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Martin Vanek:
Príchod
nového riaditeľa
nie je dôvod na
zmeny

Ružinovčanka získala
Cenu primátora Bratislavy

Parkoviská
v Ružinove?
Zatiaľ mínus jedno

02
Peniaze na telocvične
poputujú do deviatich škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
vyhlásilo výzvu na podporu telesnej výchovy a športovej výchovy na
školách formou dostavby, rekonštrukcie a výstavby nových telocviční
a ich vybavenia. Deviatim ružinovským školám sa v nej podarilo
uspieť.
Dotáciu z druhého vládneho sociálneho balíčka sa uchádzalo spolu 448 škôl. Viacerým
ružinovským základným i stredným školám sa podarilo zaradiť medzi 203 podporených.
Rekonštrukcia telocvične čaká základnú školu Medzilaborecká i tú na Vrútockej ulici. Spolu
sa im podarilo získať dotáciu vo výške 54 000 eur, zvyšných 17 000 eur zaplatí Ružinov zo
svojho rozpočtu. Základná škola Nevädzová dostane z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 1200 eur na výbavu telocvične, ZŠ Mierová zas 200 eur. Ružinov im nato
tiež prispeje vo výške 10 % zo získanej dotácie. Medzi úspešných žiadateľov patria aj stredné školy v Ružinove, ktorých zriaďovateľom je bratislavská župa. Na vynovenú telocvičňu sa
môžu tešiť žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici, ktorá získa dotáciu 25 000 eur, pričom ďalších 8 000 eur jej dofinancuje župa. Dotáciu na vybavenie telocvične získalo Gymnázium Ivana Horvátha, Gymnázium Ladislava Novomeského,
Stredná odborná škola na Ivánskej ceste, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva,
Stredná odborná škola na Svätoplukovej.
(mš)

Škôlkari z Vietnamskej majú nové ihrisko
Altánok, zostava s hracími prvkami,
hojdačky a pieskoviská. Takto vyzerá
nové detské ihrisko na Vietnamskej.
Ružinov naň získal dotáciu
z Bratislavského samosprávneho
kraja a zvyšok zafinancoval súkromný investor.
V Ružinove sa už stalo zvykom, že
investori, ktorí tu stavajú, urobia pre
Ružinovčanov niečo navyše. Detské
ihrisko pre škôlkarov z Vietnamskej sa
nachádza hneď vedľa areálu základnej
školy Vrútocká, pričom škôlkari naň
majú vlastný vstup. Mestská časť Ružinov získala od BSK na zostavu hracích prvkov a hojdačky sumu 9 000 €. O dobudovanie
detského raja sa postaral súkromný investor, ktorý na Trnávke stavia. Na ihrisku tak už pribudol aj altánok, dve pieskoviská, lavičky, chodníky, smetné koše a zrealizovali sa sadové
úpravy spolu takmer za 25 000 eur. „Na ihrisku sme ešte urobili prípojku vody, oplotili sme
ho a oddelili od areálu školy. Zároveň sme pridali ďalšie lavičky, smetný kôs a pieskovisko
priamo pri škôlkárskych triedach,“ opísal investíciu Mário Bulko z firmy IN DEVELOP, s. r.o.
O takéto dobudovanie areálu v tesnej blízkosti tried požiadalo vedenie škôlky, aby rodičom
uľahčilo vyzdvihovanie detí v poobedných hodinách.
Marianna Šebová
Foto: Stanislav Šenc

Ružinov podporí
nápady za viac ako 165 000 eur
Na aprílovom miestnom zastupiteľstve schválili ružinovskí poslanci pridelenie grantov 49
projektom. Spolu tak mestská časť podporí tento rok nápady fyzických a právnických osôb
pôsobiacich v Ružinove sumou 165 531 €. Celkovo sa o finančnú podporu uchádzalo 103
projektov. Podmienkou na získanie grantu od Ružinova bola atraktívna a zaujímavá myšlienka projektu, ale i splnenie formálnych a obsahových náležitostí. „Žiadosti sme precízne
posudzovali na troch zasadnutiach komisie. Bolo medzi nimi veľa dobrých projektov. Tri
žiadosti sme ale už na začiatku museli vylúčiť kvôli formálnym nedostatkom. Po náročnom
rozhodovaní sme nakoniec vybrali 49, podľa nás, najlepších projektov,“ ozrejmila predsedníčka komisie pre posudzovanie projektov Lucia Štasselová.
(mš)

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
7. JÚN od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Kulíškova 8

Stretnutia
poslancov
s obyvateľmi
Poslanecké stredy na
miestnom úrade
1. 6. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Tatiana Tomášková
PhDr. Patrik Guldan
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Nivy
8. 6. 2016 16:30 - 17:30		
Ing. Tatiana Tomášková
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Štrkovec
15. 6. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Tomáš Alscher
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Starý Ružinov
22. 6. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Martina Fondrková
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Ružová dolina
28. 6. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Slavomír Drozd
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Trávniky
Posedenie pri káve
PhDr. Pavol Jusko
Reštaurácia Chuťovka,
Ružinovská 1/A
11.6. 2016 o 11:00
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Ružinov začal ako prvý s odstraňovaním nelegálnych reklám
Nelegálne reklamné stavby postupne
miznú z ulíc Ružinova. Päť z nich na Ivánskej ceste je už minulosťou.
Platná novela
stavebného zákona preklasifikovala reklamné
a propagačné
zariadenia na
reklamné stavby,
okrem toho sa
pri nich zrušila
možnosť ich
dodatočného
povolenia. Tieto
zmeny uľahčili
vlastníkom
pozemkov odstraňovanie nelegálnych reklám. Zároveň môže o ich likvidáciu
požiadať aj Asociácia vonkajšej reklamy. Práve v spolupráci s ňou
mestská časť aktuálne už odstránila viacero „čiernych“ reklamných
stavieb. „Asociácia vonkajšej reklamy nás požiadala o odstránenie
deviatich reklamných stavieb. Aktuálne už päť z nich zmizlo z ulíc

Ružinov prispeje do 350 eur na liečebný
pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Ružinova. Som rád, že sa nám to spoločne podarilo, ale určite ešte
boj s nelegálnymi reklamami nekončíme,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár. Náklady na odstránenie týchto nelegálnych reklám
ponesie Asociácia vonkajšej reklamy.
Vďaka novele stavebného zákona sa situácia s likvidáciou takýchto
čiernych stavieb pomerne zjednodušila. Ružinovu sa ale už v minulosti podarilo odstrániť niekoľko nelegálnych reklám. Na základe
výziev stavebného úradu si ich neraz odpratali z ulíc aj ich samotní
vlastníci . Tak to bolo aj v prípade jednej z reklám na Ivánskej ceste.
„Na jedenkrát sme odstránili tri nelegálne reklamné stavby. Na
druhý deň sme odstránili ďalšiu. Stáli na pozemkoch bratislavskej
župy, mesta či súkromných vlastníkov. Pri niektorých z ďalších
nepovolených reklám o odstránenie, ktorých sme požiadali, sa odvolali vlastníci, čiže aktuálne sa nimi ešte zaoberá stavebný úrad,“
uviedol Pavol Čery, technický riaditeľ jednej zo spoločností z Asociácie vonkajšej reklamy. O odstránenie niektorých nepovolených
reklám požiadalo ružinovský stavebný úrad aj hlavné mesto.
Autor: Marianna Šebová
Foto: autorka

Úspechy našich žiakov

Mestská časť Bratislava–Ružinov prispeje
počas letných prázdnin 2016
na integračný pobyt rodičom alebo
zákonným zástupcom zdravotne
postihnutých detí so sprievodcom. Liečebné
zariadenie môže byť podľa vlastného
výberu.
Výška príspevku: do 350 eur
Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
- platný občiansky preukaz, s trvalým
pobytom v Ružinove,
- rodný list dieťaťa, resp. detí
- potvrdenie o návšteve školy
- preukaz ťažko zdravotne postihnutého so
sprievodom /ŤZPS/
- predfaktúra, alebo zálohová faktúra s tým,
že po ukončení pobytu predložíte kópiu
konečnej faktúry do 26.8.2016
- akékoľvek iné potvrdenia potrebné na
preukázanie skutočností tvrdených v
žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť
alebo mestská časť prostredníctvom svojho
povereného zamestnanca môže dôvodne
požadovať.
Rodič, resp. zákonný zástupca, môže
požiadať o príspevok na Miestnom úrade,
Mierová 21, 827 05
Bratislava - Ružinov, na referáte sociálnych
služieb - č.tel.:02/48284285

Dňa 21. 3. 2016 sa konala v Bratislave v Primaciálnom paláci –
Faustova sieň krajská recitačná súťaž Návraty poézie o cenu
Andreja Sládkoviča za účasti viac ako 30 súťažiacich z Bratislavy
a okolia. V porote rozhodovali známe osobnosti ako Juraj
Jakubisko, Daena Horváthová, Oľga Feldeková, Juraj Sarvaš, Štefan
Bučko, spisovateľka Andrea Coddington v kategóriách poézia
a próza. Z ružinovských škôl sa do súťaže prihlásili iba naši
žiaci dvaja z prvého a dvaja z druhého stupňa. V tejto vysokej
konkurencii získali krásne umiestnenie a to : 3. miesto Jakub
Melicher z 2. ročníka v kategórii poézia mladší žiaci a Emma
Melicherová z 3. ročníka získala špeciálnu cenu poroty za prózu
a postupuje do celoslovenského kola na jeseň do Banskej Bystrice.
Sme na nich hrdí.
Darina Bezáková, riaditeľka školy.

Prijmeme do zamestnania v prevádzke Jedáleň LUPO
v OD Budúcnosť, zaučenú pomocnú silu do kuchyne.
Možnosť pracovať i na skrátený úväzok, alebo dohodu.
Kontakt: 0905452422
inzercia

AUTOKARAVAN NA PRENÁJOM
TEL.: 0918 118 000
WWW.AUTOMOTOKARAVAN.SK
inzercia
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Vladimír Sloboda:
Tento parkovací systém bude pohroma
AJ TOTO SOM JA
Keďže som z cyklokuriérskej firmy,
na prepravu do škôlky je bicykel
ideálny. Nabudúce už mladý bude
ale šliapať na vlastnom bicykli
P.S. Počas jazdy aj s prilbou
tak, že keby sme ho zobrali doslova, tak od nového roka
začneme chodiť všetci MHD a autá na presuny po Bratislave
prestaneme používať. Ale potom čo s nimi? Zrazu v januári
pribudnú v ponuke bazárov tisícky áut lebo sa ich všetci
budeme chcieť zbaviť aby sme nemuseli platiť parkovné?
Obávam sa skôr, že parkovacia politika nám nepridá, ale
uberie z parkovacích miest, tak ako som pred chvíľkou
spomenul.

