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Dom kultúry na  
Bulharskej hľadá nájomcu

Zatiaľ bez rozpočtu

PLES V ŠTÝLE 

ROCK´N´ROLL
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Stretnutia poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:
31. 1. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Petra Palenčárová
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Pošeň

7. 2. 2018 16:30 - 17:30 
PaedDr. Mária Barancová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Prievoz

14. 2. 2018 16:30 - 17:30 
Bc. Radovan Bajer 
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Štrkovec

21. 2. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Lazík 
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Ostredky

28. 2. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Peter Turlík
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Trnávka

Mestská časť odštartovala nový rok bez rozpočtu. Ružinovskí miestni poslanci urobili 
zmenu v jeho návrhu, v dôsledku čoho Ružinov do nového roka vstúpil s rozpočtovým 
provizóriom. 
Mestská časť Bratislava-Ružinov by mala v roku 2018 hospodáriť so sumou 35 760 325 eur v príjmovej aj výdavkovej 
časti. Na decembrovom zastupiteľstve sa ružinovskí poslanci venovali  návrhu rozpočtu na rok 2018. K samotnému 
hlasovaniu o rozpočte sa poslanci nakoniec ani nedostali, keďže 11 z 19 prítomných miestnych poslancov schválilo 
uznesenie, ktorým presunuli finančné prostriedky v rozpočte a zároveň žiadali zapracovanie tejto zmeny do rozpočtu 
a predloženie pozmeneného návrhu na schválenie zastupiteľstvu. Výsledkom tak je, že Ružinov do roku 2018 vstúpi  
s rozpočtovým provizóriom. „Znamená to, že v januári hospodárime s 1/12 bežných výdavkov plynúcich  
z rozpočtu pre rok 2017. Ružinovčania by rozpočtové provizórium pocítiť nemali. Môže nám to posunúť reali-
záciu viacerých rekonštrukcií, ktoré sme plánovali v kapitálových výdavkoch z dôvodu možného neskoršieho 
začatia verejných,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Poslanec Tomáš Alscher navrhol  presun financií z kultúry 
na sociálnu oblasť. Financie vo výške 250-tisíc eur odobrali poslanci spoločnosti Cultus Ružinov. „Tento návrh vzišiel 
ako moja vlastná iniciatíva, pretože som mal pocit, že do položiek týkajúcich sa sociálnej oblasti by bolo tre-
ba trošku pridať. Navrhovaný rozpočet sa mi zdal až príliš konzervatívny, tak som chcel spraviť určitú úpravu 
práve v rámci týchto položiek a navýšiť ich. Myslím si, že z kultúry neberieme až toľko v pomere  
k tomu, koľko na kultúru dávame. Doteraz sme kultúru bohato dotovali a momentálne nám vykazuje aj 
dobré výsledky, čiže je tu priestor na to, aby sme v oblasti kultúry ubrali a v sociálnej pridali,“ objasnil predlo-
ženie pozmeňujúceho návrhu jeho predkladateľ Tomáš Alscher. 
Plány aj napriek provizóriu 
Navrhovaný rozpočet na rok 2018 sa zameriava na viaceré oblasti. Mestská časť chce napríklad pokračovať v komplet-
ných rekonštrukciách komunikácií a detských ihrísk, zatepľovaní škôl a rozširovaní kapacít materských škôl. Plány sa 
nemenia. To, že Ružinov vstúpil do nového roka s rozpočtovým provizóriom, mnohí poslanci nevnímajú negatívne. 
„Pre mestskú časť to neznamená absolútne nič. Už raz sme v minulosti v takejto situácii boli. My sme  
v podstate dali len navrhovaný rozpočet starostovi prepracovať a prerozdeliť 250 000 eur do sociálnej 
oblasti. Akonáhle sa tak stane, sme schopní rozpočet schváliť,“ uviedol Martin Vojtašovič, predseda finančnej 
komisie. Nehlasovanie o návrhu rozpočtu ale znamenalo aj stiahnutie ďalšieho dôležitého bodu – Návrhu na schvá-
lenie grantového programu. Výzvy sa na tento rok sa tak posúvajú. O rozpočte by mali ružinovskí poslanci hlasovať na 
zastupiteľstve vo februári. 

Katarína Kostková 

Milí Ružinovčania.
Úvodom by som Vám rád zaželal všetko dobré do nového roku. Nech je 
pre Vás rok 2018 zdravý a úspešný a nech ho prežijete v šťastí a spokoj-
nosti s Vašimi blízkymi. 

Ako isto viete rok 2018 priniesol mesačný posun v schvaľovaní rozpočtu 
MČ, čím sa dostal Ružinov do finančného provizória. V návale starostí 

a zmätku miestny úrad opomenul poslať televízií a Ružinovskému echu mesačnú dotáciu 
alebo ak chcete jednu dvanástinu z ročného rozpočtu, ktorá našej spoločnosti v provizóriu 
zákonne prináleží, s čím TVR nerátala, lebo sa to nikdy predtým nestalo. V tejto situácií sme 
si nemohli dovoliť zakontrahovať tlačiareň pre vytlačenie januárového Ružinovského echa. 
Za týždeň sa nám našťastie podarilo peniaze zohnať z iných zdrojov a tak sa vám echo 
vďaka šikovnosti našich pracovníkov, predsa len dostáva do rúk. Za týždenné oneskorenie 
sa ospravedlňujeme.

Ružinovská televízia prešla na jeseň rekonštrukciou. Máme kompletne novú techniku (za 
čo patrí vďaka aj vedeniu MČ, aj poslaneckému zboru) a vysielame v HD kvalite 16/9. Od 
nás teda odchádza vysielací signál oveľa lepší ako v minulosti. Ako vždy, pri väčších re-
konštrukciách niečo prekvapí. Nás prekvapili firemné pravidlá, ktoré niektorým káblovým 
operátorom neumožňujú jednať rýchlejšie, pričom my sme avizovali zmenu kvality signálu 
už v októbri. Mnohí z Vás nám telefonovali, že im zmizla TVR z obrazovky. Jedná sa o klien-
tov Telekomu, kde vyjednávania  o zaradení do programového rastra s vlastnou pozíciou 
práve prebiehajú  a v UPC, kde síce stále sme medzi regionálnymi TV na pozícii TV2, ale 
majiteľom SD setup boxov sme sa nenávratne stratili. V UPC nás prijímajú len majitelia HD 
setup boxov. V UPC nás ubezpečili, že svojím klientom postupne SD boxy vymieňajú za HD 
boxy, ale do korporátnej politiky operátora sa my starať nevieme a ani nemôžeme. Taktiež 
ale vyjednávame o zaradení stanice na pozíciu s vlastným názvom. Nakoľko aj Telekom, aj 
UPC prejavili veľkú ochotu pomôcť, veríme, že TVR bude u nich opäť dohľadateľná koncom 
januára. U operátorov Orange, Swan, Antik, VNET je všetko v poriadku. 
Veríme, že po celý rok 2018 Vám bude Ružinovské echo a Ružinovská televízia prinášať ra-
dosť do Vašich domovov.

Igor Adamec
Riaditeľ TVR a RE,s.r.o

STRETNUTIE SO  
STAROSTOM RUŽINOVA 
Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 
6. FEBRUÁR od 16:00 hod. 

do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Mierová 46

Mestská časť Bratislava-Ružinov
pozýva na

Verejné zhromaždenie a diskusiu 
k územným plánom zón, 

stavebným uzáverám a investičným 
zámerom v Ružinove

31. januára 2018 od 17:30 hod. 
do 19:30 hod.

veľká zasadačka miestneho úradu, 
Mierová 21

Zatiaľ bez rozpočtu

Ponúkam prácu pre upratovačky na 
TPP pre pracovisko Ružinov  
s možnosťou privyrobenia si.
Pracovná doba  od 10.00 hod. do 
18.00 hod. Tel. kontakt : Jozef Sabo 
+421914321998

Riadková inzercia
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Tam, kde sa nevie dohodnúť 
magistrát a mestská časť, musí 
zakročiť tretí. Problémy s chod-
níkmi, ktoré nemajú majiteľa, nie 
sú v Ružinove veľkou neznámou. 
Vďaka miestnym poslancom, Igo-
rovi Adamcovi a Martinovi Pato-
prstému, zmizli dve jamy práve 
na takomto „chodníku nikoho“. 

Dve veľké jamy na chodníku na Od-
rejovovej ulici znepríjemňovali život 
obyvateľom niekoľko rokov. Oby-
vatelia hovorili o jamách, ktoré tam 
už minimálne 10 rokov boli a nik 

sa o ne nezaujímal. Domáci diery poznali, ale náhodný okoloidúci 
si mohol spôsobiť zranenie. Často boli  prekryté vrstvou lístia a ich 
hĺbka teda nebola malá. Mesto zverilo Ondrejovovu ulicu do správy 

mestskej časti. Chodník, na ktorom boli jamy, je síce pred bytovkou, 
ktorá je na Ondrejovovej 9, ale od komunikácie je vzdialený asi 100 
metrov, takže ruky preč od nej dáva magistrát a aj mestská časť. 
„Tieto chodníky, s ktorými je problém, boli väčšinou robené v „akcii 
Z“ alebo inými spôsobmi v minulosti. Chodníky vznikli, ale nikto ich 
nikde nezapísal ani neskolaudoval. Preto nemajú teraz ani majiteľa 
a nik sa o ne nestará,“ vyjadril sa ružinovský poslanec Martin Pato-
prstý.  Cena za asfaltovanie bola zanedbateľná, preto sa do toho títo 
dvaja poslanci pustili. „Obyvateľov spory mesta a mestskej časti ne-
zaujímajú. Chcú mať len na poriadku chodník a bezpečne po ňom 
prejsť. A to sa nám s kolegom podarilo,“ dodal ružinovský poslanec 
Igor Adamec. Ondrejovova je len jedna z mnohých ulíc, ktoré majú 
tento problém. Pri jeho riešení treba spoluprácu mesta  
a mestskej časti. „Treba mesto dotlačiť k tomu, aby systémovo zve-
rilo tieto komunikácie mestským častiam, ktoré sa tak o ne budú 
môcť starať,“ uzavrel Adamec. 

Marianna Podlucká, Foto: Radoslav Hoblík

Výstavba na Konopnej ulici sa 
čoskoro stane realitou. Na druhej 
verejnej prezentácii predstavil 
developer upravený zámer 
projektu Konopná Residence.  
Zohľadnil viaceré podnety 
obyvateľov. 

Obytný súbor Konopná Residence má vyrásť 
na ploche ohraničenej Radničným námestím, 
Konopnou, Strukovou, Súľovskou, Párnou 
ulicou a šesťpodlažnou bytovkou na Sladovej 
ulici. Na pozemku sa v súčasnosti nachádza 
staršia administratívna budova, ktorá je už 
takmer 2 roky nevyužívaná a prázdna. Projekt, 
pod ktorého architektúru sa podpísalo štúdio  
A1 Architecture,  predložila spoločnosť Ko-
nopná Residence, za ktorou stojí dvojica 
známych a v Bratislave aktívnych developerov, 
YIT Slovakia a Immocap Group. Pôvodne mali 
navrhovaný obytný súbor tvoriť tri objekty 
prepojené garážovým domom. Spolu tu malo 
vzniknúť 50 bytov a 90 apartmánov. Investor 
navrhoval 6-podlažné budovy a jednu 7-pod-

lažnú. V bývalej budove spoločnosti AXASOFT 
na Konopnej ulici sa uskutočnila už druhá 
verejná prezentácia projektu Konopná Resi-
dence, ktorý ma nahradiť súčasný objekt. Prvé 
stretnutie s obyvateľmi v septembri minulého 
roka prinieslo niekoľkohodinovú búrlivú dis-
kusiu. Developer vtedy sľúbil pôvodný zámer 
upraviť podľa viacerých požiadaviek obyva-
teľov. „Na prvom stretnutí sme si vypočuli 
mnoho pripomienok od ľudí k tomuto nášmu 
projektu. Zaoberali sme sa nimi a projekt do-
znal významných zmien. Konkrétne, redukuje-
me celkový objem, i objem nadzemnej stavby. 

Zredukovali sme výšku a počet bytových aj 
nebytových jednotiek.  Tak isto sme reago-
vali na požiadavky, ktoré sa týkali dopravy, 
vjazdov a výjazdov. Tiež sme upravili zeleň a 
celé okolie.  Celkovo ide o významnú redukciu 
celého objektu, ale tak, aby neuškodila pô-
vodnému architektonickému návrhu,“ objasnil 
Radek Pšenička, riaditeľ Biznis developmentu 
YIT Slovakia. Viaceré úpravy v projekte oby-
vateľov potešili. No mnohí z nich sú napriek 
tomu stále proti výstavbe. Na verejnej prezen-
tácii odzneli aj návrhy typu domov seniorov či 
park. Všeobecne ale platí, ak  je nejaký deve-
loperský zámer v súlade s územným plánom 
a spĺňa všetky potrebné náležitosti, výstavbe 
nič nestojí v ceste. Ďalšie zmeny v projekte 
investor nepotvrdil, ale ani nevylúčil. „Ešte nás 
čaká dlhý proces konaní. Samozrejme, sme 
pripravení počúvať. Pevne verím, že obyvate-
lia už budú spokojní, lebo naozaj, ako sme len 
mohli, vyšli sme im v ústrety,“ doplnil Radek 
Pšenička. 

Katarína Kostková
Foto: Stanislav Šenc

Chodníky nikoho 

Konopná Residence v „menšej“ verzii

Bratislava spoznala 
dobrovoľníkov, ktorí sa 
najviac pričinili o po-
moc iným.  Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum 
na konci minulého roka 
opäť ocenilo tých, ktorí 
to najmenej čakajú.

