 1924, kedy vznikol
prvý koncept s kostolom v strede, vľavo
bol navrhnutý obecný dom a vpravo
fara. Predsunutím radnice a fary od
čiary, na ktorú situovali hlavnú fasádu
kostola vznikol priestor námestia. Je
signovaný autormi a datovaný
27. novembrom 1924. Tento zámer sa
nerealizoval.
Druhým konceptom, ktorý sa potom
aj realizoval už bol len samotný kostol.
Je datovaný a archívne doložený
rokom 1927. Vieme aj o architektoch a
architektonických štúdiách kostola a
dokonca aj hlavného oltára.
Výrok:
Euripides

FÍNSKA
POLITIC.
STRANA

TOTO
(RUS.)

S prihliadnutím na skutočnosť, že
tunajší evanjelický cirkevný zbor bol
zväčša nemecký možno ako logický
odôvodniť výber architektov
z neďalekej Viedne. Boli to architekti
KÓD
HOLANDSKA

CHÁPANIE
(ZAST.)

prof. Siegfried Theiss a Hans Jaksch
z Viedne.
V roku 1926 bol podľa ich návrhu
postavený kostol v Grinave. Boli
to vzdelaní architekti a univerzitní
pedagógovia s výtvarnými
schopnosťami. Architektúra kostola
priniesla do Prievozu medzivojnového
obdobia nový slohový názor
- kubizmus, ktorý sa premietol nielen do
samotnej architektúry ale aj
do interiéru. Signovaný a datovaný
návrh na hlavný oltár, ktorý sa realizoval
ale nazachoval, jedinečná slohová
kubistická krstiteľnica, pôvodný
oltárny obraz Ukrižovaného i kovový
luster zavesený na strope štvorcového
priestoru pre veriacich reprezentujú
významné výtvarné a umelecko
-remeselné hodnoty. Sú integrálnou
súčasťou pamiatkových hodnôt
a kultúrneho dedičstva našej mestskej
časti – Bratislava – Ružinov.
Kostol ev. a.v. v Prievoze bol vysvätený
21. augusta 1927. Kostol mal 350 miest
na sedenie. Náklady na jeho postavenie
boli 500 000,-Kčs.
Patrik Guldan
Foto – Milan Stanislav
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Súťažte o knihu Pravda a iné klamstvá od Saschu Aranga, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne
znenie tajničky do 15.4.2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružiinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite
uviesť svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 5/2016. Správne znenie tajničky RE 3/2016: V láske sa strieda radosť a bolesť.
Knihu 10 dní v Islamskom štáte od Jürgena Todenhöfera získavaDRAVÉ
PhDr. Ludmila Bustinová z Nezábudkovej. Príjemné čítanie! LKP
TOTO
(RUS.)
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Tomi Kid učil deti boxovať
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Tomi Kid Kovács je na Slovensku známy tým, že sa venuje deťom a snaží sa ich priviesť na športové
chodníčky. Box predstavil aj deťom v Ružinove, konkrétne na základnej škole Kulíškova.
Tím najúspešnejších slovenských boxerov pod vedením Tomiho Kida Kovácsa a
Dominika Ombreho Milka ponúkol ružinovským školákom športovo motivačný deň.
Tomi Kid začal túto myšlienku rozvíjať vo
svojej rodnej Galante, postupne sa rozrástla.
Už štvrtý rok tak na Slovensku fungujú dva
úspešné projekty, Tomi Kid Tour a Slovensko
do rukavíc. „Veľmi ma to baví, zabávať deti, učiť im niečo nové a
ukázať im čaro športu. Box nie je len o bitke, o ringu a dostávaní
a rozdávaní rán, to nie je všetko. Tento olympijský šport je hlavne o rozmýšľaní a hlave. Týmto malým školákom sa ale snažíme
priblížiť hlavne pohyb celkovo, to je hlavným zámerom projektu,
aby sa deti hýbali,“ vysvetľuje Tomi Kid Kovács.
Tomiho Kida dotiahol do Ružinova jeho bývalý zverenec Dominik

