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KDE JE KAMEŇ SVÁRU?  DEVIATACI NAD CELOSLOVENSKÝM PRIEMEROM 
 ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ AREÁL ČAKÁ REKONŠTRUKCIA  MÁ BYŤ NAČO HRDÁ

VYNOVENÉ IHRISKO 
 NA OSTREDKOCH
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Stretnutia poslancov s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade Mierová 21, 
prízemie B2:

6. 6. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Katarína Šimončičová
Nivy

13. 6. 2018 16:30 - 17:30 
Ing. Tomáš Alscher 
Starý Ružinov

20. 6. 2018 16:30 - 17:30  
Mgr. Martina Fondrková
Ružová dolina

27. 6. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Slavomír Drozd 
Trávniky

Niektoré z ružinovských detských ihrísk už rekonštrukciu potrebujú. Každý rok sa mestská časť snaží niekoľko 
z nich kompletne vynoviť, tak aby vyhovovali súčasným normám, ako i požiadavkám rodičov a ich ratolestí.  
Z ihriska ako zo škatuľky sa najnovšie môžu tešiť aj obyvatelia Ostredkov.

Ružinov začal s kompletnou rekonštrukciou detského raja na 
Raketovej ulici ešte vlani, vplyvom počasia sa práce predĺžili 
a predpokladané dokončenie bolo počas tohtoročnej jari. Tak 
sa aj stalo a ihrisko deti už využívajú na plné obrátky.  „Roz-
siahle ihrisko na Raketovej ulici obnovu už potrebovalo. 
Kompletne sme tam vymenili hracie prvky. Pribudli tam 
nové hojdačky, prvky pre menšie aj väčšie deti. Do tvorby 
ihriska sme zapojili aj Ružinovčania, v hlasovaní facebooku 
vybrali vzhľad ústrednej hracej zostavy. Mysleli sme tiež na 
dospelých, ktorí majú po novom k dispozícii fitnes stroje na 
cvičenie,“ priblížil zmeny ihriska k lepšiemu starosta Ružinova 
Dušan Pekár. Volejbalové ihrisko dostalo nové oplotenie, set na 
volejbal, basketbalové ihrisko má zas gumený povrch a koše. 
Ružinov plánuje ešte ošetrenie múrikov, ktoré budú následne 
čiastočne obložené, tak aby slúžili aj na sedenie. „Musím 
povedať, že ihrisko je veľmi pekné. Páči sa mi, že jeho 
povrch je rovný a mäkký, čo je pre nášho malého chodca 
úplne super,“ pochválila ihrisko mamička Daniela. „S novým 
ihriskom sme veľmi spokojní. Boli sme tu včera, dnes sme 
tu a prídeme znova. Nepamätám si úplne ako celé ihrisko 
predtým vyzeralo, ale už chátralo. Veľká vďaka zato, že 

sa zrekonštruovalo,“ povedala Katarína. V rámci rekonštrukcie ihriska sa samospráva zamerala aj na riešenie problému s 
neodtekajúcou dažďovou vodou, ktorý trápil viacerých obyvateľov. „Pôvodné spevnené plochy ihriska boli nahradené 
zámkovou dlažbou. Podarilo sa nám úplne odstrániť problém s neodtekajúcou vodou v strede ihriska pred betóno-
vou stenou. Žiaľ, nedávnom daždi nám opäť ostala stáť voda v mieste prechodu medzi objektom cukrárne a volej-
balovým ihriskom. Toto  ešte doriešime spolu so zhotoviteľom ihriska,“ objasnila vyriešenie neodtekajúcej dažďovej 
vody Alexandra Szökeová, vedúca Odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy ružinovského miestneho úradu. 
„Do tejto kompletnej rekonštrukcie detského raju na Raketovej sme investovali približne 195-tisíc eur z rozpočtu 
mestskej časti,“ uviedol Dušan Pekár.

Na rade je Miletičova
Ružinov plánuje tento rok kompletnej zrekonštruovať aj detské ihrisko v parku medzi ulicami Miletičova a Ružová dolina.  
Čaká ho výmena všetkých hracích prvkov. Ihrisko bude zamerané na staršie deti, jeho súčasťou bude aj workoutová zostava. 
Samozrejme, nebudú tam chýbať ani hojdačky, ktoré sú u detí veľmi obľúbené. Z ihriska zmizne stará unimobunka a asfalto-
vé plochy nahradí zámková dlažba zámkovou dlažbou. V zmysle projektovej dokumentácie ráta samospráva  pri rekonštruk-
cii, ktorá by mala byť počas letných mesiacov, tohto ihriska s investíciou približne 120-tisíc eur. Novú tvár by malo získať aj 
detské ihrisko na Albrechovej ulici. Rekonštrukciu zatiaľ brzdí pozemok, ktorý sa mestská časť snaží získať do svojej správy. 

mš, foto: kk, rh

Na pokračujúcom aprílovom zastupiteľstve ružinovskí poslanci vyzvali uznesením starostu na podanie návrhu na 
odvolanie predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. Išlo už o opakovanú žiadosť zo strany poslancov. Prvý-
krát požiadali starostu o zmenu vo vedení spoločnosti v novembri 2016. Dôvodom boli zistenia uvedené v správe 
miestneho kontrolóra, voči ktorej sa vedenie spoločnosti ohradilo. Na aprílovom zastupiteľstve podporilo zmenu 
pôvodného uznesenie, ktorá zahŕňala spomínanú výzvu starostovi, 12 z 15 prítomných poslancov. „Dôvodom je 
neustály konflikt medzi predstavenstvom a poslancami, potvrdené lajdáctvo a prešľapy pri vedení spoločnosti, 
ako aj nehospodárnosť a iné závažné zistenia. Zdrojom zistení sú ako podnety od občanov, tak aj správy hlavného 
kontrolóra mestskej časti Ružinov. Kvantum získaných informácii v kombinácii s podozreniami z ďalších nekalých 
praktík vedenia, viedlo poslancov k opakovanej výzve starostovi na odvolanie vedenia spoločnosti,“ objasnil 
predloženie doplnenia pôvodného uznesenia Martin Ferák, predseda dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a. 
s. „Ružinovčania sú dosť vnímaví a vidia zmeny, ktoré CULTUS Ružinov za posledné tri roky prináša a to je pre nás 
najdôležitejšie.  Neustále útoky na CULTUS Ružinov vnímame ako politikárčenie a boj o moc v Ružinove. Je smutné, 
že niektorí politici využívajú kultúru a umenie na presadzovanie svojich politických ambícií, s čím sa my nikdy 
nestotožnime,“ uviedla riaditeľa spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. Andrea Kozáková. V zmysle zákona o obecnom 
zriadení je zastupiteľstvu okrem iného vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organi-
zácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich. „Za posledné roky môžu všetci vidieť pozitívny 
posun v práci CULTUSu. Rekonštruujú sa kultúrne domy, pripravuje sa viac podujatí, je zriadená Ružinovská galé-
ria a priestor v DK má množstvo umeleckých zoskupení. Toto všetko za menej peňazí, ako tomu bolo v minulosti. 
Aj vďaka súčasnému vedeniu spoločnosti, bol právoplatne odsúdený bývalý zamestnanec CULTUSu, ktorý kradol 
peniaze z nájmov,“ uzavrel starosta Dušan Pekár.

mš 

  
STRETNUTIE SO  

STAROSTOM RUŽINOVA 
Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 

12. JÚN  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

Vynovené ihrisko na Ostredkoch

Viacerí poslanci  
trvajú na odvolaní predstavenstva

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
oznamuje začatie prerokovania 
Návrhov zadaní Územného plánu 
zóny Pošeň - sever a Územného 
plánu zóny Pošeň - juh v termíne 
od 1. 6. 2018 do 30. 6.  2018. 
Pripomienky a podnety je možné 
podať písomnou formou do 
podateľne miestneho úradu alebo 
poštou na adresu: Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava–Ružinov, 
Referát územného plánu, Mierová 
21, 827 05 Bratislava. V priebehu 
prerokovania sa uskutoční verejné 
stretnutie dňa 19. 06. 2018 o 
17:00 hod. vo veľkej zasadačke 
ružinovského miestneho úradu. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
oznamuje začatie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán zóny Prievoz – 
východ. Podklady a podnety 
k oznámeniu je možné podať  
písomnou formou v termíne 
do 30. 06. 2018 do podateľne 
miestneho úradu alebo poštou na 
adresu: Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava–Ružinov,  
Referát územného plánu,  
Mierová 21, 827 05 Bratislava.
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Presne do 31. augusta 2018 môže Súkromná 
paneurópska základná škola využívať priesto-
ry na treťom poschodí. Tak hovorí nájomná 
zmluva. Keďže ružinovských prváčikov pribú-
da, riaditeľka Základnej školy Ružová dolina 
sa rozhodla súkromnému subjektu prená-
jom nepredĺžiť. „Do prvého ročníka sa nám 
od budúceho školského roka prihlásil veľký 
počet detí, plánujeme otvoriť až tri prvácke 
triedy, tie nemáme kam umiestniť. Tak isto 
nám chýbajú odborné učebne, kabinety pre 
učiteľov, nenapĺňame dobre priestorové pod-
mienky pre výchovno-vzdelávací proces. Čiže 
priestory na treťom poschodí potrebujeme 
na svoju ďalšiu činnosť. Preto sme sa rozhodli 
nájomnú zmluvu nepredĺžiť,“ vyjadrila sa ria-
diteľka Základnej školy Ružová dolina Anna 
Tomčániová. S ukončením nájomnej zmluvy 
ale súkromná škola nesúhlasí a v priestoroch  
v Ružovej doline chce ostať aj naďalej. Argu-
mentuje tým, že doposiaľ nenašla vhodné 
nové priestory na svoju činnosť. A taktiež, že 
priestory v Ružovej doline na treťom poscho-
dí si špeciálne upravila pre potreby svojich 
žiakov. „My máme priestory prispôsobené, 
priečkami sme si rozdelili triedy na menšie 
tak, aby sme sa vedeli špeciálne a aj individu-
álne venovať našim žiakom. Máme tu vytvo-
rené logopedické, terapeutické či relaxačné 
miestnosti. Odísť do iných priestorov je pre 
nás momentálne naozaj nereálne, preto žia-
dame aspoň ešte o ročný nájom,“ objasnila 
Veronika Bisaki, riaditeľka Súkromnej paneu-
rópskej základnej školy. O tom, že nie je pred-
poklad predĺženia  nájomnej zmluvy,  boli ale 
na súkromnej škole oboznámení ešte minulý 
rok. Na otázku viacerých poslancov, prečo sa 
táto situácia rieši doslova o päť minút dva-

násť, Veronika Bisaki odpovedala, že aj keď 
nejaké rokovania s mestskou časťou prebehli, 
priestory ktoré Ružinov ponúkol ako alterna-
tívne, im nevyhovovali. „Jedna ponuka, ktorú 
sme od mestskej časti dostali, bola pre nás 
naozaj  nevyhovujúca. Priestory boli malé a 
zdevastované,“ doplnila Veronika Bisaki. 