V komunálnej politike už nie ste žiadnym
nováčikom. Ak by ste mali porovnať v čom je súčasné
zastupiteľstvo iné než to predchádzajúce?
Iné je určite v tom, že je viac roztrieštené. Viac kandidátov,
ktorí síce kandidovali za politické strany, ale nehlásia sa
k nim. To samozrejme vyvoláva potrebu na dlhšiu diskusiu
o dôležitejších bodoch. Úplne nových poslancov je opäť dosť,
ale už sú podľa môjho názoru všetci „v obraze“. Čo ma však
mrzí, sú niekedy úplne nekompetentné návrhy niektorých
poslancov, ktorí majú skúsenosti, napriek tomu stále
nevedia, aké sú kompetencie zastupiteľstva. Nehovorím,
každý robíme chyby, ale nemalo by sa to stávať opakovane.
V minulom volebnom období ste pôsobili ako
zástupca starostu. Ako veľmi sa vám zúžil priestor na
presadzovanie vašich riešení ako poslancovi?
Zúžil sa mi prakticky na nulu.☺Keďže som nepodporoval
súčasného starostu vo voľbách, aj jeho väčšina poslancov,
ktorú v zastupiteľstve má rovnako nepodporuje moje
návrhy. Bolo to vidno už na úvodných zastupiteľstvách,
kde neschválili moju nomináciu do komisie, kde sa cítim
byť kompetentný, rovnako ani do rád škôl, ktoré poznám
dlhodobo. Takže určité „trucpodniky“ sa pri mojich návrhoch
zjavia. Snažím sa dávať čo najpresnejšie návrhy a k veci.
Občas, aj keď som za SaS jediný poslanec, dokážem
presvedčiť ostatných, že predkladaný návrh je nezmysel.
Najvypuklejšie to bolo, keď bol predložený návrh na
ocenenie osobností Ružinova. Predkladateľ si nebol schopný
prečítať jediný odstavec VZN, kde sa o procese oceňovania
píše a vymyslel si úplne vlastnú verziu. Poslanci nakoniec
návrh neschválili a starosta následne pri ocenení obišiel VZN.
V týchto dňoch vám opäť krúži nad stolom problém
celomestskej parkovacej politiky. Vy ste zastupovali
Ružinov v komisii, ktorá pripravovala parkovanie za
primátora Ftáčnika. Bude tento nový pokus úspešný?
Ak bude tento pokus úspešný, tak to bude pohroma
pre všetkých obyvateľov Bratislavy, ale obzvlášť pre
Ružinovčanov. Od roku 2011 som sa za Ružinov zúčastňoval
stretnutí k tejto téme. Na parkovacej politike spolupracoval
aj odborník s OSN, s ktorým sme myslím pripravili dobrý
návrh parkovacej politiky. Žiaľ, ako to občas býva, na
magistráte dokázali z tohto návrhu vytvoriť úplne niečo iné.
Výsledkom je, že Bratislavčan bude platiť za parkovanie keď
príde do inej mestskej časti, to sme pôvodne nenavrhovali.
Trvalá pripomienka Ružinova je problém tzv. vnútroblokov,
teda parkovania na účelových komunikáciách. Aké sú
možnosti riešenia tohto problému?

Pre nás ružinovčanov je vážnym problémom to, že
parkovacia politika sa týka len miestnych komunikácií,
nie účelových komunikácií. A to sú takmer všetky tie,
ktoré máme pod oknami domov či vo vnútroblokoch.
Vzniklo to žiaľ historicky počas budovania sídlisk Ružinova.
Prijatím parkovacej politiky spôsobíme akurát to, že všetci
tí, čo nebývajú v Ružinove, sa začnú o to viac tlačiť na
komunikácie rovno nám pod oknami, lebo tam ich nikto
nespoplatní. Podľa mňa najpodstatnejší problém aktuálneho
návrhu je, že sa bude môcť parkovať len na miestach, kde to
technická norma umožňuje. Ako príklad uvediem lokalitu
Budovateľská na Nivách a Jadrová/Rovníková na Ostredkoch.
Ak by sme tu spustili parkovaciu politiku tak z cca 250
parkovacích miest ostane približne 25, lebo ostatné nebudú
spĺňať podmienky na parkovacie miesto. Na zvyšku teraz
využívaných miest sa nebude smieť vyberať parkovné a teda
ani parkovať. Takže namiesto, aby zmena pomohla, skôr
vytvorí ešte väčší pretlak na parkovacie miesta.
Pričom by stačila drobná zmena zákona, neriešilo sa
parkovanie ako zaujatie verejného priestranstva ale ako
parkovanie v zóne a tieto problémy by neboli. Tento návrh
plánujem predložiť do NR SR ešte v tomto roku.
Tri veľké mestské časti Petržalka, Staré mesto a Nové
mesto s pripomienkami súhlasili s návrhom VZN
o parkovaní aj so zmenou štatútu hl. mesta. Ružinov
neprijal žiadne uznesenie. Čo bude nasledovať?
Hlasovanie o tomto uznesení bolo dosť zmätočné. Mestskí
poslanci však bez ohľadu na náš názor parkovaciu politiku
schváliť môžu. Vzhľadom na to, že Staré mesto už parkovanie
spoplatnené má, ako aj na to, že Nové mesto je v dotyku
s Ružinovom skôr len športoviskami, tak nepredpokladám,
že by to vyvolalo citeľný nápor na parkovacie miesta
v Ružinove. Ak samozrejme nepočítam športové podujatia,
počas ktorých je nápor aj teraz. Takisto aj čo sa týka
Petržalky. Tú využívajú na parkovanie tí, čo prejdú cez mosty
do Starého mesta. Tam máme Eurovea a novovznikajúce
budovy na Továrenskej.
Pre nás to však bude znamenať určite to, že ak budeme
chcieť ísť do Petržalky alebo Nového mesta autom, budeme
im musieť platiť. Hoci všetci platíme daň z príjmu aj daň z
nehnuteľnosti v prvom rade ako obyvatelia Bratislavy.
Prinesie parkovacia politika bez vybudovania nových
parkovacích miest zlepšenie situácie?
Primátor tvrdí, že určite áno, tak mu treba veriť ☺ Niekde
samozrejme začať zmeny musíme, a mesto nemá na to,
aby najprv vytvorila lepšie podmienky na cestovanie MHD
a následne spoplatniť parkovanie. Aktuálny návrh však znie

Je vôbec priestor na budovanie nových parkovacích
miest? Nehrozia petície občanov proti prípadným
záberom zelene, či zahusťovaniu parkovacími
domami?
Priestor na budovanie parkovacích miest je. Len by bolo
nevyhnutné naozaj sa chcieť do toho pustiť, pretože by to
bol dlhý a komplikovaný proces. V prvom rade, čo sa týka
zahusťovania parkovacími domami, tak tie by mali vznikať
na okrajoch, takže by zahusťovať sídliská nemali. A pre
nás Ružinovčanov sú viaceré možnosti. Napríklad tam, kde
sú väčšie parkoviská, by mohli vzniknúť polozapustené
dvojpodlažné parkoviská. Takže by ani neclonili, stále by
boli s prístupom denného svetla a takéto riešenie nie je ani
veľmi drahé. A zdvojnásobil by sa počet parkovacích miest.
Niečo podobné môže vzniknúť napríklad aj na mieste
súčasných „kolónií“ garáží, kde opäť, súčasní majitelia
garáži by mohli mať polozapustené, ale plnohodnotné
garáže a nad nimi môžu byť plochy parkovacích miest.
Túto možnosť komplikuje to, že sa pozemky pod garážami
rozpredávajú, ale je to vec diskusie a prezentácie výhod aj
pre majiteľov garáží. A až posledná možnosť by mali byť
zábery zelene, ak vôbec.
Vy ste nielen poslanec v Ružinove, ale zasadáte aj
v krajskom zastupiteľstve a od posledných volieb aj
v národnej rade. Prináša vám takéto spojenie funkcií
nadhľad?
Jednoznačne áno. Opakovane sa stáva, že sa niektoré témy
prelínajú medzi krajom a mestskou časťou
a teraz aj s Národnou radou. Výhodou je, že sa môžem
teraz plnohodnotne opäť venovať celej problematike
samosprávy, pretože som po zvolení musel opustiť kolegov
vo firme a naplno sa začať venovať zákonom.
Čo by ste chceli presadiť do zákonov na základe
skúseností z komunálnej politiky.
Kandidoval som do parlamentu práve z toho dôvodu, že tie
skúsenosti mám a chcem sa aj tam venovať samospráve.
Dôkazom je, že som vo výbore pre verejnú správu a za
asistenta som si vybral skúseného komunálneho poslanca.
Chcem sa venovať v prvom rade drobným zmenám
zákonov, ktoré sú nevyhnutné, aby jednak uľahčili nám,
obyvateľom, vzťahy s úradmi, ale rovnako, aby aj úradníci
mali vyčistené zákony o nejasnosti a nezmysly. Výhodou
je, že poznám situáciu z oboch strán. A v druhom rade sa
chcem zaoberať zmenou fungovania obcí, krajov
a miestnej štátnej správy ako takých. Súčasný model nie je
zrovna ideálny. To rozhodne nebude na pár mesiacov, ale
dlhodobá koncepčná práca plná stretnutí a diskusií, či už
s odborníkmi, ale aj aktivistami.
Milan Stanislav
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Parkoviská v Ružinove? Zatiaľ mínus jedno
Parkovisko na Palkovičovej ulici dlhé roky slúžilo
obyvateľom priľahlého okolia. Svojou kapacitou –
vyše 100 parkovacích miest, bolo jediným verejným
parkoviskom v blízkosti bytoviek na uliciach Líščie
Nivy, Jégeho a Palkovičová. To už je ale minulosť.
Ružinovčania o možnosť zaparkovať v blízkosti svojho
domova prišli, doslova zo dňa na deň.