Milko z Box team Legends Slovakia. „Budeme sa snažiť dostať
tento projekt na viacero základných i stredných škôl v Ružinove
a naplno tak rozbehnúť spoluprácu. V Ružinove je totiž niekoľko
možností, kde sa deti vedia venovať tomuto športu. A aj takouto
hravou a zábavnou formou ich chceme prinútiť, aby sa deti o
box zaujímali.“
Tím najúspešnejších slovenských boxerov ponúkol nielen ukážky
boxu či športovo zábavné súťaže, ale boxeri porozprávali aj o živote
športovcov a správnej motivácii, ktorá nesmie nikdy chýbať. Tomi
Kid Kovács so svojou skupinou chodí po Slovenku a predstavuje
box. Zároveň to berie ako nábor, verí že mnohým deťom sa box
zapáči. „Box je individuálny šport a vyznačuje sa hlavne disciplínou a cieľavedomosťou. Boxerom môže byť každý. Deťom dokáže
naozaj veľa dať,“ dodal Tomi Kid Kovács.
Katarína Kostková

Nová posila na Ostredkovej
Tím profesorov a trénerov na Športovom gymnázium Ostredkova posilnil atlét Jozef Pelikán.
Viacnásobný majster SR v behoch na 800 a 1500 m, pridal medzi svoje aktivity aj trénerstvo
mladých športových talentov. Známy atlét sa venuje behu už 16 rokov. Jeho kariéra odštartovala
práve na škole, kde sa po rokoch vrátil v novej pozícii, tentoraz ako tréner. Vyzerá to tak, že cieľ
konečne dobehol.
vrátiť sa na začiatku školského
roka, hoci v inej pozícii. Mám
ale skvelú skupinu detí, ktoré
práve nastúpili do prvého
ročníka na osemročné gymnázium. Spoločne sme sa dobre
naštartovali.
Môže sa Ružinov pochváliť
nádejnými športovými talentami?
V Ružinove máme talenty,
ktoré môžu neskôr v športe
reprezentovať SR a dosiahnuť
výsledky ešte lepšie ako sa to
darilo mne na škole.

Trénerom atletiky na
Športovom gymnáziu
Ostredkova ste od septembra tohto roka. Prečo ste sa
rozhodli presedlať z dráhy
aktívneho športovca na pozíciu trénera?
Dostal som príležitosť od riaditeľa školy pokračovať tam, kde
som kedysi s atletikou začínal.
Páčila sa mi myšlienka, že pred
koncom svojej aktívnej kariéry
môžem hneď pokračovať ako

tréner a využiť skúsenosti,
ktoré som nadobudol počas
svojej dlhej a myslím aj bohatej kariéry.
Ako zatiaľ na Vás škola, a
najmä jej študenti, zapôsobili?
Keďže som začal trénovať na
škole, kde som vyrastal, tak
poznám veľa profesorov a
trénerov, ktorí kedysi učili ešte
mňa. Bol to zvláštny pocit,

Máme na Slovensku podmienky na rozvoj športu? Čo
by sa malo zlepšiť?
Podmienky na rozvoj športu na
Slovensku zaostávajú. Chýbajú
nám športové štadióny s umelým povrchom a ich následná
vybavenosť. Situácia je lepšia

ako pred pár rokmi, ale napredujeme pomaly. Treba nájsť
systém financovania a odmien
trénerom či učiteľom na SŠ a
ŽŠ, aby opäť otvárali prípravky
a športové krúžky.
Hovorí sa - "škola základ
života", čo by ste chceli svojim študentom odovzdať do
ďalšieho života?
Ťažká otázka ☺. To sa skúste
opýtať mojich študentov o pár
rokov čo to bolo ☺.
Čo treba k tomu, aby sa zo
športovca stal „ozajstný”
športovec?
Ctižiadostivosť, lásku a podporu rodiny. To najdôležitejšie
je ale nenechať sa odradiť pri
„páde cez prekážky”, naopak
treba sa naučiť padať ☺.
Veronika Vasilková