Poslanecký prieskum
Súkromnú školu podporili aj rodičia 
tunajších žiakov a na stoloch poslancov 
sa tak ocitla petícia za jej zachovanie. 
Svoj názor na miestne zastupiteľstvo pri-
šli vyjadriť aj rodičia žiakov ružinovskej 
základnej školy. Poslanci si tak vypočuli 
obe strany a rozhodli sa ísť si pozrieť situ-
áciu priamo do budovy školy. „Najlepšie 
je veci zhodnotiť priamo na mieste. Po-
zreli sme si priestory celej budovy školy  
v Ružovej doline, či ružinovskej základ-
nej alebo súkromnej školy. Tiež sme si 
vypočuli obe riaditeľky. Súkromnej zák-
ladnej škole sa viacerí poslanci snažíme 
pomôcť nájsť nové priestory, napríklad 
aj v spoluprácwi s bratislavskou župou,“ 
vyjadril sa ružinovský poslanec Vladi-
mír Sloboda, ktorý inicioval poslanecký 
prieskum v Ružovej doline. „Kolega Slo-
boda urobil veľmi dobrú vec, keď inicioval 
tento prieskum. Takto sa najlepšie vieme 
presvedčiť o situácii. Najmä o tom, koľko 
priestorov má naša ružinovská základná 
škola  a koľko ich ešte potrebuje na ďalšie 
fungovanie,“ doplnil poslanec Igor Ada-
mec. Výsledky poslaneckého prieskumu 
ale v konečnom dôsledku slúžia len ako 
informačný materiál. Posledné slovo má 
totiž riaditeľka ZŠ Ružová dolina Anna 
Tomčániová. Keďže ružinovská škola fun-
guje ako samostatný právny subjekt, ak 
riaditeľka poslancom nepredloží návrh 
na predĺženie nájomnej zmluvy, poslanci 
de facto nemajú o čom hlasovať. 

Katarína Kostková, 
foto: Radoslav Hoblík

Kampaň s názvom „Prihláste sa!“ spus-
til magistrát, aby motivoval ľudí žijúcich 
v hlavnom meste bez trvalého pobytu  
v ňom k zmene tohto stavu. „Mesto je 
zložitý mechanizmus, my si plníme svo-
je úlohy, investujeme do infraštruktúry, 
obnovy verejných priestranstiev, do ze-
lene a čistoty mesta. Je však fér, aby sa 
všetci podieľali na rozvoji nášho mesta.  
V Bratislave žije približne 200 000 ľudí, kto-
rí tu nemajú prihlásený trvalý pobyt, dane 

odvádzajú inde, ale využívajú služby mesta. 
Preto sme spustili túto kampaň, aby sa aj 
oni pridali k nášmu úsiliu, stali sa Bratislav-
čanmi, a aby sme spoločne menili Bratislavu  
k lepšiemu“ objasnil cieľ kampane brati-
slavský  primátor Ivo Nesrovnal. Bratislava 
má oficiálne necelých 450 000 obyvateľov. 
V skutočnosti tu žije až o spomínaných  
200 000 ľudí viac. Každý nový človek s trva-
lým pobytom znamená vyše 300 € do roz-
počtu mesta. Ak by sa napríklad prihlásilo 
len 333 ľudí, mesto by získalo 100 000 eur, 
z čoho by sa dala vybudovať jedna zastáv-
ka MHD, 5 detských ihrísk alebo vysadiť 166 
nových stromov. 

Výhody pre domácich 
Medzi výhodami, ktoré ľudia prihlásením 
trvalého pobytu získajú, je rezidentské 

parkovanie po prijatí parkovacej politiky či 
Bratislavská mestská karta, ktorá ponúka 
viacero zliav na MHD a do kultúrnych orga-
nizácií. Vďaka trvalému pobytu získavajú 
ľudia aj ľahší prístup k zdravotnej starost-
livosti, k školám, škôlkam, či k sociálnym 
službám. Kampaňou chce hlavné mesto 
zároveň apelovať na majiteľov nehnuteľ-
ností, ktorí ich prenajímajú, aby umožnili 
nájomníkom prihlásiť sa k trvalému pobytu  
v Bratislave. Nevyplývajú im z toho 
žiadne povinnosti. Významne pomô-
žu nie len nájomníkom, ale aj mestu 
a v konečnom dôsledku sebe. Hlav-
né mesto spustilo v rámci kampa-
ne webstránku www.prihlastesa.sk, 
kde nájdu ľudia všetky potrebné informá-
cie.  
   kk, foto: Hl. mesto SR Bratislava

Kde je kameň sváru?

Bývate v Bratislave? Prihláste sa!

Posledné týždne rozvírila pokojné vody v Ružinove téma základnej školy v Ružovej 
doline. Jej budova posledné roky slúži nielen žiakom základnej školy, ale aj žiakom 
súkromnej školy, ktorá má v nájme celé tretie poschodie. Kameňom sváru sa stala 
nájomná zmluva, ktorá končí v lete. 

Magistrát vyzýva všetkých obyvateľov. Chcete lepšie komunikácie, 
viac zelene, čistejšie mesto či lepšiu mestskú hromadnú dopravu? Pri-
hlásite sa! 
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Pred pár rokmi sa mestská časť Ružinov pustila do rekonštrukcie športovísk pri svojich základných školách. Postupne vyno-
vila takmer všetky športové areály. Začala základnou školou na Nevädzovej, pokračovala na Vrútockej, v Ružovej doline 
či Kulíškovej ulici, kde sa o nový vzhľad športoviska postaral súkromný investor. Rekonštrukcie sa tento rok dočká ďalší 
školský areál. 

Výstavba bulváru Mlynské nivy naberá reálne kontúry. Investor HB Reavis Slovakia začal v máji s prvými prácami.  Rekonštrukcia 
Mlynských Nív je súčasťou výstavby Stanice Nivy, na ktorej investor už niekoľko mesiacov pracuje. Obyvatelia sa pri rekon-
štrukčných prácach obávali úplného uzavretia úseku, k tomu ale nedošlo, zúžili sa jazdné pruhy. Investor totiž bude, po dohode 
s hlavným mestom a hlavne na naliehanie obyvateľov, pracovať na etapy. 

V Ružinovskom echu 5/2018 bol uverejnený v rubrike Očami 
Ružinovčanov príspevok o parkovisku na Záhradníckej ulici. Redakcia  
v záujme zachovania objektivity oslovila spoločnosť ZELENKA, a.s. s 
možnosťou reakcie. Tu je jej stanovisko: 
Spoločnosť ZELENKA, a.s. ako vlastník pozemku a majiteľ parkoviska nachádzajú-
ceho sa na tomto pozemku v minulosti opakovane zvolala stretnutie so zástup-
cami mestskej časti, resp. architektom povereným prípravou zonálnej štúdie 
predmetného územia a Združenia občanov - Líščie Nivy, Palkovičova, menovite p. 
Matúšeka, za účelom prerokovania možného investičného zámeru a jeho dopadu 
na obyvateľov priľahlých ulíc.  Na týchto stretnutiach im naša spoločnosť ponúkla 
alternatívu, že v rámci možného investičného zámeru bude pre obyvateľov vyčle-
nené jedno parkovacie poschodie, ktoré bude kapacitne plnohodnotne nahrádzať 
parkovacie kapacity terajšieho parkoviska. Toto poschodie by dostali obyvatelia 
bezodplatne do užívania. Týmto spôsobom by naša spoločnosť obyvateľom priľah-
lých ulíc nielen zabezpečila parkovanie v rovnakom objeme, ale dokonca zvýšila 
ich komfort, pretože by sa jednalo o parkovanie pod strechou a teda by obyvate-
ľom napríklad v zimnom období odpadla starosť s odhŕňaním snehu z ich vozidiel 
a v letnom období nadmerné prehriatie interiérov ich vozidiel. Zároveň by boli 
vozidlá parkované v uzavretom objekte, kde by boli chránené pred vandalizmom, 

prípadne ich krádežou. Náklady na vybudovanie podzemného podlažia v uvede-
nom rozsahu predstavujú 1,5 milióna eur. Bohužiaľ, všetky snahy našej spoločnosti 
dospieť k dohode so zástupcami Združenia občanov – Líščie Nivy, Palkovičova 
nebolo možné uskutočniť, nakoľko od zástupcov združenia sme sa nikdy nedo-
zvedeli také konkrétne požiadavky, ktoré by sa medzi jednotlivými stretnutiami 
nemenili, resp. by si neprotirečili, takže aj už vzájomne odsúhlasené kompenzácie 
poskytnutím parkovacích miest boli po odsúhlasení združením, mestskou časťou a 
nami nakoniec odmietnuté. Viackrát sme plochu uvoľnili na parkovanie verejnosti 
bezplatne, ako prejav dobrej vôle. Vždy po takomto kroku došlo zo strany predsta-
viteľov združenia k napádaniu našich vlastníckych práv.  
Z tohto dôvodu sa domnievame, že zástupcovia Združenia občanov – Líščie Nivy, 
Palkovičová, menovite p. Matúšek, nemá reálny záujem situáciu s parkovaním, 
resp. s dopadmi výstavby vyriešiť, ale má záujem riešiť iba svoje osobné, najmä 
politické a finančné záujmy podporované umelým konfliktom a poškodzujúce 
našu spoločnosť a obyvateľov priľahlých ulíc, ktorí sú z jeho strany účelovo, jed-
nostranne a neobjektívne informovaní a zavádzaní. V rokovaniach sme pripravení 
pokračovať iba v prípade, ak združenie záväzne naformuluje požiadavky a bez 
účasti predsedu združenia na rokovaniach. V prípade, že nedôjde k dohode, náš 
zámer zrealizujeme v súlade s platnou reguláciou a zákonmi.