Srdce na dlani je jednou  
z možností ako upozorniť na výnimočnosť a nenahraditeľnosť dob-
rovoľníkov a dobrovoľníčok - ľudí, ktorí venujú svoj čas, schopnosti a 
vedomosti v prospech iných bez nároku na odmenu. „Srdce na dlani 
je oceňovanie, ktoré smeruje najmä k zvýšeniu statusu samotného 
dobrovoľníctva a tiež k jeho rozvoju v Bratislavskom kraji. Sme radi, 
že sa nám podarilo zorganizovať už jeho druhý ročník a dať do popre-
dia práve týchto skvelých ľudí,“ uviedla Gabriela Podmaková, výkonná 
riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Centrum tento rok 
zaevidovalo až 38 podaných nominácií, čo svedčí o tom, že organizá-
cie, ktoré mali možnosť nominovať, si svojich dobrovoľníkov skutočne 
vážia. „Ja sa každý rok čudujem, koľko perfektných ľudí medzi nami 
žije, pracuje a pomáha. Dobrovoľníkov v podstate nehľadáme, len 
oslovujeme organizácie, s ktorými spolupracujeme. Ony samy nám už 
potom zašlú samotných nominovaných. Víťazov následne vyberá ko-

misia, ktorá má samozrejme veľmi ťažkú úlohu. Pri niektorých príbe-
hoch a nomináciách sa nám veľakrát tisnú do očí slzy. My by sme totiž 
najradšej ocenili všetkých, ale to, bohužiaľ, nejde,“ doplnila Gabriela 
Podmaková. Samotné ocenenia vytvoril jeden z najoriginálnejších 
slovenských súčasných výtvarníkov Erik Binder.

Ocenený Ružinov
Ocenenie Srdce na dlani malo spolu 9 kategórií. Dlhodobá dobrovoľ-
nícka pomoc organizácii, dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti, v oblasti 
zdravotníctva, dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia, v 
oblasti kultúry, v oblasti vzdelávania, dobrovoľnícky projekt roka, 
podpora dobrovoľníctva a koordinátor dobrovoľníkov. Špeciálnu prí-
chuť mala kategória Podpora dobrovoľníctva. Tu si ocenenie odniesla 
mestská časť Ružinov. „Samozrejme, že toto ocenenie poteší. Máme 
veľmi dobré skúsenosti s dobrovoľníkmi a rozbehnuté viaceré spolu-
práce. Dobrovoľníkov podporujeme finančne i materiálne. Najdôleži-
tejšie ale je, že práve ľudia žijúci či pracujúci v Ružinove chcú nezištne 
pomáhať. Veď aj v minulosti si ľudia upratovali okolie svojho domova  
a nepozerali na vlastníctva pozemkov. Teraz sa to vracia, čo ma teší,“ 
povedal ružinovský starosta Dušan Pekár, ktorý za mestskú časť pre-
vzal  z rúk organizátorov ocenenie Srdce na dlani. 

Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová

Srdce na dlani aj pre Ružinov
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Kultúrny dom na 
Bulharskej ulici zíva 
prázdnotou. Posledný 
nájomca opustil jeho 
priestory už pred 
niekoľkými rokmi. 
Odvtedy sú brány 
kultúrneho stánku na 
Trnávke zatvorené. 
Budova už má svoje 
roky, čo sa pocho-

piteľne odrazilo aj na jej súčasnom technickom stave. Ružinovskí 
poslanci preto na poslednom minuloročnom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva schválili návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže  na uzatvorenie zmluvy o nájme tohto objektu. „Technická 
situácia domu kultúry je už natoľko alarmujúca a stále sa prehlbu-
júca, že verejno-obchodná súťaž je teraz naozaj ideálnym riešením. 
Nie je šité horúcou ihlou a môže zabrániť vážnym škodám, ktoré by 
sa neskôr veľmi ťažko odstraňovali,“ objasnil Martin  Pener, zástup-
ca starostu. Výška investície, s ktorou musí nový nájomca počítať, je 
300-tisíc eur. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, konkrétne na 
25 rokov s predpokladanou výškou nájmu 2 481,60 eur 
na rok. Dôležitou podmienkou súťaže je požiadavka zachovať  
pôvodný kultúrno-spoločenský účel využitia budovy. „Jednoznačne 
s touto budovou treba niečo čím skôr urobiť, lebo zbytočne chátra. 
Pokiaľ to nie je v silách mestskej časti, najlepším riešením je práve 
prenájom,” vyjadril svoj názor ružinovský poslanec Igor Adamec. 
Podobný postoj k opustenému a nevyužívanému spoločenskému 
domu zdieľajú aj ostatní miestni poslanci. „Ja už som sa aj  v minu-
losti vyjadroval k tomuto problému. Trnávka potrebuje napríklad 
materskú školu, kultúrny stánok a iné podobné veci. Keďže územný 

plán presne určuje účel využitia budovy, verím, že v tejto oblasti 
opäť ožije kultúra,” doplnil ružinovský poslanec Peter Hrapko. 
Všetky informácie a podmienky o verejnej obchodnej súťaži mest-
ská časť zverejnila na svojom webovom sídle. 
O konečnom nájomcovi kultúrneho domu na Bulharskej ulici 
nakoniec rozhodnú miestni poslanci.

Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová

Kultúrny dom na Bulharskej hľadá nájomcu

inzercia

Oznam o verejnej obchodnej súťaži 
Mestská časť Bratislava- Ružinov Mierová 21, 827 05 
Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa 
ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o nájme objektu – Dom kultúry 
Bulharská 60,  ktorý je postavený na pozemku parcelné 
číslo 14790/8, 14814/440, zapísaný na LV č. 1, okres: 
Bratislava II, obec: BA  -m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka 
na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor za 
minimálnu výšku nájomného 2481,60,- €/rok a investície 
300.000,- € na dobu 25 rokov. Záväzné súťažné návrhy je 
možné podávať prostredníctvom pošty s pečiatkou podacej 
pošty s dátumom najneskôr 26.01.2018 alebo osobne do 
podateľne úradu najneskôr 29.01.2018 do 12.00 hod. 
 Na neskoro podaný návrh sa neprihliada. Podmienky 
obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava- Ružinov a internetovej stránke 
www.ruzinov.sk.

Opustenému kultúrnemu domu na Bulharskej ulici by sa už čoskoro mala prinavrátiť jeho pôvodná funkcia. 
Ružinovskí poslanci rozhodli o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na nového nájomcu.



 www.ruzinovskeecho.sk

Klingerova kolónia sa rozprestierala v priestore ulíc Valchárska, 
Plátennícka a Súkennícka. Tvorili ju tri trojpodlažné domy a súbor 
rodinných domčekov. Neďaleko bola textilná továreň nazývaná 
Klingerka. Tá je už minulosťou, čoskoro táto lokalita zmení svoju tvár 
a vyrastie tu nový bytový komplex. Občianske združenie Radostná 
práca vytvorilo krátky dokument, vďaka ktorému sa pôvodná 
Klingerova kolónia zachová navždy. „My sa už dlhšie venujeme 
témam, ako sa dnes žije. Vytvorili sme preto projekt, ktorý pozostá-
va z desiatich krátkych filmov o rôznych miestach v Bratislavskom 
kraji. Ide o rozdielne miesta, ktoré sú niečím zaujímavé. Každým 
filmom nás sprevádza človek, ktorý je s tým konkrétnym miestom 
spojený,“ objasnila projekt Lucie Meisnerová z OZ Radostná práca. 

Zároveň priznala, že dúfa, že tieto dokumenty rozvíria medzi verej-
nosťou diskusiu o týchto zaujímavých miestach v Bratislave a jej 
okolí. Jeden z filmov sa zameriava práve na Klingerovu kolóniu. 
Hlavnú úlohu v tomto dokumente hrá František Mičunek, pamätník, 
ktorý vyrastal v tejto lokalite: „Tu som sa narodil, tu som vyrastal a 
poznám celú históriu tohto miesta. Bol tu perfektný dedinský život, 
ako deti sme tu prežili krásne detstvo, všetci sme tu boli ako jedna 
rodina. Vtedy bola táto oblasť periféria Bratislavy, bol tu pokoj a 
ticho.“ Návrat na toto miesto v ňom vyvolal zmiešané pocity.  „Vo 
filme sedím na mieste, kde sme kedysi mávali obývačku. Keď si to 
tak premietnem, vtedy a teraz, je to úplná zmena. Všetko je tu zrov-
nané so zemou. Som ale rád, že nezabudnuteľné spomienky mi stále 
ostali,“ dodal František Mičunek. Všetky filmy združenie zverejní 
na svojej internetovej stránke pod názvom Desať naj v Bratislavskej 
župe. Filmy budú mať premiéru 31. januára 2018 v kine Lumiére. 

Katarína Kostková

Na jar sa bývalé volejbalové ihrisko 
Športového gymnázia na Ostredkovej 
zmenilona komunitnú záhradu. 
Zanedbaný zarastený priestor, ktorý bol 
dlhé roky nevyužívaný, si Ružinovčania 
sami postupne premenili na miesto, kde si 
nielen pestujú zeleninu, ovocie či bylinky, 
ale zároveň spoznávajú aj svojich susedov. 

Taký je totiž cieľ každej komunitnej záhra-
dy. „Na prvý rok to bola naozaj veľmi 
dobrá sezóna. Neočakávali sme, že táto 
záhradka vzbudí u ľudí taký vysoký záu-
jem. Dokonca ich  neodradilo ani to, že na 
začiatku sme mali problém s vodou, lebo 
na záhrade bola až od júla, čiže predtým 
si ju každý svojpomocne nosil  

Spomienky na Klingerku

Záhradka v meste
Komunitná záhrada Ostredky má za sebou úrodu prvých paradajok, 
paprík, jahôd, tekvíc a mnohých  ďalších plodín a druhov  zeleniny či 
ovocia. Prvá sezóna vyšla komunitnej záhrade na výbornú. 

Skôr narodení Bratislavčania stále spomínajú na 
bývalú obytnú štvrť Klingerova kolónia. Tá je dnes už 
minulosťou,  ale dá sa do nej vrátiť prostredníctvom 
jedného zaujímavého dokumentu.
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z domu a polieval svoju úrodu. Potom pri-
šli veľké horúčavy, ale nakoniec sa to celé 
takto super rozbehlo, úrodu sme oberali 
ešte v októbri,“ povedal Ladislav Dudor 
z Občianskeho združenia Komúna, ktorý 
stojí za myšlienkou komunitnej záhrady.  
V záhrade  sa nachádza spolu 66 debni-
čiek na pestovanie s plochou  
80 x 120 centimetrov a hĺbku približne 
40 centimetrov. Znamená to, že svoje 
políčko tu našlo dokopy 66 záhradkárov. 
„Jednoznačne prevládali paradajky, tie 
pestovali takmer všetci. Vychytená bola 
tiež bazalka, jahody a feferónky. Každý 
si v tej svojej debničke mohol vysadiť, čo 
chcel, niektorí ľudia si zasadili aj kvety,“ 
dodal Ladislav Dudor.
Komunitná záhrada Ostredky ale nebola 
len o pestovaní rastlín, jej členovia sa tu 
totiž pravidelne stretávali  na rôznych akci-
ách a detských podujatiach. Nateraz majú 
od záhradky pokoj, svoje debničky si začnú 
obrábať zas až na jar. 

Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová

pred po
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Bilancovanie posledných rokov a plány v roku 2018
Uplynulé tri roky by sa dali definovať ako roky rekonštrukcií, ale i výziev. Čo sa podarilo a čo nie? 
Aj nato sme sa opýtali starostu a ružinovských poslancov.

1. Čo považujete za najväčšie úspechy v minulom roku?
2. Začína sa posledný rok súčasného volebného obdobia, ako by. ste 
zbilancovali uplynulé 3 roky? Čo sa podarilo a čo nie? 
3. Čo by ste ešte chceli stihnúť vyriešiť, zrekonštruovať do konca 2. 2. 
volebného obdobia?

Dušan Pekár – starosta Ružinova 
1• Tých úspechov v podobe rekonštrukcií a úprav 
verejných priestorov je viacero. Spomeniem 
len niektoré. V roku 2017 sme zveľadili viaceré 
priestory v Ružinove. Vybudovali sme bezbariérový 
vstup do Ružinovského domova seniorov a opravili 
okolité asfaltové chodníky, rekonštruovali sme 
vnútorné priestory v RDS a v Domove dôchodcov.  
V dome kultúry sme otvorili Ružinovskú galériu, 
kde vystavujú umelci svoje obrazy a sochy. 
Pokračovali sme v rekonštrukciách vnútorných 
priestorov kultúrnych domov v Ružinove. Ako 

prví v Bratislave sme pred 7 rokmi začali s kompletnou rekonštrukciou povrchov ciest a 
chodníkov. Výsledkom tak je  ďalších 9 ciest a 4 chodníky s novými povrchmi. Každý rok 
rekonštruujeme niektoré z našich detských ihrísk. Ani rok 2017 nebol výnimkou. Pustili 
sme sa do kompletnej rekonštrukcie detského ihriska na Raketovej ulici, ktorú dokončíme 
v najbližších mesiacov, vývoj prác závisí od počasia. Zároveň sme začali s výmenou a 
opravou hracích prvkov v Areáli hier Radosť. Už v minulosti sme v našich školách a škôlkach 
zrekonštruovali ich sociálne zariadenia, majú plastové okná a opravujeme v nich aj 
elektroinštaláciu. Logickým krokom tak bolo aj zateplenie budov. Teší ma, že sme sa  
v minulom roku do týchto prác pustili a plánujeme v nich aj pokračovať na ďalších školách.