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
vás pozýva na tretí ročník
Jarného turnaju v hre boccia
pod záštitou starostu MČ BA-Ružinov
16.4.2016 od 9:30 hod. do 13:00 hod
Telocvičňa Špeciálnej ZŠ, Nevädzová 3
Turnaju sa môžu zúčastniť seniori, ale i jednotlivci
so zdravotným postihnutím bez rozdielu veku
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Domov sociálnych služieb SČK Bratislava mesto

Domov sociálnych služieb SČK poskytuje
ambulantné služby a čiastočný každodenný
domov a rodinnú opateru trinástim
dospelým klientom s mentálnym a telesným
postihnutím. V našom zariadení sa venujeme
rôznym krásnym aktivitám, tvorivým a
rozvojovým krúžkom, či pracovnej terapii.
Našim cieľom je naučiť sa pracovať a nájsť
zmysluplnú činnosť, sebadôveru, ale aj
určitú pravidelnosť, ktorá nám a našim
milým zverencom pomôže k čo najlepšej
sebarealizácií.

Veľa z nás aj našich milých zverencov je
umelecky nadaných, preto sa realizujeme
vo výtvarnom krúžku, v rámci ktorého
maľujeme, kreslíme, vyrábame koláže. Na
svoje výrobky sme hrdí a ceníme si ich,
preto ich každoročne predávame na rôznych
predajných akciách. Z takto zarobených
peňazí chodíme na kultúrne akcie do
divadiel, na výstavy, do múzeí alebo na
výlety, či na Slovensku alebo u zahraničných
susedov.
Za pár dní príde jar a my sa pomaly
pripravujeme na aktivity v záhrade. Každý
rok máme vlastný záhradnícky krúžok, v
ktorom sa učíme pestovať vlastné rastlinky.
Vzťah k prírode je pre nás dôležitý, preto
separujeme odpad a učíme sa, ako prírodu
chrániť.
Každý rok organizujeme aktivity súvisiace
s rôznymi sviatkami a ročnými obdobiami.
Naposledy sme oslavovali fašiangy – symbol
veselosti, zábavy a hodovania - spoločne sme
si zatancovali a zaspievali.
Sme domov sociálnych služieb rodinného

typu, opatrovateľka Hela, vychovávateľky
Petra a Jožka a špeciálna pedagogička Nina,
ďalej Janko, Tonko, Jožko, Beátka, Dáša a iní
kamoši s veľkým srdcom a dobrou náladou,
vždy v pokoji a harmónii
Sídlime v Ružovej doline na Miletičovej ulici
59 – hneď vedľa kúpaliska Delfín a našou
súčasťou je pekná záhrada so stromami a
okolitou prírodou. Toto príjemné a tiché
prostredie je ideálne na relax a oddych, ale aj
rozvoj a napredovanie.
Keďže sme zariadením Slovenského
Červeného kríža, aj naše ceny zodpovedajú
nášmu poslaniu pomáhať a dávať.
Radi by sme verejnosť informovali o
čiastočnej voľnej kapacite v našom zariadení.
V prípade záujmu o pobyt v ambulantnom
dennom zariadení SČK nás prosím kontaktuje
na dole uvedených kontaktných údajoch.
Slovenský Červený kríž Bratislava-mesto
Miletičova 59 Bratislava
tel. č. + 421 903 558 905

Kino Nostalgia premieta pre seniorov
Drvivú väčšinu návštevníkov v kinách tvoria mladí ľudia.
Ružinov sa tento zvyk, ale rozhodol „porušiť“. Do kina raz
do mesiaca pozýva výlučne skôr narodených Ružinovčanov.
Filmové premietanie pre seniorov odštartovalo 4. apríla filmom
Rukojemník. „Podnet nám dali samotní obyvatelia. Žiadali aby
okrem obľúbených koncertov bolo pre nich pripravené aj nejaké iné
kultúrne vyžitie a kino Nostalgia je vyslovene ako stvorené pre nich“,
objasnila hovorkyňa Ružinova, Marianna Šebová. Výber filmu,
ktorý odštartoval novú tradíciu mestskej časti, nebola náhoda.