Ďalší školský areál čaká rekonštrukcia

Kompletná rekonštrukcia Mlynských Nív začala

Vynovené športové areály slúžia okrem žiakov aj širokej verejnosti.  Financie, ktoré 
mestská časť do rekonštrukcie športových areálov pri základných školách posledné roky 
investovala, tak boli určite vynaložené správne.  Výsledkom sú kvalitnejšie hodiny telesnej 
výchovy a v neposlednom rade v počte Ružinovčanov, ktorí si obúvajú bežecké tenisky  
a navštevujú areály za každého počasia. „V minulom volebnom období sa nám poda-
rilo presadiť rekonštrukciu areálu na Nevädzovej. Výsledok bol úžasný, reakcie 
obyvateľov perfektné, využiteľnosť obrovská. Po tomto prvom úspechu to už išlo, 
podarilo sa nám postupne vynoviť ďalšie školské areály,“ zaspomínala si poslankyňa 
Tatiana Tomášková. Obnovy ale obišli dve ružinovské základné školy, a to Ostredkovú a 
Borodáčovu. Ich športové areály sa nachádzajú na nevysporiadaných pozemkoch, veľké 
investície si tu mestská časť dovoliť nemohla. Týmto školám v minulosti  pribudli aspoň 
nové multifunkčné ihriská. V prípade ZŠ Ostredková sa ale situácia zmenila. „Vďaka hlav-
nému mestu, ktoré vysporiadavalo pozemky neznámych vlastníkov, sa  podarilo 
vysporiadať aj pozemky na Ostredkovej. To znamená, že konečne môžeme pristúpiť 
k revitalizácii areálu, čo ma veľmi teší,“ objasnil ružinovský starosta Dušan Pekár.

Nová bežecká dráha i multifunkčné ihrisko

Základná škola Ostredková sa tak konečne dočkala. Ružinovskí poslanci na rekonštrukciu 
areálu odklepli nemalé finančné prostriedky, samospráva tu preinvestuje spolu viac ako 
570-tisíc eur.  „Neviem ani vyjadriť, aká som šťastná a vďačná. Už niekoľko rokov 
sme o ničom inom nesnívali, ako o novom športovom areáli. A nielen my v škole, 
ale myslím, že aj obyvatelia Ostredkov. Posledné roky sme sa snažili udržať areál  
v akom takom prevádzky schopnom stave, pravidelne sme aj organizovali brigády, 
ale predsa nový areál je nový areál,“ neskrývala nadšenie riaditeľka základnej školy 
Ostredková Erika Drgoňová.
Práce na rekonštrukcii areálu budú rozdelené do dvoch etáp. S tou prvou, ktorá pozostáva 
z vybudovania atletickej dráhy, multifunkčného ihriska a plochy pre vrh guľou, by sa malo 
začať ešte tento rok.
 
 Katarína Kostková

„Vyhoveli sme hlasom 
obyvateľov a môžem 
povedať, že ulica 
Mlynské nivy uzav-
retá nebude," uviedol 
primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal. Po 
rekonštrukcii vznikne 
nový bulvár spĺňajúci 
všetky funkcie, ktoré 
Bratislavčania potre-
bujú. Rozšíri sa  jeden 

jazdný pruh v oboch smeroch a v podzemí pribudne kruhový objazd, čo by malo odľahčiť  
dopravu vo vyťaženom úseku.  Pri prácach pôjde investor doslova až do hĺbky. „Nejde 
len o rekonštrukciu ulice na povrchu, ale aj o kompletnú rekonštrukciu technickej 
a dopravnej infraštruktúry. Mlynské nivy sú hlavnou tepnou v centre mesta, do 
ktorej sa nesiahlo 35 rokov. Infraštruktúra je veľmi zastaraná, kanalizácia je 
tam dokonca z čias Márie Terézie a treba ju kompletne obnoviť. Nachádzajú sa 
tu tiež parovody, káblovody, vodovody, plynovod a niekoľko desiatok optických 
káblov,” objasnil Adrián Rác, CEO HB Reavis Slovakia a zároveň dodal, že ide o jeden  
z najunikátnejších a najväčších projektov revitalizácie dopravnej infraštruktúry na území 
Bratislavy. Rekonštrukčné práce začali začiatkom mája odstránením trolejových vedení a 

budú pokračovať až do jesene budúceho roka, kedy bude projekt Stanica Nivy ako aj bulvár 
spustený. Obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a v okolitých 
komunikáciách je predbežne vyčíslená na 24 miliónov eur. Projekt realizuje investor na 
vlastné náklady.

Zmeny najmä v hromadnej doprave
Na novinky si museli zvyknúť už od začiatku rekonštrukčných prác najmä cestujúci mest-
skou hromadnou dopravou. Došlo totiž k vylúčenie trolejbusovej dopravy na Mlynských 
nivách v úseku medzi Svätoplukovou ulicou a Ul. 29. augusta. Zmena sa dotkla liniek 
202, 205, 210 a 212 a nočného spoja N72, ktoré majú na Mlynských nivách výluku. Linka 
číslo 212, ktorá spája Cintorín Vrakuňa a Železnú studničku, zmení trasu tak, že odbočí 
na Svätoplukovu, pôjde cez Záhradnícku ulicu a až na  Mickiewitzovej sa pripojí na svoju 
pôvodnú trasu. „Obyvatelia  môžu pocítiť mierne zdržanie tejto linky, predĺžením 
prepravného času, ale nie je to tak významné, žeby to malo odradiť občanov od 
využívania práve hromadnej dopravy," povedal riaditeľ úseku generálneho riaditeľa 
DPB, a.s. Marián Ács. Z hľadiska cieľových zastávok sa na linkách nič nezmení. Cestujúci, 
ktorí sa budú chcieť prepraviť cez územie Mlynských nív, môžu využívať dočasnú linku X72. 
Tá vychádza spred Ministerstva hospodárstva SR, kde sa otočí a povezie občanov cez úze-
mie Mlynských nív až do Nemocnice sv. Michala v centre mesta. Všetky bližšie informácie  
o výlukách a zmenách trás sú uverejnené na internetovej stránke imhd.sk.

 Marianna Podlucká, foto Stanice Nivy: Radoslav Hoblík
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Koncom marca sa uskutočnilo celoslovenské tes-
tovanie deviatakov Monitor 9. Žiaci posledných 
ročníkov základných škôl si overili svoje vedomosti 
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. 
Ružinovské školy sa opäť umiestnili nad celoslo-
venským priemerom.

„Tak ako každoročne, si ten svoj štandard držíme. 
Tento rok sme, môžem povedať, slušne predbehli celo-
slovenský priemer, čo ma, samozrejme, ako riaditeľku 
teší," povedala riaditeľka ZŠ Mierová Renáta Križková. 
Deviataci zhodnotili monitor ako náročnejší oproti minu-
lým rokom. Viac ich potrápil slovenský jazyk a literatúra, 
ale paradoxne práve z tohto predmetu dosiahli lepšie 
výsledky. Celkové výsledky Monitoru 9 vyhodnotil NÚCEM. 
Všetkým ružinovským školám sa podarilo byť nad celoslo-
venským priemerom. Ten bol v testovaní z matematiky 
55,9% a zo slovenského jazyka a literatúry 63%. V Ružinove 
najlepšie dopadla v obidvoch predmetoch ZŠ Mierová, v 
matematike dosiahli jej žiaci 72,8% a v slovenskom jazyku 
a literatúre 72,2%. Pre školy je však najväčším ukazovate-
ľom to, či je výsledná známka na vysvedčení porovnateľná 

s dosiahnutými percentami. „Objektivita učiteľov pri 
hodnotení jednotlivých predmetov je taká, aká má 
byť. Toto je aj  naše kritérium, že nie každý rok môže-
me byť najlepší, ale chceme by každý rok známka na 
vysvedčení korešpondovala s percentami v monitore," 
dodala Renáta Križková. Ružinovským žiakom sa podarilo v 
Testovaní 9 dosiahnuť aj stopercentnú úspešnosť. V mate-
matike ich bolo viac. Len jednej žiačke zo Základnej školy 
Pavla Marcelyho sa podarilo získať 100% v slovenskom 
jazyku a literatúre a aj v matematike. Monitor 9 slúži na 
preverenie znalostí, ktoré sa deti naučili počas druhého 
stupňa. Už niekoľko rokov to ale nie je kritériom prijímania 
na stredné školy okrem tých, ktorí v testovaní dosiahli nad 
90% aj z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry. 
„Som rada, že ten boom gymnázií nie je taký enormný 
ako to bolo pred štyrmi rokmi, kedy každé druhé 
dieťa chcelo ísť práve na to gymnázium. V posledných 
rokoch sledujeme, že už tí rodičia majú záujem o 
stredné odborné školy, o priemyslovky, teší ma to," 
zhodnotila riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová.

Marianna Podlucká

Mestská časť je plná mladých talentov. Dôkazom 
bol už 9. ročník súťaže Ružinovský idol. Predviedli 
sa na nej tí najlepší z ôsmych základných škôl. 
Každá z nich oplýva talentovanými žiakmi. Deti 
predviedli väčšinou spevácke alebo tanečné čísla, 
samostatne alebo v skupinách.