2• Po prvýkrát za posledné roky nemá Ružinov schválený rozpočet. Viacerí miestni poslanci 
chcú zobrať z časti určenej na prevádzku kultúrnych a spoločenských domov 250 000 eur. 
Ak na tomto kroku budú trvať, hrozí zatvorenie niektorého zo spoločenských či kultúrnych 
domov spojené s prepúšťaním zamestnancov. Ja osobne, takéto niečo nedopustím. Veď 
v závere minulého roka sme spustili verejnú obchodnú suťaž na návrh najvhodnejšieho 
nájmu Kultúrneho domu Bulharská, ktorý dlšie roky chátral. Je tak nelogické, že jeden 
kultúrny dom ideme zachrániť, ale zároveň ohrozíme fungovanie iných priestorov. Aktuálne 
sme tak v rozpočtovom provizóriu, ale i napriek tomu budeme pokračovať v plánovaných 
rekonštrukciách. Odhliadnuc od záveru roka, keď mám zhodnotiť uplynulé tri roky, tak 
sa niesli, rovnako ako tie štyri pred nimi, v znamení rekonštrukcií, opráv a zveľaďovania. 
Po mnohých rokoch sme, vďaka súhlasu riaditeľa Ružinovskej nemocnice, zrevitalizovali 
okolie Rohlíka. Išlo o prvú lastovičku, verím, že v jeho úprave budeme môcť pokračovať. Za 
posledné tri roky sme rozšírili kapacity našich materských škôl o viac ako 100 miest. V Dome 
kultúry máme Ružinovskú galériu. Zrekoštruovali sme foyer domu kultúry, rekonštruujú 
sa toalety a šatne v kultúrnych zariadeniach, máme vynovené kino Nostalgia a priestory 
v spoločenskom dome na Nivách. Je toho veľa, čo by som mohol ešte vymenovať. Zmien 
k lepšiemu sa dočká aj naša Knižnica Ružinov. Poslanci v rozpočte schválili peniaze na 
rekonštrukciu budovy knižnice na Tomášikovej ulici. Vymenili sme okná, upravujú sa aj 
zavlhnuté priestory budovy ale aj okolie knižnice so záhradou. Poslednou, možno z pohľadu 
nezainteresovaného drobnoťou, je začiatok osádzania nových, väčších smetných košov. 
Začali sme na Štrkoveckom jazere. ja to aj vďaka poslancom, s ktorými sme sa rozhodli 
kúpiť síce drahšie, ale voči vandalom odolnejšie smetné koše, ktoré by sme postupne 
osádzali v Ružinove. Čo sa nepodarilo a už ani nepodarí, je dohoda súčastného vlastníka so 
záujemcami o kúpu bývalého obchodného domu Ružinov. Na liste vlastníctva sa objavila 
cyperská firma, ktorej sme adresovali pokuty, žiaľ, bez odozvy. Veľkou výzvou do budúcnosti 
je aj spoločná parkovacia politika. Keďže Bratislava má 17 mestských častí, navrhujem, aby 
sme všetci starostovia súhlasili s jednotným parkovaním. Hlavné mesto nemôže mať 17 
parkovacích politík.

3• Administratívnou chybou zamestankyne sme sa vlani nemohli zapojiť do čerpania 
eurofondov. Vďaka novele zákona, tomu tak už nebude. Požiadal som Národný inšpektorát 
práce o výmaz zo zoznamu nelegálych zamestnávateľov. Tento rok sa budeme môcť 
zapojiť do výziev na eurofondy. Dúfam, že sa nám v spolupráci s mestom podarí vyriešiť aj 
pozemky pod Areálom hier Radosť. Na túto tému už prebiehajú rokovania medzi mestom 
a ministerstvom vnútra. Areál hier Radosť je výnimočným miestom, tak ako celé okolie 
Štrkoveckého jazera, ktoré si musíme chrániť. Plánov máme veľa, určite chceme pokračovať 
v kompletných opravách našich komunikácií, detských ihrísk, zariadení pre seniorov, budov 
škôl a škôlok, ako i rozširovaní kapacít materských škôl. K splneniu všetkých plánov je 
potrebná spolupráca s obyvateľmi, mestom, župou a poslaneckými zbormi. Želal by som si, 

aby v tomto predvolebnom roku bolo menej politikárčenia a viac úprimnej práce. Len tak 
dokážeme urobiť viac a Ružinov sa stane ešte lepším miestom pre život, prácu a oddych detí, 
rodín, študentov a seniorov. 

Poobhliadnutie sa očami poslancov
Na rovnaké otázky ako starosta Ružinova sme sa opýtali aj predsedov 
poslaneckých klubov ružinovského miestneho zastupiteľstva a 
nezávislých poslancov.

Peter Hrapko – predseda 
Poslaneckého klubu SMER – SD
1• Mám problém nájsť úspech minulého roku, 
nieto ešte najväčší. Miestne zastupiteľstvo si 
odsúhlasilo plán svojich stretnutí, ale pán starosta 
sa rozhodol náš názor ignorovať a zvolával naše 
zastupiteľstvá podľa svojho uváženia, čo
spôsobilo, že niekedy sme mali rokovania neskoro 
do noci a niekedy bolo tak málo bodov rokovania, 
že sme nemali zastupiteľstvo ani do 17:00 hod., 
kedy je vyčlenený časový priestor pre  vystúpenia 

občanov. Nie je dobré pre Ružinovčanov, keď sa nevie starosta so zastupiteľstvom dohodnúť 
ani len na tom, kedy budú rokovania zastupiteľstva. 

2• Ako poslanec za Pošeň som bol veľmi rád, keď miestne zastupiteľstvo na môj návrh 
odsúhlasilo spracovanie Územných plánov zóny pre Pošeň, aby sa
územie regulovalo tak, aby nebola možná bezbrehá výstavba. Keďže na Pošni
sa roztrhlo vrece s pokusmi o novú výstavbu, dúfal som, že stavebný úrad
Ružinova, vedený pánom starostom, začne čo najskôr konanie o stavebnej
uzávere, tak ako konal pre Ostredkoch. Žiaľ, do dnešného dňa sa konanie
nezačalo. Minulý rok som presadil do rozpočtu finančné prostriedky
na začatie riešenia parkovacej politiky v Ružinove. Začalo sa s analýzami,
ale návrh riešenia pre Ružinovčanov mi stále nejako chýba. 

3• Akoby nestačilo, že problém s parkovaním v Ružinove je čoraz horší, začali
niektorí majitelia pozemkov pod parkoviskami postavenými za socializmu v rámci Akcií „Z“
tvrdiť, že tieto parkoviská sú v ich vlastníctve a od našich
občanov, ktorí na nich parkujú, žiadajú nájomné za parkovanie. Uvedený
problém je riešiteľný miestnym úradom, aj keď veľmi prácnym spôsobom.
Taktiež by som bol rád, keby sa konečne začalo konanie o stavebnej uzávere
pre  Pošeň a aby bola začatá reálna parkovacia politika Ružinova.

Patrik Guldan – nezávislý poslanec 
MZ MČ Ružinov
1•Skutočnosť, že vstupy developerov do územia 
nebudú len predstavou jedného architektonického 
ateliéru, ktorý sa usiluje viac či menej vyhovieť 
developerovi, ale výsledkom architektonickej 
súťaže. Význam kvalitnej a hodnotnej architektúry 
v území je  pre obyvateľa i návštevníka Ružinova 
nesmierne dôležitý. Pokúsim sa do konca 
volebného obdobia pripraviť návrh zásady, podľa 
ktorej sa územie v Ružinove nebude môcť zastavať 
inakšie ako urbanisticko-architektonickou súťažou. 

Pochopiteľne nepôjde o stavby rodinných domov, ale ak pôjde o súbor rodinných domov, 
tak áno.  Ďalej to, že bol podporený projekt, ktorý napomáha identifikácii a poznaniu 
Ružinova. Zastávam totiž názor, že len poznaním a osvojovaním si hodnôt územia, môžu 
Ružinovčania k nemu získať pozitívny vzťah. Podobne, ako sme si mnohí Bratislavčania v 
detstve osvojovali poznatky o pamiatkach a histórii Bratislavy v súťaži Poznaj svoje mesto.  
Za osobný neúspech považujem to, že sa mi nepodarilo pripraviť zrevidované všeobecne 
záväzné nariadenie o hluku. Jeho cieľom by malo byť vylúčenie hlučnej stavebnej činnosti  v 
zastavanom území v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov.

2• V činnosti Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy sme, ako 
sa ukazuje, dosiahli stav, že komisiou posudzované investičné zámery sú rešpektované. 
Nestáva sa to, čo v minulosti, že napriek prijatému uzneseniu, povedzme  o výške podlaží 
bytového domu, bol postavený dom vyšší.  Starosta dnes rešpektuje názor komisie. To, čo je 
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nevyhovujúce, je fakt, že strategické regulačné dokumenty, dnes nazývané územné plány 
zón, sa pripravujú neprimerane dlho. Pokúsim sa v tomto ohľade navrhnúť zásadu, ktorou 
by sme mohli  proces prípravy skrátiť. Ďalej by som chcel dokázať, že komunikácia poslanca 
s developerom nie je a priori odkázaná na neúspech, ale aby záujem developera sa stal 
záujmom, ktorý bude na prospech Ružinovu, aj keď sa to pri prvom zbežnom posudzovaní 
investičného zámeru nebude tak javiť. Poslanec musí byť zodpovedný, nesmie byť alibista a 
mal by byť spôsobilý posudzovať zámery z perspektívneho hľadiska. Dokázať zvažovať jeho 
plusy a mínusy.   

3•Ako prvé by som chcel stihnúť dosiahnutie stavu vysporiadania majetkového vzťahu  
mestskej časti Bratislava-Ružinov s vlastníkom budovy niekdajšej Obecnej radnice v 
Prievoze v prospech Ružinova. Veľmi rád by som pripravil Návrh lokalitného programu 
tejto vzácnej stavby a pripravil architektonickú súťaž na jej pamiatkovú obnovu. Tentokrát 
požiadam starostu, aby som v komisii, ktorá bude vyhodnocovať súťaž, mohol pracovať 
aj ja. V rámci svojej profesie pamiatkara sa budem usilovať dokončiť dva významné 
dokumenty, ktoré sa týkajú Ružinova. Prvý je návrh na vyhlásenie ochranného pásma 
národných kultúrnych pamiatok Požiarnej zbrojnice a  Kostola ev. a v. v Prievoze,  a to druhé 
je ochranné pásmo sa má týkať územia Zimného prístavu. Pôjde o prípravu dokumentov, 
ktoré sa po vydaní rozhodnutia o ich vyhlásení, stanú povinnou súčasťou informácií o území 
a  ako také sa povinne zapracovávajú do strategických dokumentov.

Jozef Matúšek  – nezávislý poslanec 
MZ MČ Ružinov
1• Z pohľadu apolitického komunálneho poslanca 
považujem za najväčšie úspechy v roku 2017:
a) schválenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov o pravidelnom 
každoročnom verejnom stretnutí občanov s 
poslancami a starostom zameranom na prioritné 
problémy  Ružinova. Prvé takéto stretnutie sa 
uskutočnilo v máji 2017 na tému Hirošima a jazero 
Rohlík. Sklamaním bol samotný starosta Ružinova 

Dušan Pekár, ktorý prejavil minimálny záujem o túto verejnú činnosť a nezabezpečil jej 
propagáciu v ružinovskom Echu,
b) investície verejných finančných prostriedkov do vybudovania nových cestných 
komunikácií, chodníkov a cyklotrás,
c) uzatvorenie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou architektúry STU a Miestnym 
úradom  mestskej časti Bratislava-Ružinov v oblasti projektov týkajúcich sa regulácie 
územia v Ružinove,
d) odstúpenie od zmluvy o dielo ÚPN-Z  Miletičova - trhovisko a Líščie Nivy - Palkovičova s 
A1 ReSpect s.r.o. zastúpenou mestským poslancom za Ružinov Ing. arch. B.K,
e) nádych zlepšenia starostlivosti o čistotu a bezpečnosť v Ružinove.
2• Ako tím 25 skúsených ako aj nových poslancov sme schválili rozpočet na rok 2015, 
ktorý sa ale v priebehu času viackrát menil zmenami a doplnkami. Práve tento fakt ma 
znepokojuje, pretože dobrý a transparentný rozpočet treba meniť len minimálne. Vo 
všeobecnosti chýba jasný a zrozumiteľný zámer, prioritná projektová investícia do dopravy, 
životného prostredia, škôl a sociálnych služieb. Nehovoriac o tom, že rozpočet by mal 
byť participatívny, t.j. mal by sa tvoriť za aktívnej účasti obyvateľov. Totálne absentuje 
kontakt s ľuďmi priamo v teréne. Bohužiaľ, takisto v aktivite obyvateľov sú obrovské 
rezervy. Dôsledkom sú populistické a nekoncepčné investície do tzv. revitalizácie bez 
dostatočnej odbornej prípravy, viď jazero Rohlík (Prvý a najdôležitejší krok - odstránenie 
kalu, vodných rastlín  a nečistoty z vodnej plochy, ktoré bránia samočisteniu jazera - sa 
neuskutočnil.). Formálne upratanie brehov a osadenie nevyhovujúcich lavičiek v rámci 
predvolebných aktivít podporuje skôr zvýšený pohyb bezdomovcov v tejto lokalite. Značné 
rezervy má kontrolný mechanizmus. Nie sú „dotiahnuté“ dlhy a sprenevera verejných 
financií z minulosti. Manažérske schopnosti starostu považujem za chabé. Riadi obec 
politickými rozhodnutiami, o svojich zámeroch neinformuje poslancov a obyvateľov už 
vôbec. Zastupiteľstvo nemá jasnú spoločnú víziu, čo negatívne ovplyvňuje samotné zmeny 
v prospech občanov Ružinova. Výmena troch prednostov na úrade hovorí sama za seba. 
Najhoršia situácia je na stavebnom úrade, kde ide o „biznis“ prenesenej štátnej správy na 
obce! Nedarí sa nám úspešne regulovať územie Ružinova. Ako poslanci sme vôbec neboli 
informovaní starostom Ružinova napr. o výstavbe oproti Štrkoveckému jazeru (Rosum). 
Chýba dôrazný „boj“ o majetkovo nevysporiadané pozemky v Ružinove. Uzavretie verejného 
parkoviska na Palkovičovej (127 parkovacích miest) je ukážkou protiprávneho postupu 
stavebného úradu a nezáujmu o potreby obyvateľov.