Hnev, rozhorčenie, smútok. Toto sú pocity, s ktorými sa obyvatelia Palkovičovej
ulice prebúdzajú do každého nového dňa.
Majiteľ pozemkov pod parkoviskom sa
ho nedávno rozhodol uzavrieť a oplotiť.
Ružinovčania boli ale na parkovisko roky
zvyknutí a tak sa im po tejto udalosti skomplikoval bežný život. Parkovanie v tejto
lokalite bolo už s fungujúcim verejným
parkoviskom náročné, teraz obyvatelia stav
prirovnávajú ku katastrofe. Výnimočné nie
sú ani ostré hádky pre kúsok voľného miesta alebo kolóny, ktoré sa tvoria v úzkych
uličkách. „Teraz je nereálne zaparkovať.
Zmizlo tu viac ako 100 parkovacích miest,
ale tieto autá niekde zaparkovať musia či
už na zeleni alebo čím ďalej od bydliska. Je
to šialené,“ opísal situáciu jeden z obyvateľov Palkovičovej ulice.

Situácia sa opakuje

Pozemky pod parkoviskom majú už roky
svojho majiteľa. Hlavné mesto ich predalo
ešte v roku 2006, súčasným majiteľom je
spoločnosť ZELENKA, a.s. Parkovisko na
Palkovičovej ulici nie je uzatvorené po prvý
raz. Podobnú situáciu zažívali obyvatelia
už v roku 2008. Pre verejnosť bolo vtedy
neprístupné takmer štyri roky. Otvorili ho
až po vzájomnej dohode medzi starostom
Ružinova Dušanom Pekárom a investorom
v roku 2012. Po nezrealizovanej zámene
pozemkov, ktorá bola predmetom dohody, ale majiteľovi teraz došla trpezlivosť
a začal rázne konať. Oplotenie pozemku,
je len jeho prvý krok. „Ľudia tu boli zvyknutí parkovať. Ja to chápem, ale my v
tom máme obrovské množstvo peňazí.

Každoročne nás to stojí dvesto, tristotisíc
eur na finančných nákladoch. Toto nikoho
nezaujíma roky rokúce. Pokiaľ pozemky
nevymeníme, my sa pokúsime získať
stavebné povolenie a postaviť tu niečo,
aby sa nám aspoň časť prostriedkov
vrátila,“ priblížil svoje zámery Vladimír
Ondriš, majiteľ pozemkov. Vyhrotená
situácia takmer okamžite zmobilizovala
nielen obyvateľov Palkovičovej, ale aj
ružinovských poslancov. Po nevydarených
pokusoch v sprievode mestskej polície
odstrániť zátarasy, tak prišli na rad rokovania. Starosta Ružinova Dušan Pekár sa
stretol opakovane nielen s investorom
ale aj obyvateľmi danej lokality. „Snažíme
sa nájsť riešenie tejto patovej situácie.
Verím, že čoskoro sa tak aj stane. Chybou
je, že takýto pozemok pod parkoviskom
vôbec mesto predalo a doplácajú na to
Ružinovčania. Takýchto prípadov je
v Ružinove nanešťastie viacej,“ uviedol
starosta Ružinova Dušan Pekár. Zároveň
dosal, že riešením takýchto prípadov je
zámena pozemkov. Podobne vníma situáciu aj ružinovský poslanec Tomáš Alscher.
„Chyba je jednoznačne na strane magistrátu hlavného mesta a jeho bývalého
primátora pána Ďurkovského, odpredaj
takéhoto pozemku sa nemal nikdy udiať,
nebol ani v prospech rozvoja tejto zóny,
ani v prospech obyvateľov žijúcich v jeho
bezprostrednom okolí, keďže tento pozemok slúžil ako parkovisko pre obyvateľov
a návštevníkov dlhodobo a bol jedinou
rozsiahlou verejnou plochou na parkovanie na danom sídlisku“, tvrdí Alscher,
poslanec za volebný obvod Starý Ružinov.

Spoplatnené parkovisko?

V súčasnosti je parkovisko oplotené a stále
platí zákaz vstupu do jeho priestoru. Podľa
ružinovského poslanca Jozefa Matúšeka
ale ide o porušenie zákona. „Je to v rozpore s verejným záujmom, pretože spevnené
plochy ako stavba sú a patria verejnosti
a teda v tomto prípade občanom Starého
Ružinova a všetkým občanom, ktorí navštívia túto lokalitu,“ tvrdí poslanec Matúšek.
Obyvatelia Palkovičovej na čele s Jozefom
Matúšekom podnikajú kroky k tomu, aby
sa im prinavrátilo právo parkovať tam kde
boli roky zvyknutí. Svoj postoj plánujú
odprezentovať aj na májovom miestnom
zastupiteľstve. Zákaz parkovať na spomínanej ploche je ale len dočasný. Investor plánuje na čas parkovisko opäť sprístupniť pre
verejnosť, ale už za poplatok. „Ak to zákon
umožní tak tu sprevádzkujeme nejaký platený vstup a keď budú ochotní platiť, tak tí,
ktorí budú chcieť, tu budú môcť parkovať.
Aspoň to im umožníme dokiaľ sa nerozbehne výstavba,“ tvrdí Ondriš.

Zámena pozemkov je ešte
stále v hre

V záujme vedenia mestskej časti aj naďalej
ostáva vyriešiť celú situáciu. Do úvahy stále
ešte prichádza zámena pozemkov, ktorá
bola navrhnutá už pred rokmi.
Aj v tejto chvíli ide o tie isté parcely. Teda
o zámenu pozemkov na Palkovičovej ulici
za pozemok na Miletičovej. Tomuto procesu ale predchádza dlhý rad povinností,
ktoré zaväzuje mesto ako i mestskú časť.
Investor takúto možnosť riešenia situácie
nevylučuje. Podľa jeho slov by ale celý sled
udalostí musel prebehnúť rýchlejšie ako
tomu bolo v minulosti.
Veronika Vasilková
Foto: Rado Hoblík
Milan Stanislav
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Ružinov si Deň matiek pripomenul dvakrát
S mesiacom máj sa neodmysliteľne spája aj oslava Dňa matiek. Ružinov pre tie svoje pripravil programy,
ktoré si mohli vychutnať podľa svojho gusta. Na výber mali koncert alebo predstavenie plné humoru,
ktoré odhaľovalo zákutia ženskej duše.

Ružinov patrí medzi tie mestské časti, ktoré nezabúdajú
na nežnejšiu časť obyvateľstva. V máji preto program
pripravuje špeciálne pre ženy. Ružinovské mamičky
v seniorskom veku si mohli vychutnať koncert Maroša
Banga. Nevidomý spevák v DK Ružinov zaspieval po

piatich rokoch. „Spevom a celkovo muzikou sa dá veľa
vecí povedať či dokázať. Ak by bola muzika prostriedkom,
ktorým by sa dali riešiť všetky problémy, svet by vyzeral
inak,“ tvrdí Bango. Pri príležitosti osláv Dňa matiek
pripravil pestrý repertoár, kde nechal vyniknúť
svoje spevácke kvality. Koncert bol obzvláštnený aj
hosťovaním jeho českého kolegu Radeka Žaludu. „Je
to tu naozaj skvelé, vždy som rád keď sa vraciam na
Slovensko. Či už spievam s Bangovcami alebo nie,
mám Slovákov rád. Vaše publikum je srdečnejšie ako to
české,“ tvrdí Radek Žaluda.
Niekoľko dní po koncerte Maroša Bangu mali možnosť
ružinovské mamičky zavítať do DK Ružinov opäť.
Tentoraz bolo pre nich pripravené predstavenie Všetko
o ženách. „Zámerne sme pre naše obyvateľky pripravili
dva druhy programu. Predpokladali sme, že staršie
mamičky a staré mamy poteší skôr spev. Tie mladšie zas
veselá komédia. Ružinov má veľa obyvateľov, toto je

cesta ako poďakovať za to, že sa mamičky starajú o svoje
deti, vnukov aj o svoje okolie,“priblížil starosta Ružinova
Dušan Pekár.
Veronika Vasilková
Foto Stanislav Šenc

Verejná prezentácia projektu Memento
V bývalej záhradkárskej oblasti na konci Mierovej ulice začali stavebné práce. A to aj napriek tomu, že
obyvatelia priľahlého okolia sa proti výstavbe búria. Pribudnúť by tu mali dve šesť poschodové bytovky.
Problém sa rieši od roku 2010, doteraz ale bez väčších výsledkov.
Starosta Ružinova Dušan Pekár preto zorganizoval verejnú
prezentáciu, ktorá mala vniesť svetlo do problému. Vo veľkej
zasadačke miestneho úradu sa tak zišli nielen obyvatelia a
aktivisti, ale aj zástupca investora. „Vážim si investora, že
vôbec prišiel na takéto stretnutie, pretože pozvali sme na
iné dni aj ďalších investorov, ktorých chceli poslanci, ale aj
obyvatelia počuť, stretnúť sa s nimi a diskutovať. Toto bol
jediný investor, ktorý sa odvážil prísť a postavil sa pred ľudí,“
prezradil Pekár. Stretnutie sa ale nieslo v dusnej atmosfére,
kde emócie prevyšovali pointu stretnutia. Podľa obyvateľov
koná investor protizákonne a porušuje územný plán zóny.
Ružinovčania sa boja nielen znehodnotenia kvality bývania,
ale aj ťažkej dopravnej situácie, ktorá by nastala. „ Investor
má právo stavať, ale myslím si, že by mali byť dodržiavané
zákony v tomto štáte. V územnom pláne je jednoznačne
napísané, že zástavba je povolená do štyroch poschodí, oni

tam majú naplánovaných šesť poschodí, čo si myslím, že
je porušovanie zákona. Toto je tá vec, ktorá nám všetkým
prekáža,“ tvrdí Ivan Jančár. Projekt v súčasnej podobe
ráta s dvoma šesť poschodovými bytovými domami, čo
predstavuje 61 bytov. Jeho súčasťou je aj 58 garážových

státí a 18 miest na parkovanie pred bytovými domami.
Ružinovčania zo stretnutia odišli „rozčarovaní“, podľa nich
zazneli len už známe fakty, ale odpovedí na svoje otázky sa
zo strany investora nedozvedeli. „Ideálne by bolo keby sa
tam v budúcnosti vytvoril spoločný architektonický priestor.
To je tá otázka na obyvateľov v bloku Mierová 167 A,B,C či
nájdeme tú spoločnú reč alebo nie,“ priblížil svoju predstavu
zástupca investora Martin Keszöcze. Podľa neho súčasný
investor vstúpil do celého projektu až v decembri 2015, kedy
odkúpil projekt a realizuje ho na základe povolení, ktoré
má. Ani verejná prezentácia tak nepriniesla žiadne výsledky.
Zástupca investora ale prisľúbil, že s vybranou skupinou
obyvateľov sa ešte stretne a všetko v pokoji prediskutuje.