„Každá škola mohla predstaviť talentovaného žiaka či 
už prvého alebo druhého stupňa. Mohol sa tu ukázať 
a prezentovať nie len seba, ale aj svoju školu. Všetky 
talenty boli vítané a my sme sa im len tešili,“ povedal 
riaditeľ ZŠ Pavla Marcelyho Gabriel Kalna, organizátor 
súťaže. Tento rok dominovali hlavne tanečné talenty. Bolo 
ich najviac a odniesli si najvyššie ocenenia. „Súťaž je 
samostatná pre prvý stupeň a druhý stupeň, dnes 
prevládali tanečné vystúpenia, ale nechýbali ani tie 
spevácke, hra na hudobnom nástroji alebo recitácia. 
V obidvoch kategóriách spolu súťažilo 14 čísiel, čo 
znamená, že účasť bola aj tento rok veľmi veľká,“ 
dodal Kalna. Ružinovský idol sa mohol pochváliť nie len 

deťmi, ktoré reprezentujú školu na úrovni mestskej časti, 
ale rovno aj celého Slovenska. Ani jedno z vystúpení nebolo 
rovnaké. Každý ukázal niečo iné a nevídané. Úroveň by 
sa dala porovnať s profesionálnou súťažou tanečníkov. 
„Robím show dance a s formáciou sme vyhrali druhé 
miesto na majstrovstvách sveta, so skupinou zas šies-
te miesto, ale bola tam veľká konkurencia,“ povedala 
Sarah Tittl zo ZŠ Nevädzová, ktorá si z tohtoročnej súťaže 
odniesla 2. miesto v kategórií 1. stupeň.  Prvé miesto 
v tejto kategórií putovalo do ZŠ Medzilaborecká, a to 
vďaka Melánke Miklášovej a jej dvom kamarátkam. Tretie 
miesto získal Jakub Melicher zo ZŠ Vrútocká. Medzi víťazmi  
v oboch kategóriách ale prevažovali dievčatá. Porotu naj-
viac zaujala a prvé miesto si v kategórii 2. stupeň odniesla 
Kika Klaučová zo ZŠ Borodáčova. „Na Ružinovskom idole 
som bola už ako druháčka, vyhrala som druhé miesto. 
Teraz som v siedmom ročníku,“ objasnila Klára Kerekeš 
zo ZŠ Vrútocká, ktorá získala tento rok 3. miesto v kategórií 
2. stupeň. Striebornú priečku v rovnakej kategórií obsadila 
Nina Bernátová zo ZŠ Medzilaborecká: „Venujem sa con-
tenporary, čo je vlastne výrazový tanec.“ „Predviedla 
som tanec, ktorý som si vytvorila spolu so svojimi 
rodičmi. Tancu sa venujem už 11 rokov,“ uviedla Klára 
Kerekeš. Tá sa počas svojho vystúpenia predviedla v svie-
tiacej bunde, ktorá zaujala nie len divákov, ale aj porotu. 
„Myslím, že práve tou bundou som si vybojovala svoje 
umiestnenie. Aj sama som počas tanca cítila, že je to 
super a páči sa to divákom,“ dodala. Ružinovský idol 
ukázal to najlepšie, čo na základných školách je a jeho 
úroveň z roka na rok narastá, čo svedčí o talente malých 
Ružinovčanov. 

Marianna Podlucká, foto: ZŠ Pavla Marcelyho

Šikanovanie je problém, s ktorým sa stretávajú žiaci a 
pedagógovia takmer na každej škole, a to či už ide o školu 
štátnu alebo súkromnú. Každé vedenie školy rieši tieto 
situácie inak. Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej 
ulici sa rozhodla najmä pre prevenciu, jeden  celý mesiac 
venovala boju proti šikanovaniu. ,,Za posledný rok sme 
sa stretli so zvýšenou mierou toho, že si žiaci robia 
navzájom medzi sebou zle a boja sa to nahlásiť. Majú 
problém s tým, že, keď že niekedy povedia o tom, kto 
im robí zle, tak sú potom jednoducho  označovaní 
za takzvaných bonzákov,“ prezradil riaditeľ  ZŠ Pavla 
Marcelyho  Gabriel Kalna. A práve aj z tohto dôvodu  
počas celého mesiaca v spolupráci so psychologičkou a 
špeciálnou pedagogičkou prebiehali vo všetkých triedach  
rôzne prednášky, počas ktorých sa deti dozvedeli, kedy 

ide o agresivitu, kedy o neslušné správanie, kedy už je to 
šikanovanie a ako tento problém riešiť. ,,Cieľom bolo, 
aby žiaci vedeli, že keď vidia, ako sa niekomu robí zle, 
tak treba to riešiť. Správnym riešením určite nie je 
zatvorenie očí, otočenia sa a mlčanie,“ doplnil riaditeľ 
Kalna. V škole na Drieňovej bojujú proti šikanovaniu nie 
len prevenciou a prednáškami, ale urobili aj iné opatrenia. 
V školskom poriadku zvýšili tresty za úmyselné fyzické 
ublíženie a od tohto školského roku bude šikanujúce-
mu automaticky znížená známka zo správania, vzhľadom  
k tomu, že na škole nechcú tolerovať akékoľvek fyzické 
ubližovanie. Šikanovanie zrejme nikdy nevymizne úplne, 
ale aj takýmto spôsobom sa dá prispieť k tomu, aby ho na 
školách bolo čo najmenej. 

Andrea Santajová

Deviataci nad celoslovenským priemerom

Idolu opäť dominoval tanec

Na Drieňovej zakročili proti šikanovaniu
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Bytovky  
do parku? Nie, 
deti do škôlok!
Dvadsaťdeväť rokov po revolúcii Ru- 
žinov nedokáže umiestniť do škôlok 
všetky Ružinovské deti. Ako každý 
rok, tak aj teraz úrad vystavuje de- 
siatky rodičov nepríjemnému rozho- 
dovaniu. Zaplatiť súkromnú škôlku  
a môcť pracovať, alebo zostať s die- 
ťaťom doma a bez príjmu.

Situácia je o to absurdnejšia, že Ru- 
žinov prežíva svoje najlepšie eko-
nomické obdobie, kde za posledné  
4 roky bolo k dispozícií o 20 milió- 
nov eur viac ako v minulosti.

Napriek tomu úrad nepracuje na 
koncepcii prijímania všetkých detí 
do škôlky. Vyzerá to tak, že je zahl- 
tený vymýšľaním, ako výjsť develo- 
perom v ústrety. A tak je pre rodičov 
umiestniť dieťa do škôlky ťažšie, ako 
pre developera umiestniť stavbu do 
parku!

Ján Buocik, 41 rokov
mestský a župný poslanec
advokát, ženatý, 2 deti

RUŽINOVSKÁ KOMUNÁLNA PORADŇA

Potrebujete sa poradiť?  
6. a 20. júna 2018, Dom kultúry 
Ružinov, Ružinovská 28, miestnosť  
č. 211, medzi 17:00 – 19:00 
+421 907 405 775; jan.buocik@ 
ruzinovskakomunalnaporadna.sk

platená inzercia
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Vlani zavítal na podujatie 
Legendy Ružinova Jožo Ráž. 
Tento rok patrila diskusia 
vynikajúcemu umelcovi 
Milanovi Sládekovi, ktorý sa  
v mestskej časti cíti ako doma.

Podujatie Legendy Ružinova 
predstavilo Milana Sládeka ako 
osobnosť, ktorá má korene spä-
té práve s Ružinovom, preto tu 
pomyselne oslávil svoje 80. na-
rodeniny. Milan Sládek pôsobil 
v mestskej časti od roku 1990-
1991, kedy bol súčasťou Domu 
kultúry Ružinov. „V Ružinove 
som si vyberal hercov do svo-
jej inscenácie. Neskôr som tu aj 
skúšal a robil malé predstave-
nie. Môj vzťah s Ružinovom mi je 
po kariérnej stránke veľmi blíz-
ky," povedal mím Milan Sládek. 

Okrem začiatkov v dome kultúry 
spája  Milana Sládeka s Ružino-
vom aj niečo iné. Všetky jeho 
kostýmy, ktoré mal na scéne už 
od 90-tych rokov, boli šité práve 
tu. Zároveň hrával aj v Divadle 
pod kostolom, kde sa naposle-
dy predstavil v decembri počas 
Festivalu Ružinow. „Jednoducho 
sa tu cítim ako doma," dodal 
oslávenec. Podujatie Legen-
dy Ružinova, ktoré moderoval 
Roman Bomboš, zaplnilo sálu 
Kina Nostalgia až do posledné-
ho miesta. Ružinovčania si ne-

nechali ujsť príležitosť spoznať 
mali Milana Sládeka z druhej 
strany. Väčšina jeho fanúšikov 
ho pozná nalíčeného a bez slov, 
tu spoznali opak. Diskusia sa 
niesla v duchu cestovania, pred-
stavení a života slávneho míma. 
Pripravené mal zážitky z ciest, 
ale nechýbali ani videoprezen-
tácie jeho najznámejších etúd. 
Mapovali jeho kariéru od počiat-
kov až po najnovšie inscenácie. 

Marianna Podlucká  
foto: Radoslav Hoblík

V Ružinove sa už tretíkrát hľadal 
štvornohý chlpáč, ktorý si získal 
tie najväčšie sympatie. Mnohí 
nádherní psíci aj tento rok za-
bojovali  o titul Naj psí miláčik 
Ružinova. 
„Psíci si zmerali svoje sily v štyroch 
kategóriách. Hľadali sme toho naj-
krajšieho, kde bude prvé, druhé a 
tretie miesto, potom najmenšieho, 
najväčšieho a najšikovnejšieho. 
Do súťaže sa mohli prihlásiť len 
majitelia so svojimi štekajúcimi 
miláčikmi, ktorí majú trvalý pobyt 
v Ružinove,“ objasnila Andrea Ko-
záková, riaditeľka spoločnosti Cul-

tus Ružinov, a.s. O tom, ktoré psy 
sa umiestnia na stupňoch víťazov 
súťaže, rozhodovali samotní náv-
števníci v anonymnom hlasovaní. 
Ich najväčšie sympatie si získal 
bernský salašnícky pes Rayn, kto-
rý zvíťazil aj v kategórii najväčší. 
„Je to super, ale nevyhral som to 
ja, ale môj pes. Špeciálne sme sa 
na súťaž nepripravovali, len som 
ho ráno učesal. Rayn má už 9 ro-
kov a základy poslušnosti máme 
zvládnuté,“ povedal majiteľ Rayna 
Miloš. Najšikovnejším psíkom sa 
stal Coockey, ktorý najviac zaujal 
trikom mŕtvolka. Zároveň si ale 

odniesol aj 2. miesto v kategórií 
najkrajší. „Je to úžasný pocit, keď 
viete, že váš miláčik si získal srd-
cia ľudí. My to vidíme aj bežne na 
ulici. On som svojím motýlikom 
láka ľudí, zastavujú sa a hladkajú 
ho. Chceli sme si vyskúšať, či by 
mal takýto úspech aj u väčšieho 
počtu ľudí,“ uviedla Laura, ktorá 
sa v najbližšej dobe chce spolu so 
svojím psíkom venovať aj caniste-
rapii. Naj psí miláčik Ružinova tak 
aj tento rok ukázal, že v mestskej 
časti žijú nie len krásni, ale aj talen-
tovaní psíci.