„Rukojemník je slovenský film, zhodou okolností sa niektoré
zábery natáčali aj priamo v priestoroch Spoločenského domu
Nivy“, upresnila Ľubica Friebert z SD Nivy. O tom, ktoré filmy
budú mocť seniori vidieť, pravidelne každý mesiac, rozhodne
dramaturgia Kina Nostalgia. Napriek tomu, že vstup na všetky
premietania je bezplatný, jediným limitom je kapacita veľkej sály
SD Nivy. Už druhého mája sa môžu tešiť na film Druhý báječný
hotel Marigold, opäť bude o druhej hodine poobede.
(vv)

Exkurzia
v Múzeu židovskej kultúry

Marcový výlet ružinovských seniorov sa niesol v duchu
spoznávania „toho, čo je doma“.
Namiesto vycestovania za hranice Bratislavy tak priamo v hlavnom
meste spoznávali históriu a kultúru Židov.
Mestská časť si pre nich v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry
pripravila komentovanú prehliadku expozície. Takmer osemdesiat
skôr narodených Ružinovčanov sa dozvedelo viac o každodennom
živote židovského obyvateľstva, o židovských sviatkoch, interiéri
synagógy a osobnostiach židovského pôvodu, ktoré preslávili
Slovensko. Oboznámili sa s cestou Žida od narodenia až po jeho
skon, členenou rôznorodosťou náboženského synagogálneho
a domáceho rituálneho života. Ružinovskí seniori si počas
prehliadky múzea pripomenuli pamiatku 70 000 obetí holokaustu
na Slovensku.
(mš)

www.ruzinovskeecho.sk

Na opatrovateľskú
službu v Ružinove prispeje EÚ
Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici, ktorý je verejným poskytovateľom
opatrovateľskej služby v Ružinove, uspel v národnom projekte Implementačnej
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Získal tak
finančný príspevok na fungovanie opatrovateliek, ktoré pomáhajú seniorom v pohodlí
ich domácností.
V rámci Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ sa Domovu dôchodcov na
Pažítkovej 2 získal kvótu na 12 opatrovateliek. „Pri dodržaní všetkých stanovených
podmienok je príspevok na jednu opatrovateľku na mesiac vo výške 507 €. Mesačne tak ide
o sumu 6 084 €,“ objasnila Eva Samolejová, riaditeľka Domova dôchodcov na Pažítkovej
2. Celý projekt bude trvať 33 mesiacov. Cieľom projektu Implementačnej agentúry
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je podpora rozvoja
opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových
zariadení. „V súčasnej dobe evidujeme u nás, v domove dôchodcov, výrazný nárast žiadateľov
o opatrovateľskú službu,“ uviedla na margo záujmu seniorov o túto sociálnu službu Eva
Samolejová. Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Marianna Šebová