3• Realizáciu mojich pilotných projektov spred 2 rokov, i keď tá je opäť len v rukách starostu 
Ružinova:
- zvýšenie počtu projektov opráv cestných komunikácií v Starom Ružinove,
- revitalizácia verejných parkov a vnútroblokov vrátane detských ihrísk,
- drobné investície do polievania zelene a výstavby pitných fontán,
- zvýšenie počtu lavičiek, odpadových košov,

- zvýšenie bezpečnosti a kontrola investícií obchôdzkármi mestskej a štátnej polície,
- otvorenie verejného parkoviska na Palkovičovej - Záhradníckej ulici.

Martin Pener – zástupca starostu 
Ružinova, predseda Ružinovského 
občianskeho klubu
1• Z tých viditeľných úspechov mám veľkú radosť 
z rekonštrukcie sály Domu kultúry Ružinov a 
skrášlenia okolia jazera Rohlík. Avšak obyvatelia 
sa na mňa obracajú s množstvom podnetov a 
prosieb, ktoré sú pre väčšinu neviditeľné. Teší 
ma, že aj tam sa podarilo nemálo drobných, no 
dôležitých úspechov, hoci o nich vie len niekoľko 
ľudí.

2• O každej jednej oblasti by sa dalo samostatne rozprávať. Preto zhrniem, že mestská časť 
má víziu rozvoja aj za hranice tohto volebného obdobia.

3• Poviem čo je kľúčové, aby sa vôbec ešte dalo niečo riešiť: my poslanci si v rámci 
blížiaceho sa predvolebného boja nesmieme hádzať polená pod nohy v duchu hesla „čím 
horšie pre Ružinov, tým lepšie pred voľbami pre mňa“!

Martin Vojtašovič – predseda 
poslaneckého klubu Alternatíva pre 
Ružinov
1• Mnohé naše poslanecké aktivity a 
rozhodnutia, ktoré môžu mať v budúcnosti 
pozitívny vplyv na rozvoj našej mestskej časti, 
sme minulý rok posunuli o čosi vyššie. Som 
nesmierne rád, že miestne zastupiteľstvo 
nebralo na ľahkú váhu naše požiadavky. Zastalo 
jednoznačný postoj k urýchleniu obstarať, čo 
najviac územných plánových zón, k vyhlasovaniu 

stavebných uzáver, ako aj odmietnutie neuváženej výstavby v kontroverzných lokalitách 
(navýšenie stavby na rohu ulíc Prievozská – Hraničná – Mierová, megalomanské projekty 
developerov na oboch stranách Dunaja a pod.). Mňa, nielen ako poslanca, ale aj ako 
dlhoročného obyvateľa Prievozu, teší, že sa v predchádzajúcom roku podarilo zrealizovať 
dlho odkladanú rekonštrukciu Ružomberskej ulice, ulice Staré záhrady, výstavbu nového 
Domu smútku, zavedenie zákazu vjazdu nákladných áut do tejto lokality a revitalizáciu 
jazera Rohlík.
2• Uplynulé tri roky sme venovali enormné úsilie a prostriedky v miliónových sumách                   
na sanáciu dlhov a viacerých ďalších problémov Ružinova, ktoré sa preniesli ešte z 
minulého obdobia našich predchodcov, o ktorých sa aj početne písalo. Aj napriek tomu 
sa nám podarilo nájsť financie na mnoho významných projektov pre prospech Ružinova 
a Prievozu. Dokázali sme presadiť značné rekonštrukcie a opravy cestných komunikácií, 
chodníkov, detských ihrísk, navýšiť kapacity v škôlkach a tiež pristúpiť k postupnému 
zatepľovaniu všetkých základných škôl. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť 
ľahostajnosť vedenia mestskej časti práve pri riešení mnohých problémov, a tiež v oblasti 
komunikácie s poslancami a verejnosťou. Napríklad o výsledkoch kontroly Inšpektorátu 
práce v Ružinove sme sa všetci dozvedeli o vyše pol roka neskôr. Na základe týchto 
pobúrujúcich správ, skončil na nástenke hanby Ružinov ako nelegálny zamestnávateľ, 
čím sme prišli o možnosť čerpať dotácie a eurofondy. To sa v budúcnosti nemôže stáť! 
Ružinovská samospráva je mnohokrát paralyzovaná a potrebuje nové impulzy. Aj z 
tohto dôvodu sa miestne zastupiteľstvo v mnohých prípadoch zaoberá nepodstatnými 
záležitosťami, čím sa zbytočne naťahuje prijatie nevyhnutných rozhodnutí. Napríklad ako 
rozpočet na tento rok. Predstava aktívnejšieho vedenia mestskej časti, počnúc starostom, 
je tu preto na mieste.
3• Veľké množstvo otázok, ktoré je potrebné ešte doriešiť, presahuje toto volebné 
obdobie. V rámci tzv. generálneho pardonu pre nelegálnych zamestnávateľov bude 
žiaduce využiť dotácie a eurofondy v maximálne možnej miere. Aj keď pôjde o beh 
na dlhé trate, bude potrebné naštartovať urýchlené majetkovoprávne vysporiadanie 
nehnuteľností, ktoré nám bráni v rekonštrukcii ihrísk (napr. v prípade Areálu hier Radosť 
na Štrkovci). Je nevyhnutné postupovať efektívnejšie, rýchlejšie a kvalifikovanejšie. 
Tiež by ma potešilo, keby sa nám podarilo do konca volebného obdobia zrekonštruovať 
kultúrne domy v Trnávke a v Prievoze, ktoré sa nachádzajú v katastrofálnom stave. 
Ružinov potrebuje jasnú víziu, ktorá tu chýba niekoľko rokov. Už sme spravili prvé kroky, 
som rád, že som mohol byť pri ich uskutočnovaní. Verím, že sa zasa posunieme ďalej 
a Ružinov a Prievoz budú miestom, ktoré neovládne nezáujem o jeho rozvoj. Nech je 
inovatívnym a inšpirujúcim miestom pre všetky mestské časti v Bratislave.

mš, foto: archív 
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Rozpočet pre Ružinov
Dobrý komunálny poslanec musí bojovať v pr-
vom rade za svoju mestskú časť. Preto som hrdý 
na to, že sa nám v novom rozpočte hlavného 
mesta podarilo vybojovať naozaj veľa dobrých 
vecí pre Ružinov. 

V budúcom roku sa tak dočkáme 
napríklad rozsiahlych opráv ciest 
a chodníkov, pol milióna eur zís-
kala ZUŠ Exnárova na rekonštruk-
ciu bývalej problémovej ubytov-
ne na Uránovej, milión eur je ďalej 
vyčlenený na opravu železničné-
ho priecestia na Ivanskej ceste, 
400 tisíc eur zas mesto investuje 
do opravy parkovísk pred Martin-
ským a Vrakunským cintorínom.
Mojimi osobnými rozpočtovými 
prioritami sú naďalej nový park 
pred Paneurópskou univerzitou, 

zveľadenie Štrkovca a opravy ru-
žinovských chodníkov. V niekto-
rých témach sme sa prekryli aj s 
inými kolegami: nový park a zve-
ľadenie jazera Štrkovec robíme 
spolu s Braňom Kaliským, ďalší 
kolega si osvojil opravu nájazdov 
a zjazdov z Bajkalskej, ktoré som 
mal v minuloročných prioritách, 
no nestihli sa riadne uskutočniť. 
ZUŠ Exnárovej sa zasa intenzív-
ne venoval aj poslanec Slavomír 
Drozd. A tak sa mi to páči - bez 
ohľadu na politické strany či 

kluby, keď ide o Ružinov, treba na 
meste ťahať za jeden povraz.
Dobrou správou je, že pred kon-
com roka sa sumou 10 miliónov 
eur rozhodla prispieť hlavnému 
mestu aj vláda. Vďaka tomu by 

sa v roku 2018 mali opraviť  nie-
ktoré cesty – napríklad chronicky 
problémová Bajkalská, kde sme 
doteraz mohli na základe vašich 
podnetov len látať jednotlivé vý-
tlky a nerovnosti. 

Zastávka na Herlianskej v novom šate, 
vnútroblok na Martinčekovej opravený
Žijem v Ružinove a chcem, aby tu žili raz aj moje 
deti. Opravy našich rozbitých chodníkov sú pre-
to mojou zásadnou a dlhodobou prioritou. 

Chodníky okolo autobusovej 
zastávky Herlianska využíva-
jú denne tisíce z  nás. Napriek 

tomu však patrili medzi najroz-
bitejšie v  Ružinove. Preto pre 
mňa bolo naozaj vianočným 

darčekom, že sa nám v  úz-
kej spolupráci s  primátorom 
Ivo Nesrovnal pre Bratislavu 
a s magistrátom podarilo nájsť 
mimoriadne peniaze na jej 
opravu. 
Pred Vianocami sa nám pritom 
podarilo definitívne dokončiť 
aj opravu chodníkov vo  vnút-
robloku na Martinčekovej ulici 
pri Astre. S  niektorými vecami 
(asfaltovanie pod terasou, pre-
sun betónových skruží) sme 
museli pourgovať, pomôcť 
a dokonca nakoniec s kolegom 
Martinom Patoprstým zaplatiť 
pár desiatok eur z  vlastných 
peňazí – ale podarilo sa.
Teším sa, pretože práve toto je 
jedna z vecí, ktorá po mne ako 
po poslancovi v  Ružinove zo-
stane. A nielen tu. Ako som sľú-
bil, čoskoro pokračujeme ďalej 
v plánovaných opravách okolo 
celého Heliosu a  okolo Budúc-

nosti. A v rozpočte na rok 2018 
sa mi podarilo v  rámci posla-
neckých priorít vyčleniť zdroje 
aj na ďalšie opravy, najmä na 
Ružinovskej a  ďalších uliciach. 
Dodatočné zdroje sa s  kole-
gami budeme snažiť získať aj 
z rozpočtu župy.
Mimochodom, týmito oprava-
mi sa už chvália aj ružinovskí 
politici, ktorí sa o  ne nijak ne-
pričinili, len sa o  nich náho-
dou dozvedeli. Aj ma to trochu 
hnevá, aj ma to motivuje do 
ďalšej práce. Chcem preto po-
ďakovať tým, ktorí reálnu zá-
sluhu majú: Martin Patoprstý, 
poslankyňa za Ružovú dolinu 
Martina Fondrková, primátor 
Ivo Nesrovnal a  všetci zamest-
nanci magistrátu, ktorí pra-
covali ďaleko nad rámec svo-
jich bežných povinností, aby 
sa opravy chodníkov v Ružino-
ve podarili. O
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Sledujte aktuálne novinky 
z Ružinova a moju prácu 

na stránke

Martin Chren za Ružinov

Milí susedia, priatelia, Ružinovčania, 

roky končiace osmičkou boli v slovenskej histórii často znakom veľkej zmeny alebo 
významného dejinného obratu. 1848, 1918, 1948, 1968, 1998... 

Tak nám všetkým želám, aby rok 2018 bol rokom veľkej zmeny k lepšiemu, vo všetkých 
oblastiach – pre vás, pre vaše rodiny, aj pre Ružinov a pre celú našu krajinu. Všetko 
najlepšie v celom novom roku! 

Martin Chren
martin@martinchren.sk

0905 305 466

Martin Chren, mestský poslanec za Ružinov, informuje:

Pred Vianocami sa nám podarilo dokončiť opravu 
chodníkov okolo Astry na Martinčekovej ulici.

Vďaka mimoriadnemu šetreniu sa nám podarilo nájsť aj 
peniaze na opravu chodníkov okolo zastávky Herlianska.

platená inzercia



 www.ruzinovskeecho.sk

Ostredky kedysi a dnes

Základná škola Vrútocká miluje dejepis 

inzercia

Mestská časť podporila formou 
grantu výstavbu 10 tabúľ so 
starými fotografiami, ktoré 
Ružinovčanom približujú 
históriu Ostredkov. Tabule 
dávajú širokej verejnosti 
možnosť spoznať mestskú časť 
a pamätníkom zaspomínať si 
na Ostredky minulosti.