Marianna Šebová, foto: autorka

Milan Sládek je v Ružinove ako doma

Naj psím miláčikom je Rayn 

inzercia
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Ľudové tradície a retro hity
Retro majáles v Parku Andreja Hlinku aj 
tento rok priniesol atmosféru obdobia 
plného tranzistorov, džínsov, laskoniek 
a romantických hitov. Deti si zasúťažili 
napríklad v skákaní vo vreci a svoje nadanie 
využili aj v tvorivých dielňach. Organizátori, 
mestská časť a Cultus Ružinov, a.s., sa aj tento 
rok pokúsili  spolu s deťmi a ich rodičmi 
vytvoriť prvý slovenský rekord, a to v počte 
čo najviac ľudí kresliacich kriedou počas 
30 minút. Májový sprievod, po ktorom 
nasledovalo stavenie mája, otvorili Ružinovskí 
hasiči, FS Devín, DFS Trávniček a Dychová 
hudba Spojár. O ďalší kultúrny program sa 
postarala legendára súrodenecká dvojica Júlia 
a Peter Hečkovci a kapela Zenit. Vlnu dobrej 
zábavy doladila popová skupina Maxim 
Turbulenc. Ružinovský retro majáles vyvrcholil 
koncertom prvej romantickej chlapčenskej 
skupiny v Čechách s názvom Lunetic.

mš, foto: sš

Ján Buocik

Developeri
sa boja!

Vždy na strane 
Ružinova

Deň potom, čo som ohlásil kandidatúru na starostu, sa v schránkach 
Ružinovčanov objavil pamflet na moju osobu. V schránkovaní sa 

pokračovalo aj potom, čo polícia zadržala dvoch mladíkov roznáša-
júcich tento leták. Preto som podal trestné oznámenie a podnet na 
Štátnu volebnú komisiu. Developeri musia mať naozaj veľký strach, 

keď sú takto pripavení a konajú okamžite. Teším sa, keď ohlásia 
kandidatúru ich favoriti.

Ružinov l Starosta l Kandidát l Ružinov l Starosta
platená inzercia
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Ružinov je náš domov:
Ochráňme, čo je dobré a zlepšime, čo treba
Jedno je fakt: Ružinov, náš domov, je dobrým miestom pre život. 
Rozhodne to však nie je zásluha našich politikov, ktorí nevedia 
poriadne ani v zime odhrnúť chodníky, ani v lete pokosiť. 

A aj tie dobré stránky Ružinova sú stále viac 
ohrozené.
Zelene, na ktorú sme hrdí, ubúda na úkor ne-
ustáleho zahusťovania. Dopravu komplikuje 
megalomanská výstavba bez dostatočnej in-
fraštruktúry. Cesty sú plné výtlkov, chodníky 
sa rozpadajú, škôlky nestačia. No dosluhujú-
ci starosta sa namiesto riešenia týchto prob-
lémov radšej venuje hádkam s  poslancami 
o rozpočet na koncerty.
V  Ružinove sa pri moci 15 rokov striedajú 
v podstate stále tí istí politici. Tisíckrát nám 
sľúbili vyriešiť Hirošimu a  parkovanie – 
a  dodnes sa to nestalo. Hnevá ma rovnako 
ako vás, keď vidím, ako to v okolitých mest-
ských častiach ide, len v Ružinove počúvame 
dokola tie isté výhovorky.
Tri roky som vašim mestským poslancom. 
S  mojim tímom sa snažíme zlepšovať Ru-
žinov, organizovať brigády, svojpomocne 

opravovať, čo sa kazí. To, že máme Ružinov 
radi, sme nezistili až pred voľbami.
Nikdy som neloboval za žiadnu výstavbu. 
Naopak. Stavbu niekoľkých bytoviek v Ruži-
nove sa mi aj s vašou podporou podarilo za-
staviť. A aj keď spolu nemusíme vo všetkom 
súhlasiť, určite sa zhodujeme v tom, že o svoj 
domov sa treba starať.
 
Len starosta dokáže 
presadiť zmenu
 
Ozajstnú zmenu k lepšiemu v Ružinove do-
káže presadiť len starosta. A keď to za osem 
rokov nezvládol a  dnes už je bez energie, 
musí prísť na jeho mieste k výmene.
Rozhodol som sa preto, že v novembrových 
voľbách zabojujem o vašu podporu – a ako 
váš, nezávislý kandidát Ružinovčanov, sa 
pokúsim byť lepším starostom Ružinova. 

Takým, ktorý nebude sľubovať nesplniteľ-
né, prinesie úradu novú energiu a hlavne sa 
bude snažiť robiť veci poriadne.
V  posledných rokoch som spoznal stovky 
z vás, ktorým nie je Ružinov ľahostajný. Vďa-
ka vám som začal vôbec nad kandidatúrou  
na starostu rozmýšľať, a vám patrí moje veľ-
ké ďakujem. Či sa nám podarí ochrániť to, čo 
je v Ružinove dobré, a zlepšiť, čo treba, záleží 
od vás.
Uchádzam sa o  vašu podporu. Spolu sme 
už dokázali dosť. V  novembrových voľbách 
budeme mať šancu presadiť ozajstnú zmenu 
k lepšiemu.

Martin Chren 
kandidát Ružinovčanov 
na starostu
S  Ružinovom sa spája celý môj 
život. Chodil som do škôlky na 
Tomášikovej ulici, ktorá už dnes 
neexistuje, na strednú školu na 
Nevädzovej a  aj na mimoriadne 
štúdium práva na Paneurópskej 
univerzite. Na Drieňovej ulici, 
a neskôr v budove Kerametalu na 
Jašíkovej, vyše desať rokov sídlila 
moja firma. Býval som na Ostred
kovej, na Ružinovskej, a dnes som 
vašim susedom na Haburskej 
ulici. 

Bojujem za lepšie verejné služby. 
Som spoluautorom dôchodkovej 
reformy (druhého piliera), rozbie
hal som kampaň „Deň daňovej 
slobody“. Som autorom viacerých 

kníh a  dvoch učebníc ekonómie. 
Snažím sa nekecať a  makať  
pomáhať Ružinovčanom riešiť 
problémy, ktoré sa týkajú mesta 
a mestskej časti. 

Za tri roky som sa ako poslanec 
mesta snažil ukázať, že poctivou 
prácou sa dá dosiahnuť zmena 
k  lepšiemu. Tak sa mi podarilo 
presadiť opravu ružinovských 
chodníkov, o ktorej sme 30 rokov 
počúvali, že „sa nedá“. Nový park, 
pravidelné upratovanie Ružino
va, ušetrené milióny z mestského 
rozpočtu, úspešne zastavené de
veloperské projekty v  Ružinove – 
to sú veci, pod ktoré sa s hrdosťou
podpíšem.

Martin Chren: Môj plán pre Ružinov
 Starosta je od slova starať sa
Poriadne chodníky, opravené cesty, uprave-
ná zeleň, odhrnutý sneh a v lete pokosené.
V Ružinove treba začať od základu – poriad-
ne si plniť základné povinnosti, ktoré dnes 
úrad za naše dane zanedbáva a nefungujú.

 Ochránim, čo je v Ružinove vzácne
V Ružinove sú miesta, ktoré sú pre mňa svä-
té: Štrkovec, Rohlík, naše parky, ako tie na 
Ostredkoch či na Trnávke, futbalové ihriská, 

trhovisko Miletičova... Ružínovskí politici, 
vrátane súčasného starostu a  niektorých 
kandidátov, často predávali pozemky na 
týchto miestach či lobovali za ich zastavanie. 
Nedovolím to! 

 Parkovanie pre Ružinovčanov
Do roka a  do dňa od volieb spustím rezi-
denčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyva-
teľov s  trvalým pobytom a  Ružinovčanov, 
a nebude pri tom slúžiť len na vyťahovanie 
peňazí z ich vreciek.

  Čistiť Ružinov a opravovať 
výtlky neprestanem

Vo všetkých našich aktivitách budeme po-
kračovať. Akurát to bude po prvýkrát v his-
tórii, čo na ružinovských rojniciach bude 
upratovať aj starosta osobne 

  Riešenia namiesto 
hašterenia

Sústavné hádky medzi starostom a  poslan-
cami Ružinovu ubližujú. Ak získam vašu dô-
veru, navrhnem spoločné programové vy-
hlásenie celého zastupiteľstva – plán, ktorý 
budeme štyri roky spolu plniť – ako starosta, 
tak aj poslanci.

 Tím Ružinov
Starosta bez podpory poslancov nedokáže 
nič. Preto nekandidujem sám, ale opieram 
sa o svoj Tím Ružinov – v ktorom sú desiatky 
aktivistov, či niekoľko najpracovitejších ruži-
novských poslancov, ktorých aj vy poznáte 
z denno-denného života v Ružinove.

  Komunikovať s Ružinovčanmi 
neprestanem

Starosta musí žiť v  Ružinove, denne cho-
diť po jeho uliciach, poznať každý jeho kút. 
Pýtať sa obyvateľov, čo ich trápi, a  riešiť to. 
Ako poslanec denne riešim niekoľko vašich 
podnetov. Robím to už roky, a  ako starosta 
s tým neprestanem. Naopak, vaše problémy 
sa konečne začnú riešiť systémovo.

  Nový územný plán opraví chyby 
z minulosti

Developerov už treba postaviť do laty! No 
nielen prázdnymi sľubmi či neúčinnými petí-
ciami. Úrad sa musí stať rovnocenným part-
nerom, aby dokázal stanoviť jasné pravidlá, 
čo si už developeri nemôžu dovoliť.

Z celých síl budem bojovať nielen za územné 
plány zón, ktoré dnes roky ležia ladom, ale aj 
za nový územný plán mesta, ktorý odstráni 
veľké chyby z minulosti.

  Infraštruktúra a parky namiesto 
ďalších zahusťovaní

Namiesto povoľovania budov sa úrad pod 
mojim vedením sústredí na nové električko-
vé trate. Žiaden projekt bez dostatočného 
parkovania, ciest a chodníkov nepodporím. 

A  taktiež budem pokračovať v  tom, čo sa 
nám ako mestským poslancom podarilo na-
štartovať: v  budovaní najväčšieho nového 
parku – Ružinovského bulváru, pozdĺž celej 
električkovej trate od Štrkovca až po koneč-
nú električiek.

MARTIN CHREN A TÍM RUŽINOV INFORMUJÚ:

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk

Tím Ružinov: 
Ak niečo nefunguje, treba to zmeniť
Ružinov bol vždy mestskou časťou, ktorá je spájaná so zeleňou, 
parkami, jazerami a  pohodovým životom. Jednotlivé sídliská 
boli tvorené koncepčne, nadčasovo a  komunity obyvateľov 
si sami sadili zeleň, budovali chodníky, organizovali brigády 
a starali sa spoločne o svoje okolie. Písali sa vtedy 60-te a 70-te 
roky minulého storočia. 