Konečne ambulancia
na ktorú ste čakali

Veronika Vasilková
Foto: Rado Hoblík

ia

Nová ambulanc

Ružinov

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

Prijímame nových pacientov
Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie
Petržalka, Kopčianska 8, tel.: 02/6224 0154
Ružinov, Seberíniho 1, tel.: 02/5262 3316
www.praktickaambulancia.sk
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167x100.indd 1

4. 9. 2015 20:05:43

07

www.ruzinovskeecho.sk

Nové ihriská pre Novohradskú
Už v novembri minulého roka začala škola vyvýjať kroky k tomu, aby zdevastované ihrisko dostalo
novú podobu. Ihrisko dlhodobo chátra kvôli sporom o vlastníctvo pozemku.

Hoci má Spojená škola Novohradská výbornú
povesť, ani ju neobchádzajú problémy spojené s nedostatkom financií. To sa odzrkadľuje
najmä na stave školského arálu, ktorý roky
chátra. Situáciu komplikuje aj fakt, že areál
nepatrí do vlastníctva školy. Podľa pôvodných
plánov mala byť rekonštrukcia ihriska ešte
v roku 2006, dodnes sa s prácami ale nezačalo. Stav areálu tak korešponduje s dlhodobým
súdnym sporom o vlastníctvo pozemku
školského dvora medzi štátom a súčasným
majiteľom. „Momentálny stav je taký, že
dvor vlastní súkromná firma. To držalo školu
od roku 2006 v patovej situácii. Do takéhoto
priestoru nemôžete vložiť ani štátne prostriedky, porušili by ste zákon o rozpočtových
pravidlách, ale ani nadačné či sponzorské
peniaze,“ približuje situáciu Zuzana Munková,
členka správnej rady Nadácie Novohradská.
Areál zároveň ale nemôže ostať v súčasnom

stave. Pre žiakov je nebezpečný. Vďaka
iniciatívnej pomoci rodičov sa Nadácii
Novohradská podarilo podpísať so súčasným
majiteľom zmluvu o prenájme pozemku
školského dvora na dobu 14 rokov za symbolické 1 €. To Nadácii otvorilo možnosť začať
plánovať jeho rekonštrukciu. Škola preto
hľadá cestu ako peniaze získať, ale pritom
neporušiť zákon.V prvej etape zorganizovala
veľkú vernisáž spojenú s verejnou zbierkou,
naposledy zas benefičné podujatie s názvom
Dvor GJH. „Máme hrubé výpočty, podľa nich
by sme potrebovali 196 000 eur. Do dnešného
dňa máme vyzbieraných 110 000 eur“, hovorí
Renáta Karácsonyová riaditeľka Spojenej
školy Novohradská. Realizácia zámeru školy
tak naberá reálne kontúry. S myšlienkou,
nenechať areál „na pospas“ svojmu osudu,
prišli aktívni rodičia detí, ktoré školu navštevujú. Fakt, že sa im do tejto chvíle svojpo-

mocene podarilo vyzbierať nemalú finančnú
čiastku, je dôkazom ako funguje skutočná
komunita. Do realizácie všetkých aktivít sa
zapájajú nielen súčasní študenti a pedagógovia školy, ale aj rodičia a bývalí absolventi.
Benefičné podujatie – Dvor GJH podporili
aj známe skupiny ako napríklad Para či Hex.
V každej kapele je aspoň jeden člen bývalý
absolvent školy. Kto v rámci programu vystúpil tak spravil bez nároku na odmenu. „V prvej
etape počítame s tým, aby sa dalo ihrisko
sfunkčniť na vyučovanie. Bude sa riešiť multifunkčné ihrisko, atletická dráha, doskočisko“,
približuje plány jedna z členiek rodičovského
združenia. Ak sa podarí vyzbierať dostatočná
suma potrebná na rekonštrukciu, s prvými
prácami by sa malo začať v lete.
Veronika Vasilková
Foto Rado Hoblík

Sprchové kúty za akčné ceny!

Box sprchový hydromasážny 90 cm

Set sprchový kút s vaničkou štvrťkruh 90 cm

494,))

202,)(

359§

OBI č. 486575 4

159§

OBI č. 2080040011066

Akcia platí do 30. 6. 2016 v predajni OBI Bajkalská ulica 34, Bratislava.
Viac na obi.sk
inzercia
160296 produktova inzerce 182x135.indd 1
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Očami Ružinovčanov

Ad: Ružinovské paradoxy,
RE 5/2016
Veru, a podobných veľdiel je plná Bratislava. Nie je nijakou
výnimkou, že vodiaci chodník pre nevidiacich končí
priamo v stĺpe, alebo pri stene garáže. Napr. aj na rohu
Prievozskej a Ružovej doliny.
Tu je aj ďalší zaujímavý paradox na priechode pre chodcov
pred reštauráciou a či ubytovňou Jarabinka - dúfam, že sa
nemýlim v názve podniku.
Vozovka je tu rozdelená na dva pásy tak, že keď človek ide
z mesta smerom k Martinčekovej ulici, zelená na semafore
vydrží pri rýchlom kroku len po predel cesty, ale na druhej
polovici už svieti červená. Ak vstúpite do vozovky v poslednej sekunde zelenej, autá na vás trúbia, tlačia sa na vás a
dávajú vám najavo, kto je pánom cesty.
Naše sídlisko obývajú poslední seniorskí obyvatelia, ktorí
sa sem sťahovali začiatkom sedemdesiatych rokov, teda už
nebehajú ako srnky. Navyše je tu Ružinovský dom seniorov, kde sú ďalší podobní obyvatelia.
O tomto probléme som už písala na MÚ vlani v lete, ale
zodpovedná pracovníčka bola na dovolenke a už sa mi
neozvala.
Toto riešenie je pre nás, ktorí sa ťažko pohybujeme, nepríjemné a aj zdravotne škodlivé. Kým v prostriedku cesty
čakáte, až budete môcť prejsť na druhú stranu, v lete vás
autá ohadzujú prachom a dusia výfukmi a v zime alebo v
daždi vás obhádžu vodou z mlák a snehovou brečkou.
Bolo by fajn, keby niekto zariadil, aby sa intervaly na tomto
priechode zmenili v prospech chodcov.
Elena Kopalová, Sklenárova 12

Svetový deň
otcov
v Ružinove

Príďte s nami osláviť Deň otcov
MČ Ružinov v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom a Zážitkovým združením
AHOJ pozývajú na Svetový deň otcov v Bratislave.
Jeho cieľom je verejne poďakovať a oceniť našich
dobrých otcov a starých otcov. Záštitu nad podujatím
prevzali predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Pavol Frešo a starosta MČ Ružinov Dušan
Pekár.
Stretneme sa v Parku Andreja Hlinku v Ružinove
pri fontáne v Deň otcov - nedeľu 19. júna o 13,30 h.
V programe uvidíte a budete počuť tunajšie skvelé
Jazzové trio Základnej umeleckej školy sv. Cecílie
v obsadení Nina Jakubíková, Matej Herceg a Jana
Bezeková, moderátorov Rádia Best FM Juraja Turisa
a Petru Podkonickú, ďalej nežnú folkovú formáciu
Be.WELL a veselú funky kapelu SEMATAM.
Na rad príde aj rozdávanie darčekov a verejné
oceňovanie víťazov celoslovenskej súťaže DOBRÝ
OTEC 2016. Aj vy máte teraz jedinečnú možnosť
prihlásiť svojho ocka alebo starkého do nej na
mailovej adrese: sutaz@dobriotcovia.sk.
Viac informácií o podujatí a súťaži nájdete na
www.dobriotcovia.sk a fanúšikovskej stránke
SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV na
Facebooku. Tešíme sa na Vás!

Oznam

Ružinovský podnik verejno - prospešných
služieb, a.s. v Bratislave hľadá nových
zamestnancov na pracovné pozície: pomocný
robotník, kosec, vodič s vodičským oprávnením
skupiny C. Ak ste aj Vy pracovitý, zodpovedný
a máte pozitívny vzťah k zeleni, čistote a
životnému prostredie ste to práve Vy koho
hľadáme. Zaujala Vás táto ponuka? Pošlite nám
Váš životopis na nikoleta.jonasova@rpvps.sk
alebo zavolajte na t. č. 0911 083 887. Tešíme
sa na Vás!
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Menej kúrte, zhasínajte a používajte merače
Začiatkom mája sa uskutočnilo ročné vyúčtovanie nákladov za užívanie bytov
a nehnuteľností, ktoré nám pripomína, že je dobré vedieť, ako šetriť energiu
a s ňou prírodu aj peniaze. Na základe tohto vyúčtovania platíme za dodávky
tepla, elektriny a vody, za upratovanie či odvoz odpadu. Rozpočítanie nákladov na teplo aj tento rok priniesla spoločnosť Ista Slovakia, ktorá sa zaoberá
zvyšovaním energetickej efektívnosti v budovách.

„Ideálnym riešením pre bytové domy je diaľkový odpočet dát, založený na rádiovej technológii, s integráciou údajov na internetový portál. Údaje z pomerových rozdeľovačov tepla,
meračov tepla či vodomerov sú odčítané automaticky bez potreby vstupu do bytov a cez
rádiovú sieť prenesené do systému rozpočítavania a na internetový portál. Vlastníci bytov,
ako aj správcovia, tak môžu monitorovať svoju dennú spotrebu energií, kedykoľvek z pohodlia domova. V prípade potreby môžu okamžite regulovať svoje spotrebiteľské správanie,
a tým znížiť výdaje na domácnosť,“ hovorí Jana Machková, konateľka a riaditeľka Ista
Slovakia. Preto je inštalácia elektronických rádiových pomerových rozdeľovačov tepla
a rádiových vodomerov v bytových domoch krokom, ktorý prinesie väčšie úspory na
energiách.
Moderné technológie tiež znižujú riziko nedoplatkov za energie. Tie najčastejšie vznikajú kvôli nesprávne nastaveným zálohovým platbám (najmä za vykurovanie a vodu),
nesprávne nahlásenému počtu osôb v byte či nesprávnemu regulovaniu kúrenia, najmä
ak vlastník nerieši nadmerné teplo v byte otočením hlavice radiátora, ale prehnaným
vetraním. Neočakávane veľkú spotrebu vody tiež môže spôsobiť dlhšia návšteva, nedostatočná teplota teplej vody alebo nekvalitné batérie.