Štrkovec a Ostredky sú ružinovské sídliská, ktorých vznik patrí k prvej 
celoplošnej výstavbe Bratislavy. Zadávatelia stavby chceli sídlisko postaviť čo 
najlacnejšie a v čo najkratšom čase. „Uvedeným zapríčinené  nedostatky 
poznačili celú výstavbu a hlavne výskum. Výskum  nebol dokončený 
a už sa muselo stavať,” vyjadril sa Ružinovčan Pavol Štofko. Výstavba 
sídliska tak trpela technickými nedostatkami, čo sa pri výkone  jednotlivých 
stavebných  prác prejavilo v presnosti stavieb a ich technologických postupov, 
najmä   pri realizácii  tepelných izolácií, strešných izolácií. Výrazný bol 
nedostatok materiálu, ktorý sa neustále musel nahrádzať. Bytová výstavba 
sa vďaka tomu vystavala za 4-5 rokov. „Výstavba škôl trvala dlhšie. 
Jedna z vystavených tabúľ je umiestnená aj  na Základnej škole SNP, 
.Ostredková, fotografie  sú  otvorenia tejto školy,” zaspomínal pán 
Štofko. Takéto tabule sú zaujímavým pripomenutím histórie a aj príležitosťou 
poučiť sa z nej. „História nám pomáha uvedomiť si a vidieť  odkiaľ 
pochádzame, kde sme a kam smerujeme,” povedal autor projektu Marián 
Závodný. Autori projektu sa pri tvorbe tabúľ  snažili vybrať tie miestne 
dominanty, ktoré sú či boli niečím zaujímavé, nevšedné, v tej dobe inovatívne  
-  architektonicky, umiestnením, celkovým  stvárnením.... Výsledok výrazne 
ovplyvnilo i to, ku akým fotografiám a dokumentom sa realizátori projektu 
dostali a mohli s nimi pre účely uvedeného projektu  nakladať. Veľa  ľudí 
vidí, lepšie povedané uvedomuje si,  iba historickú hodnotu starých budov 
a budov v mestskej časti Staré mesto, ktoré spája s tradičnými formami 
umenia z obdobia  baroka, gotiky, klasicizmu či renesancie. Žiaľ,  pričasto sa 
zabúda na pamiatky z obdobia súčasnosti časovo bližšieho. Zabúda sa, že 
po všetkých týchto obdobiach nasledovala architektúra 20. storočia, ktorá 
v sebe nesie  tiež veľa zaujímavostí a pozoruhodných stavieb. Architektúra 
20. storočia je bohato zastúpená aj v Ružinove. „Najväčší boom nastal 
pre Bratislavu v 20. storočí, kedy začala v meste mohutná výstavba. 
Väčšina stavieb v Ružinove pochádza zo 60. rokov minulého storočia, 
kedy sa začali budovať sidliská. Okrem nich  tu máme aj veľmi 
zaujímavú architektúru, napríklad budovu Kerametalu,  a takisto 
aj bývalý Obchodný dom Ružinov, ktorý mal svoje architektonické 
hodnoty,” uviedol Maroš Mačucha z Bratislavskeho okrášľovacieho spolku. 
Fotografie pripomínajú minulosť.  Ich pomocou   sa dá dozvedieť viac o našich 
predkoch, o tom ako žili. A možno práve na niektorej z vystavených desiatich 
nájdete niekoho, koho poznáte tak, ako poslanec Martin Patoprstý: „Pre mňa 
je najvzácnejšia tá z ihriska na Mesačnej, kde sú dve dievčatká. Sú to moje 
tety. Obidve bývajú ešte  stále na Ostredkoch, jedna dokonca stále v tom 
istom byte na Sputnikovej ulici.” Historické tabule sú rozmiestnené po celých 
Ostredkoch. Každému, kto prechádza  okolo,  približujú históriu mestskej časti 
a  možno ho donútia na chvíľočku sa zastaviť a možno v ňom aj vyvolaj ú 
príjemné spomienky a vyčaria úsmev na tvári. 

Marianna Podlucká
Foto: Radoslav Hoblík

Základná škola na Vrútockej ulici v mesiacoch 
september až november 2017 zažila inovatívnu 
formu výučby dejepisu. Škola sa zapojila do výzvy 
grantového projektu, ktorý vyhlasovala Slovenská 
sporiteľa v spolupráci s Nadáciou Pontis.  
V rámci výzvy škola predložila inovatívny program na 
výučbu dejepisu s názvom Milujem dejepis. Projekt bol 
zameraný na úroveň, metodiku a obsah predmetu dejepis 
tak, aby ponúkol žiakom, ale aj rodičom čo najefektívnejšie 

výsledky pri vnímaní a chápaní histórie. Význam projektu spočíval v predstavení novej formy inovatívnej 
metódy vyučovania vo výchovno – vzdelávacom procese. Vyučovanie touto formou ponúka hravú, 
zaujímavú, kreatívnu a tvorivú prácu žiakov, kde  prostredníctvom zábavnej a vedomostnej súťaže, 
podporenej exkurziami a tvorbou 3D modelov, môžu žiaci nadobudnúť a realizovať všetky dosiahnuté 
zručnosti a schopnosti. V rámci projektu sa organizovali exkurzie na Bratislavskom hrade, v Múzeum 
školstva a pedagogiky, tvorba historických 3D modelov a samotnej dejepisnej súťaže. Dejepisná súťaž 
nahradila tradičné vyučovanie a ponúkla žiakom nový zaujímavejší pohľad na školský predmet dejepis a 
samotnú históriu. Z finančnej časti grantového projektu boli zakúpené potrebné pomôcky pre realizáciu 
projektu, ktoré skvalitnili celý výchovno – vzdelávací proces a to: interaktívna tabuľa, historické 
predmety, materiál na tvorbu 3D modelov a vstupné do múzeí.  

ZŠ Vrútocká

RODINY NA TRNÁVKE  
SI POMÁHAJÚ NAVZÁJOM
Každoročne počas adventu sa v Saleziánskom diele Trnávka konajú Charitatívne vianočné 
trhy. Už názov prezrádza, že nejde o obyčajné vianočné trhy. Návštevníci tohtoročných trhov 
boli veľmi štedrí. Vyzbieralo sa viac ako 6900 eur. Toto číslo svedčí o obrovskej štedrosti ľudí, 
ktorá z roka na rok rastie.
Nápad vznikol približne pred desiatimi rokmi, keď sa niekoľko rodín v spolupráci so Saleziánmi don 
Bosca rozhodlo pripraviť vianočné trhy v priestoroch mládežníckeho strediska. Hneď od začiatku sa 
dal týmto trhom zmysel – pomôcť rodinám v núdzi. Princíp je jednoduchý. Všetci, ktorí pripravujú 
jednotlivé stánky prispievajú zo svojho, a všetko, čo ponúkajú (jedlo a nápoje), je za dobrovoľný 
príspevok. Tento príspevok sa počas celého nasledujúceho roka rozdeľuje rodinám, ktoré sa ocitnú 
krátkodobo alebo dlhodobo v núdzi. „V roku 2016 sme vyzbierali na týchto trhoch 4400 eur, ktoré 
sme rozdali mnohým rodinám, ktoré tieto prostriedky v tej chvíli potrebovali,“ objasnil don Tibor 
Reimer ,direktor saleziánskeho diela na Trnávke, ktoré tvorí farnosť, oratórium (mládežnícke stredisko), 
futbalový klub SDM Domino a Rodinné centrum Mamy Margity. Rodiny väčšinou odporučí niekto, kto 
vie o ich probléme. Môže to byť strata zamestnania, smrť jedného z rodičov, alebo iná vážna situácia, 
v ktorej sa rodina ocitne. „Ešte v lete stratil môj manžel prácu. Ja som na materskej dovolenke s 
tretím dieťaťom. Nebolo to pre nás ľahké obdobie. Museli sme sana určitý čas veľmi uskromniť. 
Pred Vianocami sme dostali od Saleziánov príspevok 200 eur. Použili sme ho na výdavky a 
darčeky k Vianociam. Deti mali veľkú radosť. Dnes už má manžel prácu a obaja sa veľmi tešíme, 
že aj my teraz budeme môcť prispieť zase inej rodine, ktorá potrebuje pomoc,“ uviedla jedna 
mamička z rodiny, ktorá dostala príspevok. Charitatívne vianočné trhy v roku 2017 prekonali očakávania. 
Vyzbieralo sa viac ako 6900 eur. „Boli sme veľmi milo prekvapení, koľko peňazí sa vyzbieralo.  
K tejto sume však treba pripočítať ešte aj výdavky tých, ktorí pripravovali všetky potraviny a 
nápoje v stánkoch. Bolo to necelých 2800 eur. Som rád, že na Trnávke je toľko štedrých ľudí, 
ktorí sú ochotní nielen prispieť finančne ale aj konkrétne pomôcť. Aj počet stánkov, ktoré 
ponúkajú kvalitné jedlo a pitie, z roka na rok stúpa. Tohto roku sme mali 22 stánkov. Čo si však 
všimne každý, kto sem príde, je atmosféra. Je plná lásky, dobroty a radosti. Radosti, ktorá 
rastie len, keď sa dáva ďalej. A to je aj základ týchto trhov,“ dodal Radovan Rumanovič, organizátor 
Charitatívnych vianočných trhov. 

tím zo Saleziánskeho diela na Trnávke

HLASUJME DENNE 
AŽ DO  28. 2. A VYHRAJME 
KRÁSNE  IHRISKO PRE

BRATISLAVU-
-RUŽINOV

08894 06975 - lidl Zihadielko 3_420X297_mesta.indd   5 08.01.18   12:32
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Ples v štýle rock´n´roll

Vrútockáčik získal  
špeciálne ocenenie 

Nové outdorové ihrisko na Trnávke

Ples Ružinovčanov má za sebou 
už 7. ročník. Ten sa niesol v štýle 
rock´n´roll. 
Hostia sa tak preniesli do obdobia 
energických piesní, kde kraľoval aj Elvis 
Presley. Práve ten medzi Ružinovčanov 
zavítal ako hlavný hosť večera. Jeho 
nesmrteľné hity previedol jeden  

z najlepších európskych imitátorov 
Elvisa – Vláďa Lichnovský, ktorý je 
držiteľom ocenenia Europe´s No 1 Elvis 
Contest z anglického Blackpoolu. Počas 
plesu mali hostia opäť k dispozícii dva 
tanečné parkety, hlavnou kapelou 
bol Ludo Kuruc Big Band. Pravú 
rock´n´rollovú náladu doplnila kultová 
kapela Mr.56, ktorej zvuk zodpovedá 

vintage štýlu 50-tych rokov minulého 
storočia. Ples Ružinovčanov, ktorý 
organizuje mestská časť a Cultus 
Ružinov, opäť aj pomáhal. Výťažok 
z tomboly vo výške 1 481 eur totiž 
poputuje Detskému folklórnemu 
súboru Kremienok. 

Marianna Šebová 
Foto: Stanislav Šenc, Cultus Ružinov, a.s.

Vo svojej premiére na celoslovenskej súťaži 
školských časopisov s názvom Pro Slavis 2017 
získal školský časopis s názvom Vrútockáčik 
špeciálne ocenenie – Cenu Matice Slovenskej. 
Odborná porada Domu Matice Slovenskej 
v Žiline ocenila najmä regionálny prínos 
slovenskej histórie a slovenského jazyka a 
taktiež celkové prevedenie a dizajn časopisu. 
Cenu si v Žiline na slávnostnom vyhodnotení 
v Dome Matice Slovenskej prevzali dvaja žiaci, 
ktorí zastupovali celú školskú redakčnú radu 
spolu so zodpovedným pedagógom za školský 
časopis Mgr. Lukášom Srnkom.

ZŠ Vrútocká

V rámci grantovej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja sa na školskom dvore 
v mesiacoch október – november 2017 vybudovalo nové outdorové ihrisko pre účel 
skvalitňovania športového rozvoja žiakov školy, ale taktiež pre všestrannú športovú aktivitu 
verejnosti a obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov. Moderné outdorové ihrisko 
spĺňa všetky prvky pre realizáciu aktivít a dotvára tak vybavenosť školského ihriska pre 
športové aktivity. Z finančných zdrojov dotácie boli zakúpené a nainštalované outdorové 
cvičiace prvky, a to outdorové fitnes prvky, dva stoly na stolný tenis a päť žineniek do 
telocvične. Samotné outdorové ihrisko primárne slúži pre športové, atletické a gymnastické 
disciplíny. Ďalej sa dá využiť na rozcvičovanie, rehabilitačné precvičovanie počas výchovno-
vzdelávacieho procesu aj pre verejnosť. Touto cestou sa chceme poďakovať Bratislavskému 
samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu, ktorá významne dopomohla skvalitniť 
výchovno-vzdelávací proces na našej škole a mestskej časti Ružinov.

ZŠ Vrútocká

SALEZIÁNSKE DIELO 
NA TRNÁVKE 

JANUÁR
& NAŠE AKCIE

20
28
28

FARSKÝ HODOVÝ 
PLES
DK Ruzinov 
19:00

ˇ

Hodová sv.omša
kostol J.Bosca 
11:00

Bartolomej - divalo 
sála pod kostolom
16:00  /  19:00

RODINNÉ CENTRUM MAMY MARGITY

miesto, pre rodiny mladých a deti. Poradenstvo 
a právna podpora pre manželov – Family 
garden, Materské centrum Margarétka, 
Materská škola Mamy Margity, zdravotné 
služby pre deti a mládež.

SDM DOMINO FUTBALOVÝ KLUB

viac ako 350 športovcov v 14-tich 
mládežníckych a dvoch seniorských mužstvách. 
Venujeme sa nie len futbalu ale aj osobnostným   
aktivitám rozvíjajúce charakter.

prídite
k nám :)

ORATÓRIUM PRE MLADÝCH 

miesto, kde sa mladí a deti stretávajú a pod 
vedením saleziánov a animátorov sa snažia o 
svoj osobný a kresťanský rozvoj.

FARNOSŤ SV. JÁNA BOSCA

sa nachádza v mestskej časti Ružinov. Jej 
územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, 
Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju 
Saleziáni dona Bosca. 