Vieme, že sú medzi nami ešte aj pamätníci 
týchto časov, dokonca sú to aj rodičia niekto-
rých z nás. Odvtedy sa toho veľa v našej spo-
ločnosti zmenilo a, samozrejme, tým aj v na-
šom Ružinove. Niektoré veci sa však nemenia. 
Ružinov je stále zelený a  vďaka svojim par-
kom a  jazerám unikátny v  celej Bratislave. 
Zmenila sa však veková štruktúra jeho obyva-
teľov. Na prelome tisícročia v ňom prevládali 
skôr starší ľudia, dnes je vyhľadávanou lokali-
tou predovšetkým mladých rodín. 
Žiaľ, moderné trendy a dopyt po bývaní za-
príčinili, že vďaka s nadčasovým a veľkorysým 
verejným plochám je Ružinov vyhľadávanou 
časťou hlavného mesta aj pre developerov. 
Pred očami nám tak vyrastajú bytovky, rozpa-
dajú sa preťažené vozovky a chodníky, ihriská 
pre naše deti sú na mnohých miestach stále 
tie isté, na ktorých sme sa ešte hrávali my. Na-
hlodal  ich akurát zub času a pubertálni van-
dali... Skrátka, niečo v Ružinove nefunguje. 
Ľudia, ktorí v ňom bývajú a chcú žiť v pek-

nom a  čistom prostredí, si už všimli, že 
koncepcia riadenia v  tejto mestskej časti 
nefunguje a v starostlivosti o ňu nabrali zod-
povedné osoby zlý smer. Aj preto spontán-
ne vznikol Tím Ružinov zložený z aktívnych 
Ružinovčanov. Nadväzuje na tradície tých, 
ktorí Ružinov formovali a dali mu svoju krás-
nu tvár. Ako tím sa spolu snažíme opäť robiť 
to, čo kedysi oni, a vrátiť mu prívlastky, kto-
ré mu právom patria. Zaujímame sa o svoje 
okolie a staráme sa oň, pravidelne brigádu-
jeme, organizujeme komunitné akcie a po-
dobne. Kým starí Ružinovčania tak robili 
preto, že sa sťahovali na sídliská, kde infraš-
truktúra, zeleň a komunity ešte chýbali, my 
tak robíme preto, že samospráva nefunguje, 
nespĺňa dnešné potreby obyvateľov a Ruži-
nov upadá. 
Ak niečo nefunguje, treba to zmeniť. O pár ro-
kov môže byť už neskoro a budeme iba spo-
mínať na veľkorysé ružinovské zelené plochy 
a parky. 

Sme Tím Ružinov a  nie je nám jedno, ako 
naša štvrť vyzerá. Preto podporujeme Marti-
na Chrena na starostu a  sme odhodlaní mu 
pomôcť, aby Ružinov pod jeho vedením fun-
goval lepšie, aby sa nám pri pohľade na naše 
okolie vyčaril úsmev na tvári a aby sme sa na-
ozaj cítili ako doma. 
My mu dôverujeme. Pridajte sa k nám.

Martin Patoprstý, ružinovský poslanec
Adam Greksa, iniciátor petície za cyklotrasy
Michaela Biharyová, právnička
Roman Kyselica, organizátor 
športovokultúrnych akcií
Martina Fondrková, 
ružinovská poslankyňa
František Fabián, riaditeľ cestovnej 
kancelárie a vysokoškolský pedagóg 
Dario Kočíšek, konateľ s.r.o. v oblasti 
gastronómie v Ružinove
Martin Horínek, predstaviteľ 
športu v Ružinove
Vladimír Sirotka, sponzor 
a realizátor fitnes parku
Eva Bacigalová, novinárka a spisovateľka
Maroš Mačuha, bratislavský 
aktivista a historik
Anna Reinerová, ružinovská 
poslankyňa, mama, dcéra, babička
Monika Kozelová, občianska 
aktivistka nominovaná na Krištáľové 
krídlo v kategórii filantropia

STARÁME SA O RUŽINOV, 
PRETOŽE JE TO NÁŠ DOMOV.
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Posledných 30 ruží z tisícky sme spo
lu s  dobrovoľníkmi vysadili na Dax
nerovom námestí. V  týchto dňoch 
už kvitnú a  začínajú robiť radosť 
všetkým okoloidúcim. Stará sa o  ne 
a pravidelne ich polieva známa Ruži
novčanka Evka Bacigalová, ktorej za 
to patrí naša vďaka! 

platená inzercia
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Ružinov je náš domov:
Ochráňme, čo je dobré a zlepšime, čo treba
Jedno je fakt: Ružinov, náš domov, je dobrým miestom pre život. 
Rozhodne to však nie je zásluha našich politikov, ktorí nevedia 
poriadne ani v zime odhrnúť chodníky, ani v lete pokosiť. 

A aj tie dobré stránky Ružinova sú stále viac 
ohrozené.
Zelene, na ktorú sme hrdí, ubúda na úkor ne-
ustáleho zahusťovania. Dopravu komplikuje 
megalomanská výstavba bez dostatočnej in-
fraštruktúry. Cesty sú plné výtlkov, chodníky 
sa rozpadajú, škôlky nestačia. No dosluhujú-
ci starosta sa namiesto riešenia týchto prob-
lémov radšej venuje hádkam s  poslancami 
o rozpočet na koncerty.
V  Ružinove sa pri moci 15 rokov striedajú 
v podstate stále tí istí politici. Tisíckrát nám 
sľúbili vyriešiť Hirošimu a  parkovanie – 
a  dodnes sa to nestalo. Hnevá ma rovnako 
ako vás, keď vidím, ako to v okolitých mest-
ských častiach ide, len v Ružinove počúvame 
dokola tie isté výhovorky.
Tri roky som vašim mestským poslancom. 
S  mojim tímom sa snažíme zlepšovať Ru-
žinov, organizovať brigády, svojpomocne 

opravovať, čo sa kazí. To, že máme Ružinov 
radi, sme nezistili až pred voľbami.
Nikdy som neloboval za žiadnu výstavbu. 
Naopak. Stavbu niekoľkých bytoviek v Ruži-
nove sa mi aj s vašou podporou podarilo za-
staviť. A aj keď spolu nemusíme vo všetkom 
súhlasiť, určite sa zhodujeme v tom, že o svoj 
domov sa treba starať.
 
Len starosta dokáže 
presadiť zmenu
 
Ozajstnú zmenu k lepšiemu v Ružinove do-
káže presadiť len starosta. A keď to za osem 
rokov nezvládol a  dnes už je bez energie, 
musí prísť na jeho mieste k výmene.
Rozhodol som sa preto, že v novembrových 
voľbách zabojujem o vašu podporu – a ako 
váš, nezávislý kandidát Ružinovčanov, sa 
pokúsim byť lepším starostom Ružinova. 

Takým, ktorý nebude sľubovať nesplniteľ-
né, prinesie úradu novú energiu a hlavne sa 
bude snažiť robiť veci poriadne.
V  posledných rokoch som spoznal stovky 
z vás, ktorým nie je Ružinov ľahostajný. Vďa-
ka vám som začal vôbec nad kandidatúrou  
na starostu rozmýšľať, a vám patrí moje veľ-
ké ďakujem. Či sa nám podarí ochrániť to, čo 
je v Ružinove dobré, a zlepšiť, čo treba, záleží 
od vás.
Uchádzam sa o  vašu podporu. Spolu sme 
už dokázali dosť. V  novembrových voľbách 
budeme mať šancu presadiť ozajstnú zmenu 
k lepšiemu.

Martin Chren 
kandidát Ružinovčanov 
na starostu
S  Ružinovom sa spája celý môj 
život. Chodil som do škôlky na 
Tomášikovej ulici, ktorá už dnes 
neexistuje, na strednú školu na 
Nevädzovej a  aj na mimoriadne 
štúdium práva na Paneurópskej 
univerzite. Na Drieňovej ulici, 
a neskôr v budove Kerametalu na 
Jašíkovej, vyše desať rokov sídlila 
moja firma. Býval som na Ostred
kovej, na Ružinovskej, a dnes som 
vašim susedom na Haburskej 
ulici. 

Bojujem za lepšie verejné služby. 
Som spoluautorom dôchodkovej 
reformy (druhého piliera), rozbie
hal som kampaň „Deň daňovej 
slobody“. Som autorom viacerých 

kníh a  dvoch učebníc ekonómie. 
Snažím sa nekecať a  makať  
pomáhať Ružinovčanom riešiť 
problémy, ktoré sa týkajú mesta 
a mestskej časti. 

Za tri roky som sa ako poslanec 
mesta snažil ukázať, že poctivou 
prácou sa dá dosiahnuť zmena 
k  lepšiemu. Tak sa mi podarilo 
presadiť opravu ružinovských 
chodníkov, o ktorej sme 30 rokov 
počúvali, že „sa nedá“. Nový park, 
pravidelné upratovanie Ružino
va, ušetrené milióny z mestského 
rozpočtu, úspešne zastavené de
veloperské projekty v  Ružinove – 
to sú veci, pod ktoré sa s hrdosťou
podpíšem.

Martin Chren: Môj plán pre Ružinov
 Starosta je od slova starať sa
Poriadne chodníky, opravené cesty, uprave-
ná zeleň, odhrnutý sneh a v lete pokosené.
V Ružinove treba začať od základu – poriad-
ne si plniť základné povinnosti, ktoré dnes 
úrad za naše dane zanedbáva a nefungujú.

 Ochránim, čo je v Ružinove vzácne
V Ružinove sú miesta, ktoré sú pre mňa svä-
té: Štrkovec, Rohlík, naše parky, ako tie na 
Ostredkoch či na Trnávke, futbalové ihriská, 

trhovisko Miletičova... Ružínovskí politici, 
vrátane súčasného starostu a  niektorých 
kandidátov, často predávali pozemky na 
týchto miestach či lobovali za ich zastavanie. 
Nedovolím to! 

 Parkovanie pre Ružinovčanov
Do roka a  do dňa od volieb spustím rezi-
denčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyva-
teľov s  trvalým pobytom a  Ružinovčanov, 
a nebude pri tom slúžiť len na vyťahovanie 
peňazí z ich vreciek.