Do konca roka 2016 všetky bytové domy na Slovensku čaká povinná inštalácia meradiel
alebo pomerových rozdeľovačov tepla. Tá umožní spravodlivejšie rozdelenie nákladov za
teplo, pretože obyvatelia budú platiť len za tie energie, ktoré naozaj spotrebujú. Výsledný
efekt sa pozitívne odrazí na celkovej spotrebe bytového domu, ktorá sa rozpočítava
medzi užívateľov bytov, a ľudí by mal viesť k zodpovednosti pri využívaní energií.
Najnovšie analýzy spoločnosti Ista Slovakia ukazujú, že užívatelia bytov častejšie informovaní o svojich spotrebách, sú úspornejší než ich susedia, ktorí tieto informácie nemajú.
V priemere spotrebujú o 11 percent menej energie. Aké možnosti sú vytvorené pre tých,
ktorí chcú monitorovať a priebežne sledovať stav svojich spotrieb?

Okrem meračov vám prinášame
aj niekoľko ďalších tipov na šetrenie energie v domácnosti:
Nestavajte chladničku alebo mrazničku vedľa tepelného zdroja (radiátor, sporák, umývačka riadu, práčka). Pri každom stupni navyše spotrebuje na chladenie asi o 4 percentá
viac elektriny.
Pokrievka na hrnci pri varení zníži spotrebu energie až na jednu štvrtinu pôvodnej spotreby. Najlepšie sú tlakové hrnce, ktoré ušetria ďalších 50 percent energie.
Regulujte kúrenie. Zníženie izbovej teploty o jeden stupeň ušetrí až 6 percent energie.
Pre zdravú izbovú klímu stačí mať v obývacích izbách 18 až 20 stupňov Celzia, v kuchyni
16 až 18 a na chodbách 15 stupňov.
Na noc vypínajte televízor, počítač, tlačiareň, fax a ďalšie zariadenia, ktoré nepotrebujete.
Neuvádzajte do stand-by režimu, vypínajte!
Klasická rada, ktorou sa však niektorí stále majú problém riadiť – pri odchode z miestnosti zhasínajte svetlo.
Lucia Michlerová

Uvádzacie
ceny
na prv ých
30 by tov

dvor pod
domom

nákupná
promenáda

super
kondička

ranná
kávička

detský
smiech

nové sRdce RUžinova
Jarabinky predstavujú moderný bytový projekt
v skvelej lokalite na okraji ružinova, len kúsok
od centra mesta. rannú kávičku či večeru si môžete
vychutnať na jedinečnom bulvári priamo pod
domom. Obchody, ktoré sa nachádzajú nielen
na bulvári, ale aj v blízkom okolí projektu, vám
zaručia pohodlný nákup len pár krokov od domu.
+421 911 111 464

| predaj@jarabinky.sk | jarabinky.sk
inzercia
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Ružinov už má svojho psieho miláčika
Súťaže krásy zvodných dievčat sú bežnou záležitosťou. Ružinov ale pripravil podujatie kde síce rozhodoval
výzor, ale medzi súťažiacimi boli len štvornohí „chlpáči“.
Po rokoch sa do mestskej časti vrátila obľúbená súťaž
Ružinovský psí miláčik. „V Ružinove je silná komunita
milovníkov psov.Sú to ľudia, ktorí sa radi združujú, súťažia
a radi sa pochvália so svojimi psíkmi. Myslím si, že táto súťaž
bude mať preto dlhodobú tradíciu,“ tvrdí Andrea Kozáková
riaditeľka Cultusu. Prvý ročník je toho dôkazom. V súťaži sa
nakoniec stretlo 54 psích miláčikov. Porotu tvorili návštevníci,
každý jeden dostal hlasovací lístok a podľa svojho uváženia
mohol svoj hlas dať psíkovi, ktorý ho najviac oslovil. Súťažilo
sa v piatich kategóriách: najkrajší, najšikovnejší, najmenší,
najväčší a naj kamoš ružinovského psíka. Nebolo to
všetko ale len o súťaži. Organizátori pripravili aj sprievodný
program. Návštevníci mohli vidieť ukážky špeciálnych cvikov
záchranárskych psov, tréning vodiacich psov či vyhľadávanie
ukrytých osôb.
(vv)
Foto: Marianna Šebová

Prvý a dúfam, že nie posledný raz
V utorok 3. mája 2016 som sa vo výtvarnom ateliéri Mira
Gábriša a Zuzany Benkovej v bratislavskej Cvernovke ako
diváčka zúčastnila multiartovej performance – MULTILAB.
Prišla som tam na pozvanie poetky Judity Kaššovicovej.
Hneď po príchode do areálu Cvernovky ma očaril zjav tejto bývalej
továrne na výrobu nití – hoci sú budovy schátralé, ich mohutnosť je
impozantná. Už chodba vedúca k ateliéru prekypovala umením – na
stenách viselo mnoho veľkých obrazov – diel Mira Gábriša.
V ateliéri panovalo prítmie, no mala som pocit, že je príjemne
prežiarený svetlom a teplom – tak som cítila atmosféru srdečnosti,
útulnosti a tvorivosti. Zuzka Benková ma ponúkla koláčom a kávou,
ktoré mi veľmi pochutili. Aj tu zdobilo steny viacero Mirových
obrazov. Kto by chcel vidieť tie Zuzkine, musel by zájsť do Divadla
Malá scéna STU, kde je nainštalovaná jej výstava. V prednej časti
priestorov sa vynímalo neveľké pódium a za ním premietacie plátno,
ktoré bolo vyššie než dospelý človek a jeho šírka bola ešte väčšia.
Okolo piatej hodiny popoludní sa predstavenie začalo. V rámci
projektu MULTILAB sa predstavili: Zuzana Benková – hra na
bubienok a hrkálky, Judita Kaššovicová – prednes poézie, Juraj
Turtev – alikvótny spev a pískanie, Miro Gábriš a herečka Heidi –
pohybová performance a hra tieňov. Celkový dojem umocňovala
aj projekcia filmu s motívom cesty krajinou na premietacie
plátno. Performance ako celok na mňa hlboko zapôsobila, bola
mnohovrstevnatá, mnohovýznamová, mnohoplánová. Ja osobne
som ju vnímala ako alegóriu životnej cesty a vzťahu človeka
(dbajúceho hlavne na vonkajší dojem) k svojej duši a k svojmu
duchovnému rozmeru. Evokovala vo mne starú pravdu, že ak
sa človek nestará o to, čo mu hovorí jeho duša a správa sa k nej
macošsky, duša sa môže vzbúriť a „potopiť“ človeka aj po fyzickej

stránke. Ale, ako poznamenala Judita Kaššovicová, duchovno
napokon vždy zvíťazí, pretože je nad všetkým.
Ako som sa dozvedela, v budove bývalej pradiarne Cvernovky
majú ateliéry mnohí umelci. Do konca júna tohto roku musia tieto
priestory vypratať, pretože majiteľ areálu chce začať s rekonštrukciou
budovy. Nič už nebude také ako bolo. Cvernovka však na mňa
urobila taký hlboký dojem, až tajne dúfam, že raz sem znova
budem chodiť na nejaké umelecké podujatia. Že duchovno v týchto
industriálnych priestoroch definitívne zvíťazí.
Ružena Šípková
Foto autorka
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Martin Vanek:
Príchod nového riaditeľa nie je dôvod na zmeny
Funkcie riaditeľa TVR a RE sa od 1. mája ujal
doterajší moderátor relácie Maťo z Ružinova
Martin Vanek. Konatelia spoločnosti sa
rozhodli poveriť M. Vaneka riadením televízie
až do riadneho výberového konania na funkciu
riaditeľa. Martin Vanek nahradil vo vedení
televízie svojho dlhoročného kolegu Igora
Adamca, ktorý sa stal štátnym tajomníkom na
ministerstve kultúry.
V TVR máte svoju autorskú
reláciu už niekoľko rokov,
s akými pocitmi ste sa
presunuli do riaditeľne?
Reláciu Maťo z Ružinova
pripravujem už, ak ma pamäť
neklame, skoro päť rokov.
Dá sa teda povedať, že
nielen ružinovské školy, ale
aj prostredie našej televízie
poznám celkom dobre. Tým
pádom ani prechod cez dvere
riaditeľne, čo sa týka prostredia,
neprináša nič nové. Pracovný
stôl a počítač. A samozrejme
hŕbu papierov. Pretože, keď
pripravujem reláciu, som
zodpovedný za jej prípravu,
za to ako je nasnímaná, ako
zostrihaná a v podstate aj za
odpovede respondentov, tak sa
snažím, aby bolo všetko tak ako
má byť. Iste sa raz za čas stane,
že s niečím nie som spokojný,
alebo sa pritrafí aj nejaká
chyba, ale to sa stane.
A tak vnímam vlastne aj pozíciu
riaditeľa televízie Ružinov
a RE, všetko dobre pripraviť,
aby fungovalo tak ako má.
Divákom je jedno, kto tu sedí,
ak sú spokojní. A to treba
docieliť, aj keď jedným dychom
musím povedať, že spokojní
nebudú nikdy všetci, no k tomu
ideálu sa snažíme všetci
v televízii aspoň priblížiť.
Prišli ste do známeho
domáceho prostredia, čo
vidíte po prvých dňoch
v novej pozícii inak? Čo by sa
malo zmeniť?
Začnem od konca, či by sa
malo niečo zmeniť. Myslím
si, že televízia je nastavená
dobre ,je v dobrej kondícii
a preto by bolo v súčasnosti
zbytočné meniť niečo len
preto, že sa zmenil riaditeľ.
Vždy sa určite nájde niečo,
čo zaškrípe, alebo plynulý
chod brzdí a to treba vyriešiť,
aby sa mohlo ísť ďalej. Ale to

asi ukáže čas. Čo vidím inak?
To sú všetky veci, čo súvisia
so zabezpečením vysielania
a samotného behu celej
televízie, alebo napríklad
technické zázemie a vybavenie
vysielacieho pracoviska.
Znamená nová úloha to, že
Ružinovské deti prídu
o svojho Maťa?
Dúfam že Maťo si čas nájde
a bude naďalej súčasťou
vysielania TVR. Aj v tomto
prípade asi čas ukáže, ako sa to
bude dať skĺbiť, ale bol by som
nerád, keby sme sa prestali
venovať deťom, mládeži,
školám u nás v Ružinove. Ide
v podstate aj o ojedinelú
reláciu v rámci vysielania
všetkých televízií. Tejto vekovej
kategórii, to je prechod medzi
prvým a druhým stupňom
základnej školy, sa nikto
nevenuje.
Nie každý vie, že nie ste
len riaditeľom televízie,
ale spoločnosť zároveň
vydáva aj Ružinovské ECHO,
ktoré začalo od tohto roku
postupný proces zmien.
Aké bude ECHO pod vašim
vedením?
Samozrejme k úlohám
riaditeľa patrí aj starostlivosť
o Ružinovské Echo, ale aj tu
už existuje dobrý tím, ktorý
časopis pripravuje a stará sa
o jeho kvalitu, tak ma dúfam,
zoberú medzi seba☺.
Ako v televízii, tak ani
v časopise sa nedajú robiť
zmeny zo dňa na deň a ako
ste už spomínali, Echo tento
proces zmien už naštartovalo
a treba ho len dotiahnuť
do úspešného konca. A ten
bude úspešný vtedy, keď si
Ružinovčania budú môcť v
schránkach nájsť kvalitný,
moderný časopis,
s ktorým budú spokojní.