BUDEME RADI AK PRÍDETE K NÁM NA PODUJATIA ALEBO SA ZAPOJÍTE DO NAŠEJ VEĽKEJ KOMUNITY

www.trnavka.sk https://www.facebook.com/Trnavka/ Saleziánske dielo na Trnávke
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Ado Juráček víťazom Ružinovskej lýry
Ružinovská lýra už po druhýkrát 
rozospievala mestskú časť. 
Jedinečná súťaž, ktorá nie je 
zameraná na najlepší výkon  
v speve, ale na najlepšieho 
tvorcu hudby a textu. Súťaž 
tak v širšej miere dáva mladým 
umelcom možnosť prezentovať 
sa a plniť si postupne svoje sny. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
a spoločnosť Cultus Ružinov 
sa už minulý rok rozhodli 
organizovať Ružinovskú lýru. 
Väčšina podobných súťaží sa 

zameriava na najlepší spev, prezentujú sa reprodukované piesne. 
Ružinovská lýra je iná. Súťažiaci sa musia prihlásiť so svojím vlastným 
textom a hudbou, čo je omnoho náročnejšie. „Súťažiaci posielali 
svoje nezverejnené skladby. Prišlo nám ich približne 30. Z nich 
odborná porota vybrala 10, ktoré sa nám predviedli na pódiu,“ 
doplnila Andrea Kozáková, riaditeľka spoločnosti  Cultus Ružinov. 
Na pódiu sa vystriedali známe aj neznáme tváre. Víťazom lýry sa 
stal Ado Juráček so svojou skladbou Trubadúr. Pre  Ružinov nie je 
neznámym umelcom. Minulý rok vyhral súťaž Kapela Ružinova, čo 
mu umožnilo zaspievať si na Ružinovských hodoch. V tohtoročnej 
súťaži čakala víťaza oveľa lákavejšia hlavná výhra. Víťazná pieseň 
bude prezentovaná poslucháčom  v Rádiu Slovensko na RTVS. 
„Výhra v lýre je pozitívne nakopnutie v hudobníkovej ceste. Veľmi 
sa z toho teším, hlavne z prezentácie piesne v Rádiu Slovensko. Som 
vďačný za túto príležitosť,“ vyjadril sa Ado Juráček, ktorý  publikuje 
svoje piesne najmä na sociálnych sieťach, kde si nachádza fanúšikov 
svojej tvorby. Rádio Devín už v minulosti hralo jeho skladby, nie je 
teda úplným začiatočníkom. Skladaniu piesní sa venuje už viac ako 

desať rokov. Svoju tvorbu ozvláštňuje aj hrou na gitare, tá je jeho 
neodmysliteľnou súčasťou už od detstva. Aj víťaznú pieseň Trubadúr 
sprevádzal hrou na gitare. 

Orchester ozvláštnil piesne
Mladých umelcov silne motivovali k zapojeniu sa do súťaže aj 
vystúpenie a nahrávka s Orchestrom Gustava Broma. „Je to ďalšia 
vec, ktorou sa môžem prezentovať a mal som možnosť počuť, ako 
to bude znieť. Bol som veľmi milo prekvapený,“ doplnil Ado Juráček. 
Zuzana Fridecká, ktorá si titul Ružinovská lýra odniesla už minulý rok, 
ani tentoraz neodišla bez ocenenia. Dostala Cenu starostu mestskej 
časti. „Tento rok sa mi hodnotilo o to ťažšie, keďže som vedel, že 
budem udeľovať Cenu starostu. Snažil som sa aj počúvať odbornú 
porotu, ktorá mi s výberom poradila. Na prvom mieste sme sa zhodli, 
Nechceli sme však udeliť cenu Ružinovská lýra aj Cenu starostu 
jednému interpretovi. Zuzana Fridecká, ktorá získala Cenu starostu, 
získala od porotcov veľmi vysoké hodnotenie, preto aj tá voľba udeliť 
cenu práve jej, bola jednoznačná,“ povedal Dušan Pekár, starosta 
Ružinova. Zuzana si minulý rok odniesla finančnú výhru, ktorá síce 
poteší, ale hudobníka až tak kariérne neposunie. „Tento rok som do 
lýry išla kvôli prezentácii piesne v RTVS. Pre začínajúceho umelca 
je to veľmi dobrý štart. Cena starostu ma prekvapila a som rada,“ 
vyjadrila sa Zuzana Fridecká. Mladí začínajúci umelci  nemajú veľa 
príležitostí, aby svoju tvorbu prezentovali pred veľkým publikom a 
získali mediálnu podporu. Väčšinou hrávajú len v malých kluboch. 
Víťazov vyberala odborná porota v zložení Richard Jajcay, ktorý 
zastupoval RTVS, Vlado Valovič, dirigent Orchestra Gustava Broma 
a Luboš Zeman, ktorý tvorí texty. „Pevne verím, že mladí hudobníci, 
ktorí sa nám tu dnes predviedli, majú pred sebou ešte bohatú 
kariéru. A toto je len ich prvé nakopnutie a naštartovanie,“ uviedol 
Vlado Valovič. 

Marianna Podlucká
Foto: Stanislav Šenc
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CÍTIM SA NAJMÄ DIVADELNÝM HERCOM

Svet pred kamerou ste okúsili sotva 8-ročný. Kto vás objavil a do 
akej úlohy vás obsadil? 
Po prvýkrát som stál pred kamerou vo vysielaní pre školy, ktoré bolo 
zamerané na výtvarné aktivity. Keďže som chodil na výtvarný krúžok 
ku vtedy populárnej tete Kláre do „Pinkáča“,  teda Pionierskeho palá-
ca, dostal som možnosť účinkovať. Recitoval som a nebál som sa, v 
televízii zistili, že „ten malý“ je šikovný. A potom to už išlo. Najmä keď 
som začal chodiť do Ludusu.

Takže  ste navštevovali detské divadlo Ludus. Chalani na základ-
nej zvyknú behať za loptou alebo hokejovým pukom, pre vás 
malo zrejme väčšiu príťažlivosť javisko. Nemali ste trému ani keď 
ste hrali pred spolužiakmi alebo rodičmi?
Trému má každý herec. A ten, kto tvrdí že ju nemá, tak klame! Herec 
sa však musí naučiť zvládať ju. Priznám sa, mal som ju aj ja a stále 
mám. A som za ňu vďačný, lebo tréma prináša zodpovednosť. „Kiks“  
na javisku sa, aspoň u mňa, objavuje vtedy, ak som si príliš istý, čiže 
nemám trému. No, a k tomu behaniu za loptou... Aj futbal decká hrajú 
kvôli dobrej partii. A v Luduse bola fantastická partia. Keď sa stretli po 
30-tich aj 40-tich rokoch Ludusáci v hľadisku, všetci bez výnimky sme 
spoločne spievali hymnu Ludusu. Nikto ju nezabudol. 

Rodičia asi neprotestovali, keď ste sa rozhodli po ukončení 
Gymnázia Ladislava Novomeského študovať herectvo na 
VŠMU...
Som rád, že mi rodičia nebránili v mojich záľubách. Našťastie ma na 
túto výberovú umeleckú školu vzali na prvý šup, talentové skúšky 
hodnotili aj študenti v tzv. študentskej komisii. Podstata štúdia na 
VŠMU tkvie , na rozdiel od iných vysokoškolských štúdií, v niečom 
inom než v memorovaní textu. Treba sa naučiť pracovať so svojím 
vnútrom, so svojím vlastným ja. V ktoromkoľvek inom povolaní 
nemusí človek vnášať do práce svoje emócie. Mnohí študenti tento 
druh obnažovania svojho vnútra nezvládnu alebo nechcú a odídu. 
Obdobie na VŠMU bolo krásne. Niekedy sme vydržali skúšať predsta-
venie alebo sa pripravovať na hodinu herectva celú noc. Stále sme 
boli nevyspatí a vyčerpaní, ale šťastní. Bol to taký ochranný skleník.  
A keď z neho vyleziete, život a prax vás náležite vyfacká. ☺ 

Desať rokov ste účinkovali v Trnavskom divadle. Na ktorú z hier 
či konkrétnu postavu si najradšej spomínate?
Určite na tú prvú. Juraj Nôta, náš pedagóg, ma obsadil do hry Ocino, 
my na to máme. Bola o vtedy sa rodiacej vrstve nevkusných zbohat-
líkov - na scéne sme striekali zlatou farbou veľkých sadrových trpaslí-
kov. Odrazu som sa ocitol medzi hercami ako Marián Geišberg, Anka 
Šišková alebo nebohý Ľudovít Moravčík. Bol som na to patrične hrdý, 
a najmä po tom, ako som dostal príležitosť vo veľkých postavách  
v SND. Študenti VŠMU totižto vtedy robili väčšinou „zbrojnošov“. 
Veľmi rád si spomínam aj na obdobie, ktoré sme ako skupina mladých 
hercov zažili s režisérom Ivanom Blahútom.

Spomínaný kolega Blahút sa stal na viac ako štyri roky i vaším 
spolumoderátorom relácie Kakao. V čom spočívala najväčšia prí-
ťažlivosť tejto obľúbenej relácie pre deti?
Relácia sa stala úspešnou možno paradoxne preto, lebo sme vôbec 

nevedeli moderovať. Oslovili nás veľmi narýchlo. Ani sme sa nenazdali 
a už sme nakrúcali. Uf. Tak sme si povedali, že stavíme na bezprostred-
nosť. Skrátka, keď sme niečo zmrvili, nesnažili sme sa to upotene 
zakrývať. Podľa reakcií detí vieme, že ich zaujala najmä bezprostred-
nosť. Po niekoľkých vysielaniach sme dokonca „lovili“ chyby toho 
druhého a doťahovali sme sa pred kamerami. Najmä keď som  
v živom vysielaní spadol a rozbil plnú tácňu veľkonočných vajec. Ivan 
vtedy v živom vysielaní požiadal, aby strihli na mňa. Všetci ma zrazu 
videli, ako sa usilujem trápnu situáciu zaonačiť, najmä keď mi od smie-
chu vybehol z nosa soplík.

Začínali ste v Luduse ešte v čase, keď bol Ľudovou umeleckou 
školou. Dnes ste v súkromnej ZUŠ Škola Ludus pedagógom. Aký 
vzťah ste mali voľakedy k učiteľom vy? Ktoré z princípov uplat-
ňujete voči svojim študentom? 
Ludus pochádza z latinského slova hra, ale aj škola. Takže čosi podob-
né ako výrok Ámosa Komenského „Škola hrou“. Ja sa so svojimi dec-
kami hrám. Bláznim sa s nimi. A keď neposlúchajú, mám veľmi hlasnú 
píšťalku. Ten zvuk nenávidia. Vďaka týmto „tvrdým“ metódam sa nám 
podarilo vytvoriť aj krátke predstavenie, čo bol pri ich (ne)disciplíne 
celkom slušný úspech. Do „učenia“ sa ešte len zaúčam ☺. Ale zdá sa, 
že mi to nejde až tak zle, keďže mi nijakí žiaci neodišli. 

Voľakedy ste sa venovali viacerým druhom športu. Ako je tomu 
dnes? 
Na šport treba mať čas. Ľudia zvyknú vravieť, že čas sa vždy nájde, 
ale nie je to celkom tak. Ak sa napokon nájde, je to na úkor niečoho 
iného. Aj keď mi práca a rodina zhltnú takmer všetok čas, stále sa usi-
lujem znova začať cvičiť a behať. Kedysi som sa týmto dvom disciplí-
nam venoval priam fanaticky a každý deň som sa trikrát vážil. Herec 
by sa mal o svoj výzor starať, ale po štyridsiatke človek lenivie.

Ste veľmi príčinlivý, no predsa len, máte ešte nejaké nesplnené 
želanie?
Môj sen je veľmi jednoduchý. Rád by som uživil svoju krásnu rodinku, 
neprekáža mi ani to, že musím zvládať viacero profesií. No stále túžim 
po tom, čo závidím neveľkej skupine kolegov, ktorým sa to pošťastilo. 
Rád by som sa živil herectvom.

Aj keď ste sa nenarodili v Bratislave, možno vás za Bratislavčana 
považovať, veď takmer celý váš doterajší život sa viaže k nášmu 
hlavnému mestu, konkrétne k Ružinovu...
Narodil som sa v Dunajskej Strede, ale len preto, že tam pôsobil 
pôrodník MUDr. Teren, ktorý bol známym našej rodiny. Ako 5-dňový 
novorodenec som už vrieskal na Zálužickej ulici, čo je celkom vtipné, 
keďže môj otec pochádzal práve zo Zalužíc. Po narodení brata sme sa 
presťahovali na Šalviovú ulicu. Moja manželka je zo Šalviovej ulice  
a prvú spoločnú fotografiu máme z terajšej MŠ Srdiečko, ktorá sa 
nachádza v strede tejto ulice. Ako rodinka bývame na vedľajšej 
Papraďovej ulici, svokrovcov a brata mám na Šalviovej. Takže som 
naozaj pravý Ružinovčan. 

Anna Sláviková
foto: archív M. Rovňák

Deti ho milujú, a nielen tie jeho dve vlastné. Viac ako štyri roky pripravoval pre deti 
obľúbenú reláciu Kakao, na divadelných doskách vďaka svojmu výzoru často hráva 
v rozprávkach a posledný rok si vyskúšal aj rolu pedagóga v škole Ludus. Napriek 
tomu, že aj po štrnástich rokoch sa „nálepky kakaovník“ ťažko zbavuje, venuje sa 
aj mnohým iným oblastiam. V prvom rade je divadelným hercom. Počas desiatich 
sezón stvárnil v Trnavskom divadle  takmer tridsať zaujímavých postáv, na javisku 
SND  účinkoval v hrách Chaos, Svadba, zahral si v predstaveniach  František 
z Assisi na Novej scéne, v Producentoch vo Wandal Production, ale mohli sme 
ho vídať aj divadlách Ludus, Aréna či v Prešporskom divadle. Je tiež televíznym, 
filmovým a dabingovým hercom. Účinkoval v 33 hraných filmoch, televíznych 
inscenáciách a seriáloch ako Vlakári, Pustatina lásky, Ako divé husi, Ordinácia  
v ružovej záhrade a mnohých ďalších. Venuje sa tiež písaniu scenárov, jeho meno 
sa objavuje v titulkoch filmov - „preklad a úprava dialógov“. Svoju kreativitu využíva 
ako copywriter, čiže autor reklamných textov. Mgr. art MICHAL ROVŇÁK (1972).
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Z Feriby do Prievozu
Združenie M_P_BA organizuje pravidelné vlastivedné prechádzky. Zameriava sa hlavne na domácich 
obyvateľov, ktorým chce ukázať a oboznámiť ich s históriou mesta. Aj v Ružinove sa konala jedna z 
takýchto prechádzok. Potvrdilo sa, že obyvateľov história mesta, v ktorom žijú, naozaj zaujíma, čoho 
svedkom boli aj tri obsadené turnusy.