  Čistiť Ružinov a opravovať 
výtlky neprestanem

Vo všetkých našich aktivitách budeme po-
kračovať. Akurát to bude po prvýkrát v his-
tórii, čo na ružinovských rojniciach bude 
upratovať aj starosta osobne 

  Riešenia namiesto 
hašterenia

Sústavné hádky medzi starostom a  poslan-
cami Ružinovu ubližujú. Ak získam vašu dô-
veru, navrhnem spoločné programové vy-
hlásenie celého zastupiteľstva – plán, ktorý 
budeme štyri roky spolu plniť – ako starosta, 
tak aj poslanci.

 Tím Ružinov
Starosta bez podpory poslancov nedokáže 
nič. Preto nekandidujem sám, ale opieram 
sa o svoj Tím Ružinov – v ktorom sú desiatky 
aktivistov, či niekoľko najpracovitejších ruži-
novských poslancov, ktorých aj vy poznáte 
z denno-denného života v Ružinove.

  Komunikovať s Ružinovčanmi 
neprestanem

Starosta musí žiť v  Ružinove, denne cho-
diť po jeho uliciach, poznať každý jeho kút. 
Pýtať sa obyvateľov, čo ich trápi, a  riešiť to. 
Ako poslanec denne riešim niekoľko vašich 
podnetov. Robím to už roky, a  ako starosta 
s tým neprestanem. Naopak, vaše problémy 
sa konečne začnú riešiť systémovo.

  Nový územný plán opraví chyby 
z minulosti

Developerov už treba postaviť do laty! No 
nielen prázdnymi sľubmi či neúčinnými petí-
ciami. Úrad sa musí stať rovnocenným part-
nerom, aby dokázal stanoviť jasné pravidlá, 
čo si už developeri nemôžu dovoliť.

Z celých síl budem bojovať nielen za územné 
plány zón, ktoré dnes roky ležia ladom, ale aj 
za nový územný plán mesta, ktorý odstráni 
veľké chyby z minulosti.

  Infraštruktúra a parky namiesto 
ďalších zahusťovaní

Namiesto povoľovania budov sa úrad pod 
mojim vedením sústredí na nové električko-
vé trate. Žiaden projekt bez dostatočného 
parkovania, ciest a chodníkov nepodporím. 

A  taktiež budem pokračovať v  tom, čo sa 
nám ako mestským poslancom podarilo na-
štartovať: v  budovaní najväčšieho nového 
parku – Ružinovského bulváru, pozdĺž celej 
električkovej trate od Štrkovca až po koneč-
nú električiek.

MARTIN CHREN A TÍM RUŽINOV INFORMUJÚ:

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk

Tím Ružinov: 
Ak niečo nefunguje, treba to zmeniť
Ružinov bol vždy mestskou časťou, ktorá je spájaná so zeleňou, 
parkami, jazerami a  pohodovým životom. Jednotlivé sídliská 
boli tvorené koncepčne, nadčasovo a  komunity obyvateľov 
si sami sadili zeleň, budovali chodníky, organizovali brigády 
a starali sa spoločne o svoje okolie. Písali sa vtedy 60-te a 70-te 
roky minulého storočia. 

Vieme, že sú medzi nami ešte aj pamätníci 
týchto časov, dokonca sú to aj rodičia niekto-
rých z nás. Odvtedy sa toho veľa v našej spo-
ločnosti zmenilo a, samozrejme, tým aj v na-
šom Ružinove. Niektoré veci sa však nemenia. 
Ružinov je stále zelený a  vďaka svojim par-
kom a  jazerám unikátny v  celej Bratislave. 
Zmenila sa však veková štruktúra jeho obyva-
teľov. Na prelome tisícročia v ňom prevládali 
skôr starší ľudia, dnes je vyhľadávanou lokali-
tou predovšetkým mladých rodín. 
Žiaľ, moderné trendy a dopyt po bývaní za-
príčinili, že vďaka s nadčasovým a veľkorysým 
verejným plochám je Ružinov vyhľadávanou 
časťou hlavného mesta aj pre developerov. 
Pred očami nám tak vyrastajú bytovky, rozpa-
dajú sa preťažené vozovky a chodníky, ihriská 
pre naše deti sú na mnohých miestach stále 
tie isté, na ktorých sme sa ešte hrávali my. Na-
hlodal  ich akurát zub času a pubertálni van-
dali... Skrátka, niečo v Ružinove nefunguje. 
Ľudia, ktorí v ňom bývajú a chcú žiť v pek-

nom a  čistom prostredí, si už všimli, že 
koncepcia riadenia v  tejto mestskej časti 
nefunguje a v starostlivosti o ňu nabrali zod-
povedné osoby zlý smer. Aj preto spontán-
ne vznikol Tím Ružinov zložený z aktívnych 
Ružinovčanov. Nadväzuje na tradície tých, 
ktorí Ružinov formovali a dali mu svoju krás-
nu tvár. Ako tím sa spolu snažíme opäť robiť 
to, čo kedysi oni, a vrátiť mu prívlastky, kto-
ré mu právom patria. Zaujímame sa o svoje 
okolie a staráme sa oň, pravidelne brigádu-
jeme, organizujeme komunitné akcie a po-
dobne. Kým starí Ružinovčania tak robili 
preto, že sa sťahovali na sídliská, kde infraš-
truktúra, zeleň a komunity ešte chýbali, my 
tak robíme preto, že samospráva nefunguje, 
nespĺňa dnešné potreby obyvateľov a Ruži-
nov upadá. 
Ak niečo nefunguje, treba to zmeniť. O pár ro-
kov môže byť už neskoro a budeme iba spo-
mínať na veľkorysé ružinovské zelené plochy 
a parky. 

Sme Tím Ružinov a  nie je nám jedno, ako 
naša štvrť vyzerá. Preto podporujeme Marti-
na Chrena na starostu a  sme odhodlaní mu 
pomôcť, aby Ružinov pod jeho vedením fun-
goval lepšie, aby sa nám pri pohľade na naše 
okolie vyčaril úsmev na tvári a aby sme sa na-
ozaj cítili ako doma. 
My mu dôverujeme. Pridajte sa k nám.

Martin Patoprstý, ružinovský poslanec
Adam Greksa, iniciátor petície za cyklotrasy
Michaela Biharyová, právnička
Roman Kyselica, organizátor 
športovokultúrnych akcií
Martina Fondrková, 
ružinovská poslankyňa
František Fabián, riaditeľ cestovnej 
kancelárie a vysokoškolský pedagóg 
Dario Kočíšek, konateľ s.r.o. v oblasti 
gastronómie v Ružinove
Martin Horínek, predstaviteľ 
športu v Ružinove
Vladimír Sirotka, sponzor 
a realizátor fitnes parku
Eva Bacigalová, novinárka a spisovateľka
Maroš Mačuha, bratislavský 
aktivista a historik
Anna Reinerová, ružinovská 
poslankyňa, mama, dcéra, babička
Monika Kozelová, občianska 
aktivistka nominovaná na Krištáľové 
krídlo v kategórii filantropia

STARÁME SA O RUŽINOV, 
PRETOŽE JE TO NÁŠ DOMOV.
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Posledných 30 ruží z tisícky sme spo
lu s  dobrovoľníkmi vysadili na Dax
nerovom námestí. V  týchto dňoch 
už kvitnú a  začínajú robiť radosť 
všetkým okoloidúcim. Stará sa o  ne 
a pravidelne ich polieva známa Ruži
novčanka Evka Bacigalová, ktorej za 
to patrí naša vďaka! 
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Právna analýza o verejnom parkovisku
V decembri 2016 poslanci mestského 
zastupiteľstva schválili na základe petície 
obyvateľov uznesenie 692/16, kde v bode 
4. zastupiteľstvo žiada primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy, aby vypracoval 
právnu analýzu o možnostiach postupu 
nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej 
stavbe parkoviska (ďalej len „parkovisko”) 

hlavným mestom SR Bratislavou. 
Na rozdiel od predchádzajúcich troch bodov tento nemá 
uvedený dátum plnenia a magistrát sa doposiaľ touto 
úlohou nezaoberal. Po rokoch skúseností so spoluprácou 
s magistrátom si v súvislosti s verejným parkoviskom na 
Palkovičovej-Záhradníckej Združenie občanov – Líščie Nivy, 
Palkovičova (ZO) iniciatívne objednalo a v súčasnosti už má 
k dispozícii nezávislú právnu analýzu stavu. ZO predpokladá, 
že ak si magistrát úlohu splní a nechá si nezávislú analýzu 
vypracovať, závery by mali byť rovnaké.  
Z obsahu právnej analýzy stručne uvádzame body, ktoré sú  
z pohľadu obyvateľov najdôležitejšie: 
1) Nielen v súčasnosti, ale už aj v čase pred samotným 
stavebným povolením, ktorým sa povolila „I. stavba KBV Starý 
Ružinov, stavebná skupina C“, bola všeobecne záväznými 
právnymi predpismi zakotvená povinnosť zriaďovať odstavné 
plochy pre motorové vozidlá v kapacite zodpovedajúcej 

potrebám obytnej zóny. Verejné odstavné plochy museli 
byť súčasťou siete miestnych komunikácií. Možno preto 
vyvodiť jednoznačný záver, že účelom parkoviska bolo plniť 
funkciu odstavných plôch pre motorové vozidlá obyvateľov a 
návštevníkov objektov „I. stavba KBV Starý Ružinov, stavebná 
skupina C“. 
2) Parkovisko je zaradené do siete miestnych komunikácií, a to 
ako súčasť miestnej komunikácie Palkovičova. 
3) Miestna komunikácia Palkovičova, ktorej súčasťou je aj 
parkovisko, je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava. 
4) Ak by parkovisko bolo uvedené ako predmet prevodu 
vlastníckeho práva v kúpnej zmluve, ktorou došlo k predaju 
pozemkov (čo jednoznačne nie je), k predaju parkoviska 
by nemohlo dôjsť, nakoľko parkovisko predstavuje súčasť 
miestnej komunikácie Palkovičova. Závery analýzy hovoria 
jednoznačne v prospech práv obyvateľov a potvrdzujú 
správnosť a oprávnenosť doterajších krokov ZO, ktoré boli 
podniknuté v záujme zachovania verejných priestranstiev tak, 
aby naďalej mohli slúžiť verejnosti. Toto je dôležité posolstvo 
pre všetkých občanov Slovenska a vážne povzbudenie pre to, 
aby sme neustúpili od svojich nárokov a oprávnene žiadali 
dodržiavanie zákonov tejto krajiny.