Voňavé ,,fitnesko“ na Astrovej

Pohyb na čerstvom vzduchu sa pred
rokmi rozhodla partia aktívnych
seniorov z Astrovej ulice spojiť
s vytváraním nádherného prostredia
pre svojich spoluobčanov. Už od
skorej jari im pod oknami kvitnú
snežienky, primulky, fialky, narcisy,
hyacinty, tulipány či zlatý dážď.
V lete ich nahradia astry, mergarétky
či floxy a rudbekie. ,,Zastávame
názor, že kyprenie pôdy a práca okolo
kvetiniek nám nahradia pohyb
z fitnescentier a navyše máme dobrý
pocit v spoločnosti našich rastlín,“ vysvetľuje pani Edita Andódyová, ktorú sme zastihli pri práci
okolo kvetiniek. Sama by však na všetko nestačila a preto poďakovanie patrí aj jej priateľkám
Márii Zúbekovej, Anne Hatinovej, Zorislave Botorčekovej, Ľubici Piknovej, Zlatici Polonskej a
aby dámam nebolo smutno tak o kosenie trávnikov a úpravu živých plotov sa stará pán Milan
Zúbek. Odmenou im je, ak sa pri ich záhradke pred panelákom zastavia okoloidúci
a pokochajú sa pohľadom. Učiteľky z blízkej materskej školy zasa učia deti názvy ich kvetiniek.
Napriek tomu pani Andodyová priznáva, že by ,,potrebovali rašelinu, zeminu a hnojivo pre
rastlinky. Snáď by nám mohol pomôcť miestny úrad.“
Milan Stanislav
foto autor

Ružinovskí seniori
sa bezplatne učili angličtinu
Viac ako 110 seniorov z Ružinova sa v marci na týždeň opäť vrátilo „do školských
lavíc“. Pod vedením lektorov v jazykovej škole Class na Rezedovej ulici si dopĺňali
svoje znalosti angličtiny.
„Niekoľkodňový kurz anglického jazyka sme pre seniorov zorganizovali už aj vlani
v spolupráci s inou jazykovou školou a mal veľký úspech. Je inšpirujúce vidieť, aký majú
ľudia v pokročilom veku záujem na sebe ďalej pracovať,“ uviedol starosta Ružinova Dušan
Pekár. Bezplatný jazykový kurz pre seniorov bol výsledkom spolupráce mestskej časti
Ružinov a jazykovej školy v rámci ružinovského programu starostlivosti o seniorov. Skôr
narodení Ružinovčania si už pri prihlasovaní sa kurz mohli vybrať, akú úroveň náročnosti
si zvolia: úplní začiatočníci, začiatočníci či pokročilí. „Na kurz som sa prihlásil kvôli svojim
vnúčatám, ktoré angličtinu ovládajú. Ony si ju zdokonaľujú aj tak, že medzi sebou konverzujú
po anglicky a ja sa chcem tiež zapojiť do takejto spoločnej debaty,“ opísal svoje motívy
zdokonalenia sa v cudzom jazyku Ružinovčan Ladislav Kugler. Seniori sa na kurze
naučili napríklad ako sa predstaviť, porozprávať niečo o svojej rodine, opýtať sa, kde
je autobus, alebo ako sa dostať na konkrétne miesto. „Počas bezplatného kurzu sme ich
naučili praktické základy anglického jazyka. Nechceli sme ich zaťažovať komplikovanejšou
gramatikou či slovíčkami, skôr sme sa zamerali nato, aby vedeli komunikovať,“ objasnila
priebeh kurzu Libuša Wienková z jazykovej školy Class. Seniori si ešte pred oficiálnym
koncom bezplatného kurzu overili získané znalosti na špeciálnom čajovom večierku
v jazykovej škole, kde si vyskúšali konverzáciu v anglickom jazyku v praxi
Marianna Šebová
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Mestská časť Bratislava-Ružinov a OZ
Fórum pre pomoc
pozývajú ružinovských seniorov na
prednášku
POSTAVENIE A CHUDOBA STARŠÍCH
V NAŠEJ SPOLOČNOSTI
12.4.2016 od 14:30 hod. do 15:30 hod
Veľká zasadačka miestneho úradu na
Mierovej 21
ZO JDS Zimná l Bratislava II Vás v roku
2016 pozýva na turistické vychádzky,
12.3.2016 /sobota/
JAR V KARPATOCH-KOLIBA-KAMZÍK
Zraz o 13,00 hod. pri IMCA - roh
Karpatskej a Šancovej
28.5.2016 /sobota/
PRECHÁDZKA v MESTE
– SND-múzeum- nový most- nábrežie
Dunaja
Zraz o 13,00 hod. pred Slov.národ.divadlom – fontána
25.6.2016 /sobota/
KARPATY- Partizánska lúka – Železná
studnička
Zraz o 13,00 hod. konečná trolejbusu
212 pri Zimnom štadióne
24.9.2016 /sobota/
DEVÍN – SÚTOK DUNAJA A MORAVY –
túra po historickom okolí
Zraz o 13,00 hod. pod mostnom SNP
zástavka autobusu č. 29
29.10.2016 /sobota/
PARTIZÁNSKA LÚKA- KLEPÁČŽELEZNÁ STUDNIČKAa späť
Zraz o 13,00 hod. konečná trolejbusu
212 pri Zimnom štadióne
Čakacia doba na všetkých akciách je
maximálne 15 minút.
Každý účastník musí byť primerane oblečený a obutý, mať so sebou lieky, ktoré
užíva, občiansky, cestovný a zdravotný
preukaz, tekutiny. V prípade nepriaznivého počasia, budú vychádzky preložené
na ďalší týždeň. Ak máte záujem zúčastniť sa turistiky, oznámte to deň vopred
na tel.číslo 02/ 43420351 p. Černý. Na
každú akciu musí byť záujem aspoň troch
účastníkov.
POZVÁNKA NA TURISTIKU
ZO JDS Zimná l, Bratislava II
organizuje pre seniorov – turistov:
13.4. /streda/
Nové Mesto/Váhom- hrad Beckov
Zraz: 7,25 hod.na Hlavnej stanici pred
stánkom so sušeným ovocím
odchod vlaku smer Košice o 7,55 hod.
Sprevádzať budú: M.Chudá a E.Švecová,
0902197141
Vhodné sú turistické palice
Akcia sa uskutoční za každého počasia.