Prehliadka účastníkov oboznamovala 
so starou časťou Ružinova, konkrétne 
Prievozom. Počas troch hodín sa záujem-
covia dozvedeli o vzniku tohto územia, 
navštívili miestny cintorín, obdivovali 
kaštieľ, popozerali si Radničné námestie. 
Prechádzku dopĺňal pútavý výklad sprie-
vodcu. „Viem už niečo o kaštieli, o budo-
vách na Radničnom námestí, ale dúfam, 
že sa dozviem ešte niečo nové,“ povedal 
jedna z účastníčok prechádzky. Prehliadka 
začala na rohu Mierovej a Hraničnej 
ulice, zúčastneným  priblížila najmä vznik 
Prievozu ako takého. Prvá písomná zmien-
ka o tejto oblasti pochádza z roku 1300. 
Tá sa však dnes nedá nájsť, nie je teda 
preukázateľné zrejmé, čo obsahuje. Ďalšia, 
z roku 1382, už ponúka bližšie informácie. 
Spomína sa v nej názov Oberunfar, čo  v 
starej nemčine znamená Horný Prievoz. 
Vznik názvu ovplyvnila skutočnosť, že cez 
toto územie prechádzala jedna z dvoch 

obchodných ciest na Žitný ostrov. Cesta sa 
od čias stredoveku príliš nezmenila, je to 
terajšia Mierová. „Viedla tadeto preto, že 
tu bola vyvýšenina medzi dvoma ramena-
mi Malého Dunaja,“ priblížil Ivor Švihran 
z M_P_BA. Názov Prievoz, v maďarčine 
Félvér  znamená Horný Prievoz. Oba uve-
dené názvy sa postupom času skomolili,  
historická podoba pomenovania sa neza-
chovala. Prievoz až do roku 1918 nebol 
slovenským etnickým územím, čiže sloven-
ský názov bol prenášaný len slovom a znel 
Feriba. „Tento názov sa používal úradne až 
do roku 1927. Potom bol schválený preklad  
historického stredovekého názvu,  a to 
Prievoz,“ doplnil Švihran. Názov Feriba bol 
používaný až do 70. rokov minulého storo-
čia, ba dokonca a aj v súčasnosti  ho starší 
obyvatelia lokality poznajú. 

Obyvateľstvo Prievozu 
Prievoz bol do 16. storočia len osadou, nie  
obzvlášť významnou. Pomenovania, ktoré 
sa tu používali označovali len usadlosť. 
Nemeckí protestanti sem prišli až v 16. 
storočí paralelne s Chorvátmi. Na nemec-
kom území začínali v tom období veľké 
protireformačné hnutia. Uhorsko veľkoryso 
prijalo utečencov z Nemecka a  usadilo ich 
v Prievoze. Tí postupne vytvorili dedinu, čo 
potvrdzuje aj zmienka z roku 1604. Prievoz 
mal už richtára, čiže začala vznikať moder-
ná dedina. Mierovú ulicu od Hraničnej až 
po Osvetovú ulicu lemoval až do 80. rokov 
20. storočia rad vidieckych domov. Zvyšné, 

ktoré neboli v tých rokoch zbúrané, môže-
me ešte stále vidieť v tzv. starom Prievoze. 
Prievoz sa po roku 1918 začal výrazne 
meniť tak, ako aj celá Bratislava. Do tohto 
roku tu žila výrazná väčšina nemeckého 
obyvateľstva a maďarská menšina. Prievoz 
dovtedy obývalo len 5% slovenských oby-
vateľov, čo sa však postupne menilo. Do 
konca druhej svetovej vojny tu mali v obci 
najväčšie zastúpenie práve Nemci, čo sa 
odrazilo aj na vierovyznaní jej obyvateľov.  
Prievoz ako jedna z mála evanjelických 
dedín bez kostola bol veľmi malou obcou 
v blízkosti Bratislavy. Evanjelický kostol na 
jej území vznikol až  v roku 1925  a neskôr, 
v roku 1940, pribudol  katolícky kostol.   
Hraničná ulica (názov ulice sa zachoval 
až po súčasnosť) má svoj názov preto, 
lebo tvorila hranicu medzi Bratislavou a 
Prievozom. Počas tohto obdobia vznikla 
v Prievoze aj obecná radnica, čo nebývalo 
zvykom, obce väčšinou radnice nemávali. 
Takisto vznikla „mýtnica“, keďže obec spolu 
s Bratislavou vyberala mýto. To ukazuje na 
vzťah, že bola s mestom už vtedy previaza-
ná. Postupne sa Prievoz neustále rozširoval. 
Dnes je plnohodnotnou súčasťou mestskej 
časti Ružinov, teda aj   Bratislavy. V posled-
ných rokoch patrí k najatraktívnejším loka-
litám na bývanie, čo isto spôsobuje jeho  
nádych pokojnej dediny v strede mesta a 
samozrejme jeho zaujímavá  história.  

Marianna Podlucká
Foto: Radoslav Hoblík

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti
č. UK GR-L-1-82/2017

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne
záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj 
prebytočného majetku, a to:

1. motorové vozidlo zn. LIAZ, 18.23KB06 s nosičom kontajnerov JNK 8050, rok výroby 
2005, výkon 170kW, počet km 494374, užitočná hmotnosť 8170 kg, nepojazdný, primeraná 
cena je 1346,- € s DPH.
2. pracovný stroj UN-053.1, rok výroby 1986, 3595cm3, výkon 47kW, nepojazdný, 
nekompletný, bez predných kolies a 1. zadného, príslušenstvo: podkopové zariadenie, 
drenážna lopata, 2x zdvíhacie zariadenie, drapák, primeraná cena je 1214,-€ s DPH.
3. pracovný stroj UNC-060, rok výroby 1984, 2697 cm3, výkon 34,2 kW,
nepojazdný, porucha zdvíhacieho valca, na stroji je umiestnená bezzubá lopata,
primeraná cena je 706,-€ s DPH.
 Celková suma spolu: 3.266,-€

Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na
adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19,  
821 05, Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením objektu 
záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou 
záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk .

Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka,
ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa 
stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného 
majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.

  RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, a.s.
  Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti
č. UK GR-L-1-83/2017

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové 
konanie na odpredaj prebytočného majetku, a to:

1. súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City 
Cat2020XL,
2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL

Celková suma spolu: 8.982,-€

Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na
adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské 
Luhy 19, 821 05, Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti 
– s uvedením objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením 
„NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 
0908 555 080, email: boris.hudec@rpvps.sk .

Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka,
ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. 
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik 
verejno-prospešných služieb, a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi 
úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si 
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové 
konanie.
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Súťažte o knihu Pôvod od Dana Browna, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 15.2.2018 
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 3/2018. Správne znenie tajničky RE 12/2017: „Pravé meno lásky je zajatie“. Knihu Priateľky od Táni Keleovej-Vasilkovej získava 
Ingrida Drahová zo Seberíniho  ulice. 
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DOBROVOĽNÍCI NA TRATI   
13. ROČNÍKA ČSOB BRATISLAVA MARATHONU

Prestížne bežecké podujatie  - ČSOB 
Bratislava Marathon - ako každé 
veľké športové podujatie potrebuje aj 
dobrovoľníkov. Tí,  tak ako športovci, sa 
podieľajú na  jeho úspešnom priebehu.
Na jednotlivých ročníkoch sa ako pomocníci na 
trati tradične  zúčastňujú seniori  
z niektorých mestských častí Bratislavy. Aj 
v tomto 13. ročníku, v ktorom hlavný pretek 

bude 8.4.2018, organizátori Bratislava Marathon Team v spolupráci s Radou seniorov  
hl. m. SR Bratislavy očakávajú Vašu účasť.  K seniorom sa môžu pridať aj mladšie ročníky 
a vzájomná spolupráca na trati a v  priestoroch štartu či cieľa bude predstavovať 
medzigeneračné priateľstvo. Pripravujeme aj súťaž medzi mestskými časťami,  ktorá 
bude vyhodnotená. Odmenu získa mestská časť, z ktorej sa prihlási najviac dobrovoľníkov. 
Všetkých prihlásených pozveme na  spoločnú inštruktáž.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
jednotlivo alebo ako skupinky z denných centier a  z klubov JDS. Pri prihlásení treba 
uviesť kontakt, na ktorý pošleme pozvánku na inštruktáž. Prihlášky posielajte do 
16.3.2018 na adresu: BE COOL, s.r.o. , Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Heslo: dobrovoľník 
senior, email: magda@becool.sk, 0904 822 291

Bratislava Marathon Team a Rada seniorov hl. m. SR Bratislavy,  
foto: T. Baštovanská

ZO JDS Štrkovec bude vyberať členské na rok 2018 vo februári 
každú stredu v čase od 14.00 do 16.00 na SIC Zimnej 1

Výročná členská schôdza ZO JDS Štrkovec  bude dňa  
6. 3. 2018 o14:00 hod.  v malej sále DK Ružinov

ZO JDS Štrkovec pozýva seniorov na výlet dňa 14.2.2018 do Starého 
Smokovca a na Hrebienok do ľadového domu. Zraz účastníkov o 5:30 pred 
hlavnou stanicou, odchod vlaku o 6:03 hod. Každý účastník musí byť primerane 
vybavený obuv, oblečenie, občerstvenie, palice, poprípade lieky. Užite si cestovanie 
vlakom a potešte sa pohľadom na krásu našich hôr. inf. Tencerová 0905 870250
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Seniori, žiadna nuda!
Ani v roku 2018 nezabúda mestská časť 
Ružinov na seniorov. Tí si posledné roky 
pocestovali, navštívili mnoho zaujíma-
vých miest, čo to sa priučili, zaspievali a 
zatancovali si na mnohých koncertoch a 
podujatiach. 

Ružinovskí seniori sa nudiť určite nebu-
dú. Mestská časť pre nich  naplánovala 
program, ktorý ich zaručene nenechá 
sedieť doma. Na svoje si prídu všetci: 
milovníci cestovania, hudby, tanca  i tí, ktorí 
bažia po nových informáciách a zážitkoch. 
Ružinov sa aj týmto spôsobom snaží o 
socializáciu starších obyvateľov, čo sa mu 
aj darí. Svedčia o tom plné sály či autobusy 
a v neposlednom rade pozitívne odozvy, 
ktorými seniori nešetria. 

Maďarsko i Rakúsko
Krásna „jeseň života“ je v Ružinove už 
tradične spojená s cestovaním a spozná-
vaním miest  na Slovensku či za hranicami 
krajiny. Aj tento rok budú môcť seniori 
získavať každý mesiac nové cestovateľské 
zážitky. „S výletmi štartujeme vo februári. 
Spoločne so seniormi si pôjdeme prehriať 
kosti do obľúbených termálnych kúpeľov v 
Mosonmagyarovári. Tieto kúpeľné zájazdy 
sú medzi dôchodcami veľmi vyhľadávané. 
Obľubujú aj komentované prehliadky. 
Pred dvoma rokmi sme boli na zámku v 
Schlosshofe, tento rok návštevu rozšírime aj 
o zámok v Niederweiden. Úplnou novinkou, 
na ktorú sa seniori môžu tešiť v máji, je náv-
števa údolia Wachau, kde si pozrieme nád-
herný benediktínsky kláštor. Zároveň nevy-
necháme ani susedný zámok Graffeneg, 
kde to vyzerá ako v rozprávke,“ priblížila 
cestovateľský plán Henrieta Valková, vedú-
ca odboru sociálnych vecí Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Seniori 
ešte pred letom navštívia Mikulov a Valtice 
dve známe moravské mestá. Samozrejme, 
mestská časť pokračuje aj v takzvaných 
domácich výletoch, teda potulkách po 
Bratislave. Pre milovníkov histórie Bratislavy 

pripravila na marec komentovanú prehliad-
ku Reduty a Slovenskej filharmónie. 