S novou funkciou vám
pribudli pracovné
povinnosti. Znamená to, že
diváci prídu o niektoré vaše
obľúbené postavy?
Tak dúfam, že po večeroch,
keď tieto postavy ožívajú
v divadle, čas mať budem .
Beriem to ako relax, oddych.
Niekedy relaxujem v prírode,
inokedy v telocvični, cez
víkend v kuchyni a po
večeroch to je zábava s
kolegami na predstavení.
Napríklad Mafiánske historky.
Budete pokračovať aj
v spolupráci s národným
divadlom a filharmóniou
na príťažlivých formách
objavovania vážnej hudby
pre deti?
To je podobný prípad ako
s reláciou Maťo z Ružinova.
Deťom sa treba venovať, treba
do nich investovať na každej
úrovni. Oni budú divákmi
našej televízie, oni budú
chodiť na koncerty, do divadla.
Ak im neukážeme možnosti,
čo umenie okolo nás dokáže,
tak o pár rokov budeme mať
problém. Prvé príznaky sa
nám už ukazujú už dnes,
keď sa zakazujú divadelné

predstavenia napríklad.
Aj v Slovenskej filharmónii,
aj v opere SND pripravujem
projekty pre rodiny, lebo to je
dôležité, aby mali rodičia a deti
spoločný zážitok, aby spolu
o tom čo videli komunikovali.
Mozart, Rossini alebo Smetana
oslovia tak dospelých ako aj
deti.
Môžete divákom prezradiť
niečo o plánoch televízie do
najbližšej sezóny?
Vždy sa čakajú od novej
sezóny nejaké nové zmeny
niečoho. Je to vždy aj výzva,
čo sa dá zlepšiť, skvalitniť.
Túto sezónu sa začala
úprava vizuálu jednotlivých
štúdiových relácii a v tom
samozrejme budeme aj
pokračovať, aby prešli
kompletnou obnovou všetky
naše relácie. Budeme sa snažiť
skvalitniť technické parametre
vysielania a pokračovať
v príprave prechodu na
vysielanie v pomere strán 16:9,
čo by mal byť v súčasnosti už
pri vysielaní štandard. A to je
naozaj veľká výzva v našich
podmienkach.
Milan Stanislav
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Úspešní ružinovskí zápasníci
Wrestling Club Slovakia, ktorý vznikol len začiatkom tohto roka, sa rozrastá. Mladí
zápasníci už dosiahli aj prvé úspechy.
V Ružinove sa usídlil nový zápasnícky
tím. Wrestling Club Slovakia, ktorý
začal písať svoju históriu len nedávno.
„Zatiaľ sme spokoní. Začiatok bol
ťažký, ale už sa rozbiehame.
Z týždňa na týždeň sa naša základňa
rozrastá, momentálne máme 12
zaregistrovaných členov a ďalšie
deti chodia na tréningy. Verím, že to
bude stále lepšie a lepšie“, predstavil
Wreastling Club Slovakia jeho
prezident Martin Horínek.
Zápasníci majú naozaj veľmi dobrý
rozbeh. Viaceré deti už okúsili aj chuť
súťažných zápasov a klub si zapísal
svoje prvé úspechy. „Zúčastnili sme sa
žiackej ligy, kde bola konkurencia
z celého západného Slovenska
a aj jeden český tím. Zobrali sme
tam súťažiť štyroch našich členov
a zadarilo sa všetkým. Každý
jeden mal medailové umiestnenie,
predviedli dobrú techniku a snažili
sa, takže ja som absolutne spokojná“,
skonštatovala hlavné trénerka Lenka

Matejová. Práve ona je zárukou svetlej
budúcnosti zápasenia v Ružinove.
Napriek tomu, že má len 26 rokov,
má za sebou bohatú kariéru v tomto
športe. Okrem mnohých významných
túspechov sa môže pochváliť aj
titulom juniorskej majsterky Európy.
Wrestling Club Slovakia robí nábory
a prezentácie po základných školách.
Plány do budúcnosti má klub veľké.
Vychovať ďalšie talenty a prekročiť
hranice Ružinova. „Našim zámerom
je postupne vytvoriť 5 zápasníckych
stredísk a jednu veľkú základňu.
Chceme sa časom prepracovať až za
hranice Bratislavy na celé Slovensko.
Máme výborných kvalifikovaných
trénerov, naše deti majú disciplínu a
čo je hlavné, chcú športovať
a trénovať. To je dobrý základ, na
ktorom vieme stavať do budúcnosti“,
dodávamMartin Horínek.
Katarína Kostková
Foto – archív WCS

Slovenky bojovali až do konca
Športová hala Mladosť sa na prelome apríla a mája stala dejiskom už 28. ročníka Dunajského pohára
v modernej gymnastike. Tento rok sa ho zúčastnilo takmer 50 gymnastiek z 11 krajín sveta. Pozvanie
prijali aj dievčatá z ďalekej Austrálie a Kanady.
Tohtoročný Dunajský pohár mal naozaj celosvetové zastúpenie.
Počas dvoch dní sme mohli vidieť gymnastky v juniorskej a seniorskej
kategórii a v seniorských spoločných skladbách. Juniorská kategória
bola tou hlavnou na Dunajskom pohári, gymnastky sa totižto
pripravujú na ME v Izraeli. Pre slovenské reprezentantky to bola
jedna z previerok pred blížiacim sa vrcholom sezóny. „Dievčatá
boli oproti minulotýždňovým majstrovstvám republiky o trochu
nervóznejšie, ale asi to spôsobila veľkosť súťaže a zodpovednosť
vystupovať pred domácim publikom,“ vyjadrila sa Darina Kubeková,
prezidentka SZMG (Slovenský zväz modernej gymnastiky).
V juniorskej kategórii sa absolútnou víťazkou stala Anastasia
Dzurkhina z Ruska. Slovenské juniorky robili v sobotňajšej
kvalifikácii väčšie chyby, čo ich aj stálo umiestnenie. Najlepšie
skončila Petra Hladíková a to na šiestom mieste: „S dnešným
výkonom nie som príliš spokojná, minulý týždeň to bolo oveľa
lepšie.“ Petre sa nakoniec v nedeľnom finále podarilo získať aj
medailové umiestnenie, za zostavu so švihadlom.
Hneď za Petrou sa umiestnila úradujúca majsterka Slovenska
Kristína Semanová, tá si odniesla aj Cenu Libuši Schönovej za
najvyššiu známku slovenskej juniorky. Kristína ju dostala za obruč.
„Je to pre mňa česť získať cenu Libuši Schönovej,“ povedala po
súťaži. Kristína v nedeľnom finále zabojovala a odniesla si dve
bronzové umiestnenia, za zostavu s loptou a kuželami.
Treťou juniorskou reprezentantkou bola Adriana Timková, ktorá
podala vyrovnanejší výkon v sobotu. Taktiež sa prebojovala do
nedeľného finále, ale dopustila sa veľkých chýb a na medailové
priečky to nebolo.
Absolútnou víťazkou v seniorskej kategórii bola Anna Šebková
z Českej republiky. Anna momentálne patrí k číslu jedna v českej

seniorskej reprezentácii.
V seniorskej kategórii sa predstavila najlepšia slovenská seniorka
Xénia Kilianová. Tá robila v sobotu veľké chyby a v dvoch zostavách
opustila súťažnú plochu. Xénia aj napriek chybám postúpila do
nedeľného finále so všetkými štyrmi náčiniami. Podarilo sa jej
zacvičiť podstatne lepšie zostavy ako v predchádzajúci deň, čo
malo za následok aj bodové ohodnotenie. Xénia si vybojovala
v nedeľnom finále bronzovú medailu za zostavu s kuželami
a striebornú za stuhu.
Marianna Podlucká
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Ružinovčanka získala Cenu primátora Bratislavy
Na prvý pohľad drobné, útle žieňa, no duchom
bojovníčka. Tak by sa dala v krátkosti opísať
Iveta Gályová. Celý svoj život zasvätila pohybu,
ktorý sa jej stal koníčkom i prácou. Jej prínos pre
zdravý životný štýl ocenil aj primátor Bratislavy.
Iveta Gályová je zároveň zakladateľkou zdravotnej
telesnej výchovy na Lekárskej a Farmaceutickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Zaujímavá, a v mnohých smeroch inšpirujúca
dáma, žije v Ružinove, kde sme ju aj navštívili.
Svoj život ste celý zasvätili pohybu a aktivitám s ním spojenými.
Od malička ste mali k nemu vzťah?
Moji rodičia, a hlavne otec, ma veľmi podporovali v športe a celkovo
v pohybovej výchove. Od piatich rokov som navštevovala hodiny
rytmiky, dá sa povedať, že to boli moje začiatky. Potom sa k tomu
pridružil aj tanec, odmalička som vystupovala pred publikom. Na
gymnáziu som začala súťažiť, napríklad v behu na lyžiach, vždy som
vynikala v pohybových činnostiach.

Ľuďom v staršom veku začína pohyb robiť stále väčšie problémy. Vy ste sa zamerali aj na takýchto ľudí, máte skupinu seniorov s ktorými pravidelne cvičíte.
Ľudia si začínajú uvedomovať, že potrebujú pohyb pre zlepšenie kvality života v staršom veku. Doteraz sa vzdelávam a to hlavne v anatómii. Keď cvičíme, môžem mojím cvičencom zdôvodniť každý pohyb.
Cvičenie pozostáva zo zlepšovania pohybovej schopnosti a rozsahu
všetkých kĺbov, správnej práce svalov ich stavu a získavanie kondície.
Takéto cvičenie slúži najmä pre ich súkromný život. Každý musí vedieť
ísť na zem, vstať, cvičiť na všetkých stranách tela, v sede i v stoji. Moji
cvičenci pochopili, že to potrebujú a tak nevynechávajú tréningy.