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
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3.4. nedeľa 10. 30 h

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
VÍLA A ŠKRIATOK uvádza divadlo TAMARIKI
8.4. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
9. 4.–10. 4.
sobota – nedeľa od 8.00 h DNI ZDRAVIA Festival zdravia, zdravého životného štýlu a kultúry.
12.4. utorok 8. 00 h
DIALÓGY Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ.
14.4. štvrtok 18.30 h
NEUBLIŽUJ MI ! ( NE BÁNTS )
		Predstavenie Gyórského baletu. Režisér a choreograf je nositeľ Harangozóvej
		ceny László Velekei.
15.4. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
16.4. sobota 17.00 h
KREMIENOK
		Vystúpenie detského folklórneho súboru.
17. 4. nedeľa od 9.00 h PIXEL AKVATERA BRATISLAVA
		Medzinárodná akvaristicko-teraristická výstava.
		
Podujatie venované Dňu Zeme.
17.4. nedeľa 10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
KOHÚTIK A SLIEPOČKA uvádza divadlo ŽIHADLO.
17.4. sobota 19.00 h
VŠADE DOBRE... Účinkuje Zuzana TLUČKOVÁ, Pavol TOPOĽSKÝ a Rasťo PIŠKO.
18.4. pondelok 17.00 h TV ŠLÁGER Televízny zábavno-hudobný program.
19. 4. utorok 10.00 h
ANGLIČTINA V PESNIČKÁCH
		Výchovný koncert pre deti.
20.4. streda 14.30 h
KONCERT PRE SENIOROV - ŠANSONY
Podujatie venované seniorom z Ružinova.
22.4. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
23.4. sobota
9.00-16.00 h		
NOŽE KNIVES BRATISLAVA 2016 Medzinárodná výstava.
24.4. nedeľa 10. 30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
KUK A CUK uvádza divadlo z Brna.
26.4. utorok 8. 00 h
DIALÓGY Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ.
27.4. streda 14. 30 h
AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
		 Prednáša MUDr. Zora Gerová CS. Vysoký krvný tlak – tichý zabiják.
29.4. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
30.4. sobota
9.00 h – 22.00 h
RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES

04.04. pondelok 14.00 h RUKOJEMNÍK - SK FILM Filmové premietanie pre seniorov. Vstup voľný.
05.04. utorok 09.30 h
INDICKÝ TANEC S LINDOU Zatancujte si s Lindou v EtnoDance. Vstup voľný.
12.04. utorok 16.00 h
ZDRAVIE V SENIORSKOM VEKU Prednáška pre seniorov spojená s besedou
		
s pani Lýdiou Galbíčkovou. Vstup voľný.
12.04. utorok 18.00 h
ANJELSKÝ VODOPÁD - VENEZUELA Cestovateľská prednáška pre verejnosť
		
spojenás premietaním dokumentu. Vstup voľný.
13.04. streda 14.15 h
SUPERKVÍZ - VIII. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ		
		Organizované podujatie pre ZŠ
16.04. sobota 10.30 h
PUTOVANIE ROZPRÁVKOVOM – DIVADLO BABENA
		Divadelné predstavenie pre ružinovské deti. Vstup voľný.
17.04. nedeľa 19.00 h
PROFILOVÝ KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
		Hudba v štýle 20. a 30. Rokov.
21.04. štvrtok
14.00 h - 16.00 h
DEŇ ZEME Tvorivé popoludnie pre deti zo ZŠ v spolupráci so SZUŠ -výtvarným
		
ateliérom LADON.
26.04. utorok 18.00 h
FENG SHUEJ - SPÁLNE Prednáška pre verejnosť spojená s premietaním
		dokumentu. Vstup voľný.
27.04. streda 14.15 h
FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY Premietanie pre žiakov školských klubov.
28.04. štvrtok 17.00 h SAMOLIEČBA ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ SO ŠTEFANOM ZAKUŤANSKÝM
		Prednáška pre verejnosť. Vstup voľný.

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY
Nevädzová 4, tel.: 02/ 436 30 594
10.3.- 20.3.		

PORTRÉTY Výstava SZUŠ LADON

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30
11.4. pondelok
16:00- 18:00 		
SLÁVIK SLOVENSKA
		
26. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácií slovenskej ľudovej piesne
28.4. pondelok
16:00- 18:00 		
DEŇ ZEME
		5. ročník podujatia venovaného ekológií, kde sa deti učia starostlivosti o životné
		
prostredie a bude pripravený workshop „Zem pod nohami“, kde si detičky budú
		
môcť skúsiť kresliť nohou na zem kriedou.