Swing, čardáš i opera
Okrem cestovateľských zážitkov čaká 
na  seniorov  aj veľa zážitkov hudobných. 
Zabávať tancom a spevom sa budú môcť 
počas celého roka. Seniori sa odreagujú  
pri rytmoch viacerých hudobných žán-
rov. „Snažili sme sa vyskladať hudobný 
program tak, aby bol pestrý. Každý mesiac 
sa tak seniori môžu tešiť na iný žáner. Pre 
veľký minuloročný úspech sme opäť pozva-
li primášku Barboru Botošovú, vnučku 
Berkyho Mrenicu, ktorá predstaví čardáš a 
známe cigánske melódie. Veríme, že ušiam 
seniorov ulahodí aj mladá talentovaná 
speváčka Anka Repková či operný spevák 
Martin Babjak, ktorý nám prisľúbil účasť 
koncerte v apríli. Teší nás, že ľudia na tieto 
koncerty prichádzajú nielen za samotnou 
hudbou, ale aj za spoločnosťou. Je to pre 
nich zážitok. Tak isto vedia, že sme tam 
aj my, ľudia zo sociálnej oblasti, veľakrát 
preto využijú možnosť a popýtajú sa o 
radu, prípadne nám povedia, čo ich trápi,“ 
vysvetlila Henrieta Valková

Škola zdravia pokračuje 
No nielen zábava čaká na seniorov v roku 
2018, ale aj vzdelávanie. Ružinov pripra-
vil viaceré zaujímavé prednášky. Chýbať 
opäť nebude ani obľúbená Škola zdravia. 
„Začíname o februári. Až do leta, raz do 
mesiaca si seniori môžu prísť vypočuť zau-
jímavé prednášky na rôzne témy. Tento 
rok bude naša Škola zdravia taká špeci-
álna, témy totiž nebudú čisto zdravotné. 
Povenujeme sa napríklad aj etnomedicíne 
či  kúpeľnému cestovnému ruchu,“ objasni-
la Henrieta Valková. Mestská časť zároveň 
pozýva seniorov raz do mesiaca na filmové 
premietania do kina Nostalgia.  Raz za 3 
mesiace sa v dome kultúry Cultus Ružinov  
pripíja spoločne na zdravie jubilantov. 
Všetky potrebné informácie o výletoch, 
koncertoch, prednáškach a iných akciách 
nájdu seniori postupne nielen v ruži-
novskom Echu, ale aj na webovom sídle  
mestskej časti. Zároveň stále majú možnosť 
podeliť sa o svoj telefónny či mailový kon-
takt a odbor sociálnych vecí im potom pra-
videlne bude zasielať aktuálne informácie. 

Katarína Kostková
Ilustračné foto: Henrieta Valková

inzercia

Prežije ten, kto sa učí
...A kto sa vie a chce učiť, vie premýšľať a konať v kontexte...
Použil som v nadpise hyperbolu zámerne, aj keď to nebude 
ďaleko od pravdy. Zložitosť súčasného sveta a rýchlosť zmien 
nás núti k tomu, aby sme sa neustále učili.  
Som Ružinovčan a Prievozčan, tak to skúsim premietnuť do 
nášho priestoru. Aby naša lokalita, organizácie a ľudia v ňom 

mali schopnosti a zručnosti byť flexibilní.  Aby náš priestor rástol, tak by sme mali 
mať všetci zručnosť vedieť sa učiť. A aké to bude mať charakteristiky? Že napríklad v 
našej lokalite bude hodnotou zručnosť- vedomosť a schopnosť. Že budeme mať vôľu 
neustále sa zlepšovať. A že budeme vidieť zmysel v tom, čo robíme.
Alebo ešte inak povedané, že Ružinov, resp. Prievoz je zrelá oblasť, v ktorej pracu-
jú a žijú zrelí ľudia. Zrelí aj v psychologickom význame. Ľudia v takomto učiacom 
sa priestore zdieľajú spoločnú kultúru a stratégiu. 
A áno, prežijú iba tie lokality, samosprávy, ktoré sa učia…a platí to aj globálne. Na 
úrovni štátu. 

A to učenie sa zručnostiam a schopnostiam vedieť zvládať skokové zmeny by malo byť 
v kontexte. Aj samotné činnosti v našej lokalite. Jeden príklad: ak nastane problém  
s cestou. Je tam nekvalitný asfalt. Vytvorí sa výmoľ. Cesta je rozbitá. Máme problém. 
Ideme to riešiť. Spravíme projekt zmeny. Na konci toho by mala byť kvalitná cesta. Ale 
mali by sme to previesť v kontexte. Aby  sa následne po oprave opätovne nerozkopala. 
A mala by byť zmena udržateľná. Znamená to, že by sa mal položiť asfalt, ktorý nejaký 
čas vydrží. Aby to nebol iba projekt pre projekt.
Inak povedané, bez uvedomenia si kontextu nebudeme úspešní. A kontext si vieme 
uvedomiť ľahšie, ak máme schopnosť a zručnosť sa neustále učiť...

Ďalšiu inšpiráciu možno aj pre kontextové chápanie nášho priestoru nájdete aj na fcb. 
stránke: https://www.facebook.com/BratislavaPrievozmojasrdcovka.sk/

Autor textu:  Mgr. Rudolf Hauzer, MBA



18.1. štv 17.00 h  
 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ                                                                                                                                       
 tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
21.1. ne 16.00 h 
 RUŽINOVSKÝ DETSKÝ KARNEVAL
 podujatie plné zábavy pre deti v maskách, muzikál  
 Ľadové kráľovstvo, tvorivé dielne, výroba masiek,  
 maľovanie na tvár, detská diskotéka. Vstup zadarmo
24.1. str 18.00 h  
 NOVOROČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT
 pri príležitosti začiatku osláv 20. výročia založenia  
 ZUŠ sv. Cecílie
28.1. ne  15.00 h    
 TUČNIAKY
 premiéra úsmevnej rozprávky s pesničkami pre celú  
 rodinu  Divadlo komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
29.1. po 17.00 h  
 TV ŠLÁGER verejná nahrávka populárnych piesní.  
 Vstupenky si objednáte na tel.č. 0948 212 212
4.2. ne 10.30 h  
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ    
 DOPOLUDNIE Snehuliačkovci, Divadlo Žihadlo
6.2. ut 14.00 h  
 FAŠIANGOVÝ KARNEVAL podujatie plné  
 zábavy žiakov ZŠ Medzilaborecká v maskách

19.1. pia o 19.00 h 
 BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. Rokov. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal
27.1. so o 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
 PRE RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Ovečka Shaun - animovaný, komédia, 
  rodinný, VB / FR, 2015, 85 min. Vstup zadarmo pre rodiny z   
 Ružinova

27.1. so 9.30 h 
 RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČKOVÉ   
 SLÁVNOSTI   
 tradičné podujatie spojené s ukážkami, výrobou a  
 ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Hudobný hosť  
 Sendreiovci

19.1. pia o 17.00 h
 BROŠNE A PAPIEROVÉ ŠPERKY
 Tvorivé popoludnie pre malých aj veľkých. Vytvoríme si brošne  
 z filcu a naučíme sa ako vyrábať šperky z papiera. Prihlásiť 
 sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita   
 obmedzená. Vstup zadarmo
26.1. pia o 17.00 h    
 MALÁ MÓDNA NÁVRHÁRKA
 Tvorivé popoludnie pre budúce módne návrhárky, vytvoríme si  
 papierové modelky-bábiky, ktorým budeme navrhovať   
 oblečenie, ukážeme si základy práce s látkou, vyskúšame šitie 
  a tkanie. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@ 
 cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo
9.2. pia o 17.00 h 
 MASKY A ŠKRABOŠKY
 Tvorivé popoludnie pre rodičov a deti. Zoznámime sa s   
 históriou benátskych masiek, rôznymi technikami zdobenia  
 a vyrobíme si svoju vlastnú originálnu masku alebo  
 škrabošku. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@  
 cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo
15.2. štv o 17.00 h 
 VALENTÍNSKY KARNEVAL S DISCO JARKOU  
 Zábavné popoludnie s diskotékou pre deti, maľovanie na tvár,  
 tvorivé dielne- výroba valentínskych pozdravov. Prihlásiť sa 
  môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita obme 
 dzená . Vstup zadarmo

 
PARK ANDREJA HLINKU

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

 SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230

 

17.01. ST  19:00 DVOJITÝ MILENEC Francois Ozon, Fr./Belg., 2017
18.01. ŠT 19:00 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Brit./USA, 2017 (PREMIÉRA) 
20.01. SO 17:00 NAJTEMNEJŠIA HODINA Joe Wright, Brit., 2017
20.01. SO 19:30 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 2017
21.01. NE 16:30 PADDINGTON 2 Paul King, Brit./Fr., 2017 (PRE DETI)
21.01. NE 18:30 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 2017
24.01. ST 19:00 BEATRICE Martin Provost, Fr., 2017
25.01. ŠT 19:00 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017 (PREMIÉRA) 
26.01. PI  18:00 COCO Lee Unkrich, Adrian Molina, USA, 2017 (PRE DETI)
26.01. PI  20:15 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 2017
27.01. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: OVEČKA SHAUN Veľká Británia/Francúzsko, 2015
27.01. SO 18:00 GOYA (EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Brit., 2015
27.01. SO 19:45 VŠETKY PRACHY SVETA Ridley Scott, USA, 2017
31.01. ST  19:00 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017
Vo februári uvedieme:
10.02. SO 18:00 MANET (EXHIBITION ON SCREEN) Brit., 2013
12.2. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: SINGIN' IN THE RAIN, USA, 1952
24.2. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: POLÁRNY EXPRES, USA, 2004
24.02. SO 18:00 BOSCH: ZÁHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ (ART ON SCREEN) Špan., 2016

SD Nivy, Súťažná 18 

7.2. str 18.00 h  
 ZAHRAJME SI SPOLU
 koncert komornej hudby, účinkujú žiaci, rodičia 
 a pedagógovia  ZUŠ sv. Cecílie
8.2. štv 17.00 h  
 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ   
 tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
11.2. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ    
 DOPOLUDNIE Lienka Kukulienka 
 a prechladnutý snehuliak , Divadlo MaKiLe
14.2. str  14.30 h  
 ŠKOLA  ZDRAVIA
 Reč tela a naše emócie. Vstup zadarmo
17.2. po 19.00 h 
 COSPLAY  PLES Tanec v maskách
18.2. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ    
 DOPOLUDNIE divadelné predstavenie pre deti  
 „Tdpaslík“. Divadlo na hojdačke
19.2. ut 18.00 h 
 RUŽINOVSKÁ GALÉRIA             
 Vernisáž obrazov Juraja Schrantza, Kurátorka: Mária  
 Horváthová, Foyer DK Ružinov. Vstup zadarmo      
19.2. po 19.00 h            
 LETNÁ NOC
 Divadlo komédie - divadelné predstavenie. 
 Účinkuje: K. Farkašová, M. Ochránek. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal  
21.2. str 14.30 h            
 KONCERT  PRE SENIOROV 
 podujatie v spolupráci s MČ Ružinov      
22.2. štv 17.00 h         
 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ   
 tanečné stretnutie staršej a strednej generácie     
 23.2. pi 19.00 h          
 HORÚCA SPRCHA                                                                                                                                     
 Divadlo komédie - divadelné predstavenie. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal             
25.2. ne  10.30 h    
 TUČNIAKY úsmevná rozprávka s pesničkami  
 pre celú rodinu,  divadlo komédie  
27.2. ut 17.00 h              
 TV ŠLÁGER  
 verejná nahrávka populárnych piesní.
 Vstupenky si objednáte na tel.č. 0948 212 212

VIAC INFO O FILMOCH, PROGRAME, KTORÝ JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ, NA WWW.NOSTALGIA.SK

MC Hojdana
Hojdana bude počas polročných prázdnin, 

t. j. 2.2.2018, z a t v o r e n á. 
19.1. Podporná skupina nosenia detí  (10:00 h)
19.1. Škôločka v Hojdane  – zápis do jarného adaptačného kurzu (termín: 9.4. - 11.6.2018), príprava 
na vstup do materskej školy pre deti od 2,5 roka (9:00 – 11:00 h)
21.1. Zimný kožuch Zajka Fajka  – rozprávkové divadelno-herničkové sobotné dopoludnie v 
Hojdane (10:00 h). Vstupenky je potrebné si vopred zakúpiť na recepcii MC Hojdana.
21.1. Kváskovanie s Katkou 2.   – workshop pre mamičky ktoré si chcú doma pripraviť kváskové 
rožky (9:30 – 11:30 h). Počet účastníkov je limitovaný, je potrebné sa vopred prihlásiť na hojdana@stonline.sk.
25.1. Tvorivé dielničky  so Svätojurskou ekologickou plastelínou (10:00 hod.)
9.2. Podporná skupina dojčenia detí  (10:00 h)
9.2. Škôločka v Hojdane  – zápis do jarného adaptačného kurzu (termín: 9.4. - 11.6.2018), príprava 
na vstup do materskej školy pre deti od 2,5 roka (9:00 – 11:00 h)
10.2. Jarný aranžmán   –  workshop pre kreatívne mamičky (začiatok 10:00 hod.)
11.2. Valentínske radosti  –  valentínske tvoreníčko pre rodičov s deťmi (začiatok 15:00 h)
16.2. Podporná skupina nosenia detí  (10:00 h)
18.2. Výlet hadíka Vadíka do minulosti   (novinka) – rozprávkové divadelno-herničkové 
sobotné dopoludnie v Hojdane (10:00 h). Vstupenky je potrebné si vopred zakúpiť na recepcii MC Hojdana.
27.2. začína Kurz masáží dojčiat   (12:30 h). Prihlasovanie na  
ivana.banova@a-centrum.sk.

...a oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo  
na FB (Priatelia MC Hojdana)...

30.1. ut 18.00 h 
 RECEPT NA ÚSPECH
 Posedenie pri čiernej káve, malá sála. 
 Vstup zadarmo
3.2. so o 10.30 h
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Ujo Anjelsen v podaní Divadla Dunajka. Vstup  
 zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
12.2. po o 14.00 h 
 FILMOVÉ PREMIETANIE 
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia, Spievanie v daždi - muzikál,   
 romantický, komédia, USA, 1952, 103 min. 
 Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
24.2. so o 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
 PRE RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia, Polárny expres - animovaný, 
 dobrodružný,rodinný, USA, 2004, 100 min. 
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova
25.2. ne o 19.00 h 
 BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. Rokov.  
 Vstupenky v sieti Ticketportal
27.2. ut 18.00 h 
 RECEPT NA ÚSPECH
 Prednáška o zdravej výžive a personalizovaných  
 jedálničkoch s Michalom Páleníkom známym z  
 relácie „Extrémne premeny“. Vstup zadarmo