Šírite okolo seba dobrú náladu a optimizmus. Ľudia vás vnímajú ako vždy usmiateho človeka. Môže za to práve pohyb
a s ním neodmysliteľne spojené endorfíny?
Áno aj, ale hlavným dôvodom je genetika, ktorej môžem ďakovať.
Každý má nejaké šťastie alebo nešťastie v rámci toho, čo zdedí od
svojich predkov. Bezprostredne od môjho otca som zdedila všetky
vlastnosti dobrovoľnej činnosti, od mamičky zas istú pedantnosť.
Konkrétne ten môj večný optimizmus pochádza od môjho otca.
Bol to strašne veselý človek, skoro v každej vete nachádzal možnosť niekomu povedať nejaký vtip.
Aké je vaše životné krédo?
Hlavne humanita a ľudskosť. To by v našich životoch nemalo chýbať. S ľuďmi treba jednať správne a otvorene. Nemala by nám
chýbať tiež empatia. Toto je moje krédo. A keďže som optimistka,
dúfam aj v to, že pedagogická osveta nájde svoje uplatnenie.
Veronika Vasilková

NAJVÄČŠÍ BIO OBCHOD V RUŽINOVE
VÝBORNÉ
CENY

Tomášikova 16551/5,
821 01 Bratislava-Ružinov
0944 170 820
bratislava@zelenyobchodik.sk

NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT

ZĽAVY

Predajňa má viac ako 100m 2 a detský kútik
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PO-PIA: 9:00-18:00 | SO: 9:00-13:00

Fungujeme aj online na www.zelenyobchodik.sk

Sme v modro-žltej budove, oproti tzv. Hirošime, neďaleko Hotela Bratislava či Kostola sv. Vincenta de Paul.
Dostupné zastávky MHD: Tomášikova a DK Ružinov.

5% ZĽ AVA N A NÁ KU P

Vy ste ale pohyb, ako taký, skĺbili so zdravím.
V mojich študentských časoch zaviedli vyučovanie predmetu pre
deti, ktoré sú oslabené telesne alebo zdravotne. Dovtedy každého
oslobodzovali. Predsa aj oslabený jedinec musí nejako cvičiť. Vtedy
išlo o predmet osobitná telesná výchova, čo ale znelo veľmi pejoratívne, takže sme sa nakoniec v celej Československej republike dohodli,
že sa to bude volať zdravotná telesná výchova. Práve tu je začiatok
mojej špecializácie.

Nedávno ste získali ocenenie priamo od primátora.
Slávnostného ceremoniálu ste sa ale nezúčastnili, lebo sama
sa v týchto dňoch zotavujete z nepríjemného úrazu. Napriek
tomu aké sú vaše pocity, že ste sa stali jednou z ocenených
osobnosti Bratislavy?
Veľmi ma to prekvapilo a bola som poctená. Žiaľ, nebolo mi
dopriate sa toho osobne zúčastniť. Veľmi ma teší ale fakt, že práve
moje cvičenky sa aktivizovali a navrhli ma na toto ocenenie. Dá
sa povedať, že som rodený pedagóg, doteraz prednášam v dvoch
jazykoch, čiže veľmi rada šírim osvetu, aby som pomohla v rôznych veciach. Verejne ale môžem prehlásiť, že ak chcete niekoho
zmeniť, nepodarí sa vám to, pokiaľ to tá osoba nechce.

Platí na j eden nákup do 3 0.8.2016

Vplyvom udalostí ste museli opustiť rodný Prešov a presťahovali ste sa do Komárna. Napriek tomu ste sa pohybových aktivít
nevzdali. Boli ste presvedčená už na gymnáziu, že pohybu ostanete verná a že ho dokonca povýšite na svoju profesiu?
Telesnú výchovu som sa rozhodla študovať aj na vysokej škole, konkrétne na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Pri prijímačkách sme sa
prihlasovali na dva predmety, ale keď sme v septembri prišli do školy,
tak nám oznámili, že je reforma a že nám odnímajú druhý predmet,
slovom, že ostaneme len telocvikári. Naopak pridali nám vojenský
výcvik tak ako mužom. Keďže som od malička strieľala na cieľ, aj
v tomto smere som si našla to svoje.

inzercia
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Súťažte o knihu Country od Danielle Steelovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky
do 15.6.2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno,
adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 7,8/2016. Správne znenie tajničky RE 5/2016: Kto nemiluje, nemá vedieť, že je milovaný. Knihu
Pozvanie od Ruth Wareovej,získava Ladislav Vavrinkovič zo Sputnikovej. Príjemné čítanie!
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Ružinovské seniorky sa chcú hýbať
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Pondelky a stredy doobeda patrí baletná sála v DK Ružinov aktívnym
seniorkám. Tie sa tu naplno venujú cvičeniu. To vyvolalo medzi dámami so
skorším ročníkom narodenia doslova ošiaľ. Zaplnilo sa do posledného miesta.
Za nápadom tejto pohybovej aktivity stojí Ružinovčanka Helena Uhlířová.
Trénerka
rytmickej
gymnastiky
Helena
Uhlířová,
ktorá kedysi
nacvičovala aj
spartakiádne
skladby,
má bohaté
skúsenosti
s pohybovými,
zdraviu
prospešnými aktivitami. Svoju dlhoročnú prax sa rozhodla
pretaviť v Ružinove. Vypracovala projekt cvičenia pre seniorky,
ktorý mestská časť podporila. „Nápad na tento projekt vznikol
v podstate sám od seba. V Ružinove žije veľa seniorov
a hlavne dámy, ktoré sa chcú hýbať. Bola som sama
prekvapená s akou odozvou sa tento nápad stretol. Na zápis
prišlo 109 záujemkýň, bohužiaľ s kapacitných dôvodov sme
mohli vybrať len 38.“

Cvičenie pre seniorky je tak v Ružinove bezpochyby v kurze.
Dámy si pravidelne dvakrát do týždňa dávajú poriadne do
tela. Regenerácia poškodenej chrbtice, zdravotné i rytmické
cvičenia či posilňovanie s činkami. To všetko pod taktovkou
Heleny Uhlířovej zvládajú. „Najdôležitejšia vec je naučiť tieto
ženy, aby boli čo najdlhšie samoobslužné a vedeli sa o seba
postarať. Aby neprepadli panike a pádom. Učíme sa preto
rôzne koordinačné a rovnovážne cvičenia ale aj niečo o stavbe
tela, kĺbov, kostí i svalov, čo je tiež veľmi dôležité. Pravidelným
cvičením bojujeme aj proti demencii a alzheimerovi.“
Dámy berú cvičenia zodpovedne a pohyb zvládajú doslova
s úsmevom na tvári. V Dome kultúry Ružinov sa stretla jedna
veľká skvelá partia. „Zišiel sa tu veľmi dobrý kolektív. Urobila
som si aj takú malú štatistiku, polovica mojich zverenkýň má
pod 70 rokov a druhá polovica nad 70. Ale všetky sú úžasné
a zvládajú cvičenia perfektne. Pevne verím, že sa nám projekt
podarí rozbehnúť do budúcnosti ešte viac, aby sa na cvičenia
dostali všetky dámy, ktoré sa pohybu neboja.“
Katarína Kostková
Foto autorka

Majáles u seniorov

Máj, mesiac lásky ovládol aj Ružinovský domov seniorov. Preto tu ani tento rok nemohla chýbať zábava
Majáles. Na tanečnom parkete sa zvŕtali seniori aj z viacerých ružinovských denných centier.
na to už pár dní predtým veľmi tešíme.
Verím, že vydržíme do polnoci. Nechýbajú
nám dobré nohy, ktoré sme si poriadne
namastili, aby vládali čo najdlhšie.
Okrem toho si dobre „poklábosíme“,
zaspievame a aj si pochutíme na rezníku“,
pochvaľovala si obyvateľka Ružinovského
domova seniorov Ľudmila, ktorá
nevynechá žiadnu zábavu.
Na Majáles si pravidelne nachádzajú cestu
aj seniori z viacerých kútov Ružinova.
Žofka Benkovičová dorazila aj so svojimi
členmi z Denného centra v Prievoze. „No
samozrejme, nemôžeme chýbať. Keď nás
pozvú, vždy radi prídeme. Veľmi sa nám
páčil aj detský program a teraz ideme na
parket my. Ja som si dokonca kúpila aj
nové šaty, tak verím, že mi to bude dobre
tancovať. “
Katarína Kostková
Foto autorka

N

ielen rozkvitnuté čerešne, bozky či
stavanie mája sú súčasťou tohto asi
jedného z najkrajších mesiacov v roku.
K máju patrí aj poriadna zábava. Tradičný
majáles preto rozospieval a roztancoval
mnohých seniorov. „Už je to štvrtý
ročník a teší sa veľkej obľube. Nechýba
nám tu dobrá nálada, skvelá hudba a
výborné jedlo. Na Majáles okrem našich
obyvateľov pozývame aj členov denných
centier a seniorov z Domova dôchodcov

na Pažítkovej, som preto rada, že nám to
vyšlo aj tento rok“, zhodnotila Majáles
Ľubica Karelová, riaditeľka Ružinovského
domova seniorov.
Seniori okrem zábavy pokúšali aj šťastie
v tombole. O úvodné vystúpenia na
zábave sa postarali najmenšie tanečníčky.
Tie seniorov správne naštartovali a
naladili na veselú nôtu. Tá trvala potom
do neskorých večerných hodín. „My sa
tu vždy vynikajúco zabavíme a vždy sa

POZVÁNKA NA TURISTIKU
ZO JDS Zimná, Bratislava II, organizuje
výlet pre seniorov:
Vo štvrtok 9.6.2016 – Oravský hrad,
Podbiel - rezervácia ľudovej architektúry
Podrobné informácie sú na nástenke
v Seniorskom informačnom centre na
Zimnej ul. l

18.6. sobota14:00 - 20:00 DEŇ RUŽINOVA
Prezentácia mestskej časti Ružinov v Starom meste.

KULTÚRY RUŽINOV
16 DOM
Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
2.6. štvrtok 18.00 h
PREDSTAVUJEME SA ...... Akadémia SZUŠ Mierová.
3.6. piatok 19.00 h
PREDSTAVUJEME SA ...... ZUŠ sv. Cecílie.
3.6. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie. Vstupné 3 Eur.
4.6. sobota
09.00 h- 20.00 h
RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE SLÁVNOSTI A MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
		
12. ročník sviatku rybárov a záujemcov o rybárstvo, ryby, rybie špeciality
		
a oslava sviatku deti v areáli hier pri Štrkoveckom jazere.
		