SD Nivy, Súťažná 18
01.04. PI 18:00 ZOOTROPOLIS, USA, 2016, 106 min., 23.00/4.00 € (PRE DETI)
01.04. PI 19:45 HAROLD, Gunnar Vikene, Nór., 2014, 87 min., 3.50/4.00 € (SEVERSKÝ VEČER)
02.04. SO 17:30 SAULOV SYN, László Nemes, Maď., 2015, 107 min., 3.50/4.00 € (OSCAR 2016)
02.04. SO 19:30 BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVODLIVOSTI 3D, USA, 2016, 150 min., 5.00/6.00 € (SCI-FI ZÓNA)
06.04. ST 19:30 ANOMALISA, Charlie Kaufman, Duke Johnson, USA, 2015, 90 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST)
07.04. ŠT 19:30 SPOTLIGHT, Tom McCarthy, USA, 2015, 128 min., 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)
08.04. PI 18:00 KUNG FU PANDA 3, Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, USA/Čína, 2016, 95 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
08.04. PI 19:45 STÁVKA NA NEISTOTU, USA, 2015, 130 min., 3.50/4.00 € (OSCAR 2016)
09.04. SO 16:15 KRÁLI HÔR, Rak., 2015, 97 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
09.04. SO 18:00 A JE TU ZAS, Nem., 2015, 115 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
09.04. SO 20:00 ČERVENÝ KAPITÁN, SR/ČR/Poľ., 2016, 115 min., 3.50/4.00 €, (SLOVENSKÉ KINO)
13.04. ST 19:30 TU TO MUSÍ BYŤ, Tal./Fr./Ír., 2011, 113 min., 3.50/4.00 € (PROFIL: PAOLO SORRENTINO)
14.04. ŠT 19:30 SPOTLIGHT, USA, 2015, 128 min., 3.50/4.00 € (OSCAR 2016)
15.04. PI 18:00 MALÝ PRINC, Fr., 2015, 106 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
15.04. PI 19:45 ULICA CLOVERFIELD 10, USA, 2016, 105 min., 3.50/4.00 € (SCI-FI ZÓNA)
16.04. SO 16:00 PAT & MAT VO FILME, ČR, 2016, 80 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
16.04. SO 17:30 ČERVENÝ KAPITÁN, SR/ČR/Poľ., 2016, 115 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO)
16.04. SO 19:30 REVENANT: ZMŔTVYCHVSTANIE, USA, 2015, 150 min., 3.50/4.00 €, (OSCAR 2016)
20.04. ST 19:30 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ, ČR/SR/Poľ., 2016, 105 min., 3.50/4.00 €
21.04. ŠT 19:30 VEĽKÁ NÁDHERA, Tal./Fr., 2013, 141 min., 3.50/4.00 € (PROFIL: PAOLO SORRENTINO)
22.04. PI 18:00 KNIHA DŽUNGLE 3D, USA, 2016, 96 min., 5.00/6.00 € (PRE DETI)
22.04. PI 19:45 OROL EDDIE, Brit., 2016, 105 min., 3.50/4.00 €, (EURÓPSKE OKO)
23.04. SO 18:00 TEORIE TYGRA, ČR, 2016, 101 min., 3.50/4.00 €, (EURÓPSKE OKO)
23.04. SO 19:45 SPOTLIGHT, USA, 2015, 128 min., 3.50/4.00 €, (OSCAR 2016)
27.04. ST 19:30 PRÍPAD SK1, Fr., 2014, 120 min., 3.50/4.00 €, (EURÓPSKE OKO)
28.04. ŠT 19:30 SAULOV SYN, Maď., 2015, 107 min., 3.50/4.00 €, (OSCAR 2016)
29.04. PI 18:00 KNIHA DŽUNGLE, USA, 2016, 96 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
29.04. PI 19:45 MLADOSŤ, Tal./Fr./Švajč., 2015, 118 min., 3.50/4.00 € (PROFIL: PAOLO SORRENTINO)
30.04. SO 18:00 MÄSIARI, Dán., 2003, 100 min., 3.50/4.00 €, (SEVERSKÝ VEČER)
30.04. SO 19:45 NOC V NEW YORKU, USA, 2014, 89 min., 3.50/4.00 €
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV BONUS KARTY
NOSTALGIA. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME NA WWW.NOSTALGIA.SK

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

2.4. Jarná burza v Hojdane - burza detského ošatenia, hračiek a športových potrieb v záhrade Hojdany,
začiatok o 10.00 hod.
5., 12., 19. a 26.4. Šikovné ručičky - otvorený utorkový kurz tvorenia pre najmenšie deti a ich mamičky
(10:00–12:00 hod.)
8.4. Múdry piatok v Hojdane – „Ako sa vymotať zo zaseknutej neposlušnosti?“, prednáška lektorky
Efektívneho rodičovstva (začiatok 10:30 hod.)
14.4. Pripravujme sa spolu - prednáška s logopédkou . Apríl, mesiac zápisov do základnej školy - ako sa s
deťmi doma správne hrať, aby sme im uľahčili osvojenie si čítanej a písanej reči v prvom ročníku; stimulácia
jazykových predpokladov predškolákov (začiatok 16:30 hod.)
15.4. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou (10:00 – 12:00 hod.)
Viac informácií na recepcii MC Hojdana, príp. na našej stránke www.hojdana .sk.
Zmena programu vyhradená.