Vystúpenie country kapely Belasí a Bukasového masívu.
4.6. - 5.6. 8.00 h-22.00 h MEMORIÁL Št. MATEJČÍKA
		
12. ročník Slovenskej dorasteneckej ligy- box mládeže.
6.6. - 13.6. 9.00h-20.00h VÝSTAVA DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC SZUŠ Prokofievova .
7.6. utorok 18.00 h
PREDSTAVUJEME SA ...... Záverečný koncert ZUŠ Exnárova.
8.6. streda 10.00 h
JUBILANTI MČ Ružinov
		
Slávnostné podujatie. Organizované podujatie MČ Ružinov.
9.6. štvrtok 17.00 h
PREDSTAVUJEME SA ...... Akadémia ZUŠ sv. Cecílie.
10.6. piatok 17.00 h
ZÁVEREČNÝ KONCERT
		
Prezentácia hudobných a tanečných kurzov SD Trávniky.
		
FERDO MRAVEC VŠEUMELEC.
10.6. piatok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie. Vstupné 3 Eur.
11.6. sobota, 12.6. nedeľa
13.00 h a 18.00h
ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova.
13.6. pondelok 9.00 h
RUŽINOVSKÝ FESTIVAL DOBRÝCH VZŤAHOV
		
Organizované podujatie pre školy.
14.6. utorok 16.00 h
PREDSTAVUJEME SA ...... Akadémia ZŠ Borodáčova.
15.6. streda 18.00h
ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE Prezentácia žiakov ZUŠ Exnárova.
16.6. štvrtok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie. Vstupné 3 Eur.
19.6. nedeľa 10.00 h
RUŽINOVSKÁ HASIČSKÁ SHOW
		
Pred DK Ružinov sa predstavia hasiči z Prievozu.
19.6. nedeľa
14.30 h- 21.00 h
RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA Spoločensko – zábavné podujatie
		
v parku A. Hlinku. Vystúpi skupina Fragile, Miro Dvorský, Orchester
		
Gustáva Broma, Oto Klein, Funny Fellows, Jana Kocianová,
		
Andrea Čajová- Vizvári a ďalší. Moderuje Mirec.
21.6. utorok 17.00 h
ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE ...... Prezentácia žiakov ZUŠ sv. Cecílie.
22.6. streda 14.30 h
KONCERT PRE SENIOROV Podujatie venované seniorom MČ Ružinov
23.6. štvrtok 17. 00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
		
Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie. Vstupné 3 Eur.
24.6. piatok 18.00 h
PREDSTAVUJÚ SA ... Záverečné tanečné predstavenie žiakov SZUŠ- Mierová.
27.6. piatok 15.30 h
ROZTANCOVANÉ PÍSMENKA – DOVIDENIA ŠKOLKA - ŠKOLA UŽ VOLÁ
		
Záverečné predstavenie detí MŠ Exnárova.
28.6. utorok 18.00 h
PREDSTAVUJÚ SA ... Záverečný koncert žiakov hudobného kurzu DK Ružinov.

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

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi pondelok 9:30 – 13:15,utorok 9:30 – 13:15
Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga pondelok 17:00 – 20:00, streda 17:00 – 21:00
Elastic – HIP-HOP, Street dance pondelok 14:30 – 19:30, utorok 14:30 – 19:30, streda 14:30 – 19:30
štvrtok 14:30 – 19:30, AVALON – akadémia írskeho tanca Pondelok 15:45-21:00,Utorok 17:00-20:45,
Streda 16:30-19:30, Štvrtok 16:15-21:15, Piatok 15:45-21:30
SZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor, info na www.umeleckaskola.sk
SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON - Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy pondelok 16:00-18:15,
Utorok- štvrtok 14:45-17:00, 17:15-19:00, Piatok 16:30 – 18:45, Štúdium pre dospelých- Utorok, Streda
17:30-19:45, Keramika pre dospelých – Piatok 17:00-18:30, Animácia – Štvrtok 14:45- 19:30, Piatok
14:45-16:45, Angličtina – mierne pokročilí utorok 8:00 – 11:00, štvrtok 8:00 – 11:00, Arabčina pondelok
–piatok 19:30 – 21:15, Taliančina utorok 8:00 – 9:30, štvrtok 8:00 – 9:30, Ruština utorok 17:00 – 19:00,
štvrtok 17:00 – 19:00

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861
01.06. streda 9.00 h
		
06.06. pondelok 14.00 h
		
07.06. utorok 18.00 h
		
		
11.06. sobota 10.30 h
		
		
12.06. nedeľa 19.30 h
		
		

PAT A MAT VO FILME
Filmové premietanie pre II. stupeň ZŠ Medzilaborecká
POLNOC V PARÍŽI - Film USA/Španielsko, 2011
Filmové premietanie pre seniorov. Vstup voľný.
TIBET - CESTOVATEĽSKÁ BESEDA
Cestovateľská beseda spojená s premietaním dokumentu.
Malá sála. Vstup voľný.
GULLIVEROV DENNÍK – DIVADLO PRE DETI PRI PRÍLEŽITOSTI MDD
Divadelné predstavenie Divadla Hotel Maria BB pre ružinovské deti
pri príležitosti MDD. Vstup voľný.
KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
Hudba v štýle 20. a 30. rokov.
Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal a v pokladni SD Nivy.

14.06. utorok18.00 h

HUDOBNÝ KONCERT ŽIAKOV ZDENKY DOČKALOVEJ			
Organizované podujatie.
ZÁVEREČNÝ KONCERT ŽIAKOV BALLET LINES FAJNOROVÁ
Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.			
ETNODANCE FESTIVAL Exotické tance z celého sveta: orientálne,
indické, cigánske, španielske a slovenské ľudové tance
- okorenené živou hudbou. Vstupenky budú dostupné v pokladni SD Nivy.
O NÁS PRE NÁS Druhé bratislavské stretnutie diváčok a divákov.
Premietanie autorského dokumentu pre seniorov a beseda
s Majou Štefančíkovou. Vstup voľný
SAMOLIEČBA ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ SO ŠTEFANOM ZAKUŤANSKÝM
Prednáška pre verejnosť. Vstup voľný.
K-pop World Festival in Slovakia
Súťaž slovenských amatérskych umelcov a skupín pod záštitou
Kórejského veľvyslanectva. Vstup voľný

17.06. piatok 19.00 h
		
18.06. sobota 19.00 h
		
		
21.06. utorok 14.00 h
		
		
23.06. štvrtok 17.00 h
		
25.06. sobota 11.00 h
		
		

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30
16.6. štvrtok 16.00 h
		
		
		

HURA, BLÍŽIA SA PRÁZDNINY A MY VIEME, ČO NEVIEŠ TY
Príď medzi nás do záhrady SD Prievoz a uvidíš, čo všetko sme naučili.
Máme pripravenú výstavu našich prác, vystúpenie DFS Trávniček, tvorivé dielničky
ECOLINE, TOPART, DAS ARTELIER a malé občerstvenie. Vstup voľný.

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

4.6. – Medzinárodný deň detí v Hojdane – veľká záhradná slávnosť plná trpaslíkov (10:00 – 12:00 hod.)
7., 21. a 28.6. Šikovné ručičky - otvorený utorkový kurz tvorenia pre najmenšie deti
a ich mamičky (10:00–12:00 hod.)
8.6. Dieťa v období vzdoru – prednáška Blanky Lichtnerovej (10:30-12:00 hod.)
10.6. Naša Bratislava - dopoludnie venované skrášľovaniu Hojdany.
PRE VEREJNOSŤ BUDE V TENTO DEŇ HOJDANA ZATVORENÁ.
17.6. Múdry piatok v Hojdane – „Moje dieťa si verí“, prednáška lektorky
Efektívneho rodičovstva (začiatok 10:30 hod.)
17.6. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou (10:00 – 12:00 hod.)
V júni je Hojdana otvorená do 30.6.2016.
Hojdana bude počas letných prázdnin pre verejnosť z a t v o r e n á.
KOLIESKOVO – jedinečný prázdninový letný denný tábor pre deti nastupujúce do ZŠ
Viac informácií na recepcii MC Hojdana, príp. na našej stránke www.hojdana .sk.
Zmena programu vyhradená.

SD Nivy, Súťažná 18
01.06. ST 19:30 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ Tomáš Weinreb, Petr Kazda, ČR/SR/Poľ., 2016
02.06. ŠT 19:30 ODKAZ VO FĽAŠI Hans Petter Moland, Dán./Švéd./Nór., 2016
03.06. PI 18:00 KNIHA DŽUNGLE Jon Favreau, USA, 2016
03.06. PI 20:00 MAGGIE MÁ PLÁN Rebecca Miller, USA, 2015
04.06. SO 16:30 PARA NAD RIEKOU Filip Remunda, Robert Kirchhoff, SR/ČR, 2015
04.06. SO 18:00 ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM (pôv. znenie s tit.) James Bobin, USA, 2016
04.06. SO 20:00 HRA PEŇAZÍ Jodie Foster, USA, 2016
08.06. ST 19:30 SPOTLIGHT Tom McCarthy, USA, 2015
09.06. ŠT 19:30 ZKÁZA KRÁSOU Helena Třeštíková, ČR, 2016
10.06. PI 18:00 ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM 3D James Bobin, USA, 2016
10.06. PI 20:00 OSTRÍ CHLAPCI Shane Black, Brit./USA, 2016
15.06. ST 19:30 WARCRAFT: PRVÝ STRET Duncan Jones, USA, 2016
16.06. ŠT 19:30 MIKRÓB A GASOIL Michel Gondry, Fr., 2015
18.06. SO 15:00 CUDZÍ OBED Ritesh Batra, India/Fr./Nem., 2013
19.06. NE 17:00 KRÁLI HÔR Gerardo Olivares, Otmar Penker, Rak., 2015
19.06. NE 19:00 TEORIE TYGRA Radek Bajgar, ČR/SR, 2016
22.06. ST 19:30 OROL EDDIE Dexter Fletcher, Brit., 2016
23.06. ŠT 19:30 KOMÚNA Thomas Vinterberg, Dán./Švéd., 2016
24.06. PI 18:00 HĽADÁ SA DORY 3D Andrew Stanton, USA, 2016
24.06. PI 20:00 STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL Felix Herngren, Švéd., 2013
29.06. ST 19:30 A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 2015
30.06. ŠT 19:30 OSLNENÍ SLNKOM Luca Guadagnino, Tal./Fr., 2015
01.07. PI 18:00 HĽADÁ SA DORY Andrew Stanton, USA, 2016
01.07. PI 20:00 KOMÚNA Thomas Vinterberg, Dán./Švéd., 2016
Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