Jozef Matúšek, ružinovský poslanec, predseda ZO

Podujatie otvorí koncert Základnej umeleckej školy Exnárová a 
Súkromná umelecká škola Prokofievova so špeciálnym filmovým 
programom. Návštevníci sa môžu tešiť na kapelu Sendreiovcov, 
kvôli ktorým hollywoodsky skladateľ Hans Zimmer precestoval 
množstvo krajín, len aby našiel ten správny živelný a nespúta-
ný rómsky temperament. Výsledok ich spolupráce zaznie na 
Ružinovskej promenáde. Program bude pokračovať koncert-
ným uvedením piesní z pôvodného slovenského filmového 
muzikálu Deža Ursínyho, Alty Vášovej a Jána Štrassera Neberte 
nám princeznú v podaní Sisi Sklovskej, Štefana Skrúcaného, 
Lenky Machciníkovej a v sprievode kapely. Záverečný koncert 
bude patriť najznámejším slovenským a svetovým filmom ako 

Krstný otec, Vtedy na západe, Jesus Christ Superstar, Pretty 
Woman, Spievanie v daždi, Bedári, Pomáda, Moped, Hriešny 
tanec, Fontána pre Zuzanu a mnoho iného, a to v sprievode 
členov Symfonického orchestra slovenského rozhlasu a big 
band Českého rozhlasu. O špičkové spevácke výkony sa postará 
najmä Bára Basiková, Andrea Zimányiová, Ivana Regešová, Peter 
Makranský a Dárius Koči. Ružinovská promenáda sa uskutoční  
v nedeľu 17. júna od 14.30 h v Parku Andreja Hlinku Vstup na 
podujatie je zadarmo. Návštevníci môžu zaparkovať zadarmo 
pred poliklinikou Ružinov.

Tím Cultus Ružinov, a.s.

Promenáda v štýle filmových melódií 
Park Andreja Hlinku v nedeľu 17. júna ovládne svet filmu. Tohtoročná Ružinovská 
promenáda sa totiž ponesie v znamení najznámejších filmových hitov. 
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Dve budovy vytvárajúce originálny celok
Ružinovská ulica má bohatú architektúru. Počas dlhých 
rokov tu vznikala občianska vybavenosť, obytné domy, 
ale aj administratívne stavby. Jednou z nich je aj budova 
Kerametalu, ktorá už na prvý pohľad zaujme svojim zvláštnym 
tvarom. Postavená bola v roku 1973.

„Je to originálna, veľmi zaujímavá architektúra, ktorej projekt spra-
coval slovenský architekt Ľudovít Jendrák. Už dopredu bolo jasné, 
že to bude projekt pre budovu zahraničného obchodu, preto tam 
bola požiadavka na zaujímavý dizajn," povedala Jana Hamšíková  
z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Na prvý pohľad by sa 
mohlo zdať, že ide o jednu budovu, no opak je pravdou. Architekt 
naprojektoval dve samostatné stupňovito prechádzajúce budovy, 
ktoré spája spoločná podnož. Dve samostatné krídla pôsobia, že sa 
od seba vzďaľujú a z každého uhla vytvárajú peknú súhru. Budovy 
majú deväť podlaží a sú zaujímavé aj pásovými oknami. Dnes je 
to patrí už medzi bežné prvky, no v 70. rokoch išlo o veľmi origi-
nálny nápad. „Nie sú to jednotlivé okenné otvory v ploche steny, 
ale okná na seba nadväzujú v podobe pásu. Po celej ploche fasády 
sa strieda pás okna s pásom plnej plochy," dodala Hamšíková. Ako 

už býva zvykom, aj tento objekt bol obohatený o umelecké dielo. 
To sa nachádza pod stĺpmi, ktoré držia jedno z krídiel. Autorom je 
slovenský sochár Vladimír Farár a vytvoril ho v roku 1972.  Na prvý 
pohľad je ťažko povedať, či je dielo abstraktné alebo je to nejaká 
matica, ktorá súvisí  s tým, s čím Kerametal v minulosti obchodoval. 
Práve to  mohlo byť inšpiráciou na vytvorenie toho diela. Sídlisko 
v okolí sa stavalo v 70. rokoch. Architekti projektovali domy, ktoré 
boli ďaleko od seba a dávali tam množstvo prázdnych miest. 
„Architekti boli kritizovaní práve za to, že nevytvárali súdržné 
mesto, ako si ho predstavujeme z histórie, kde sú tie uličky malé 
a komorné a domčeky natlačené," povedala Hamšíková. Budova 
Kerametalu je akýmsi styčným bodom ružinovskej časti s názvom 
Pošeň a Bratislavčania ju dobre poznajú. „Je to jeden zaujímavý 
koncept a bolo by dobré, ak by bol zachovaný vo svojom pôvod-
nom šate," ukončila Jana Hamšíková.

Marianna Podlucká
Foto: Radoslav Hoblík

Pracujeme 
na vašom bezpečí.
KRIŽOVATKA MIEROVÁ-HRANIČNÁ 
BUDE ČOSKORO PREHĽADNEJŠIA.

PRIEVOZSKÁ

HRANIČNÁ

HR
AN

IČ
NÁ

MIEROVÁ

V súvislosti s výstavbou projektu Nuppu prinášame praktické 
zlepšenie tejto atraktívnej lokality Ružinova.

Križovatka medzi Mierovou a Hraničnou ulicou sa stane čoskoro 
bezpečnejšou a plynulejšou. V priebehu mája 2018 začne 1. etapa 
rekonštrukcie s cieľom križovatku sprehľadniť šoférom aj chodcom. 
Veríme, že k tomu zaručene prispeje aj nová svetelná signalizácia.

Ospravedlňujeme sa za dočasné dopravné obmedzenie.  
Veríme, že výsledok vám spríjemní život a každodennú dopravu.

YIT-234-inzercia-A5-v03.indd   1 26.4.2018   16:24:21
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MÁ BYŤ NA ČO HRDÁ
Nedávno udeľoval Bratislavský samosprávny kraj vzácne ocenenia pomenované podľa evanjelického 
farára, politika a spisovateľa Samuela Zocha. Jeho meno nesie aj jedna z bratislavských ulíc, vsúčastnosti 
na nej sídli Hudobná fakulta Vysokej školy múzických umení, kde v 70-tych rokoch minulého storočia 
študovala aj jedna z ocenených tohtoročného 16. ročníka. Ružinovčanka, ktorá žije na Štrkovci už 
tridsaťšesť rokov. Pani profesorka Gréta HRDÁ (1932) sa vypracovala na špičkovú husľovú virtuózku, ba aj 
pedagogičku a propagátorku slovenskej husľovej pedagogiky v zahraničí.

Niekto by možno 
povedal: „Tej je hej, 
keď je obklopená 
samými umelcami.“ 
Bolo vám naozaj 
hej, keď ste sa roz-
hodovali pre svoju 
životnú profesiu?
Pravdou je, že som 
vyrastala v kruhu 
hereckej rodiny. Moja 
mama hrala v ochot-
níckom divadelnom 
súbore v dedine 
Závodie, ktoré je dnes 
súčasťou Žiliny. Aj 
otecko bol spočiatku 
divadelným ochot-
níkom, neskôr sa stal 
členom profesionál-
neho divadla v Žiline 
kam sa časom pridala 
tiež mama. No a teta 

Matilda Zlatohlávková je asi z našej kumštírskej rodiny najznámejšia. 
Tiež začínala ako ochotníčka, podarilo sa jej prepracovať sa do Divadla 
P. Jilemnického v Žiline, neskôr do chýrneho Divadla SNP v Martine. 
Brat Fedor  a sestra Judita tiež občas účinkovali v detských rolách. 
Všetci sa na istý čas stretli v žilinskom  súbore. Som rada, že som sa 
mohla pohybovať v takomto umeleckom prostredí.

Mali rodinní príslušníci vplyv na vaše smerovanie a nebolo 
potrebné vás nútiť navštevovať hudobnú školu?
Dnes, po rokoch sa už ťažko s presnosťou určuje, či som chodila na 
hodiny hry na husle rada alebo trochu na tom zapracovali aj rodičia.  
U nás na dedine, v Závodí, samozrejme hudobná škola nebola. Musela 
som dvakrát do týždňa prejsť pešo do Žiliny. Ale pokiaľ si spomínam, 
otecko ma priviedol k hudbe veľmi príjemným  spôsobom. Na husliach 
zahral mne známu pesničku a ja som si ju pospevovala. Potom ma nau-
čil správne držať husle, ukázal mi ako ťahať sláčikom, a keď som počula 
tie krásne melódie, úplne prirodzene som zatúžila naučiť sa ich hrať aj 
ja. Neskôr sa ma, na hudobnej škole, ujal pán profesor Ladislav Árvay. 
Keď zistil, že mám nielen dobrý sluch ale aj talent na hru, poradil mi, 
aby som šla na konzervatórium. Napriek tomu, že som sa na gymnáziu 
dobre učila, každý ročník som končila s vyznamenaním, v šiestom 
ročníku som išla na konkurz do Prahy a začala študovať na tamojšom 
konzervatóriu.

Po absolvovaní  pražského konzervatória ste išli učiť do Žiliny.
Nechceli ste pokračovať v štúdiu hudby?
Čoby som nechcela. Ale nemohla som. Pražské konzervatórium bolo 
najlepšou hudobnou školou v celom bývalom Československu a malo 
celoeurópsky ak nie až svetový cveng. Skončila som s vyznamenaním, 
takže bol predpoklad, že by ma na vysokú školu prijali. No také štúdium 
nebola lacná záležitosť. Za samotné vyučovanie som nemusela platiť, 
škola bola štátna, no bolo treba niekde bývať a tiež jesť. Podnájmy 
v Prahe ani v Bratislave neboli lacné. Už počas posledného ročníka 
na konzervatóriu som preto hrala v orchestri operetného Divadla na 
Fidlovačke. Nebol to však veľký zárobok, a pridružili sa aj ďalšie osobné 
problémy. Radšej som sa teda vrátila do Žiliny a učila na Vyššej hudob-
nej škole,  ktorá sa časom premenovala na konzervatórium. Na Prahu 
mám však pekné spomienky, veď som tam založila svoj prvý ansámbl, 
kvarteto, zložené síce z amatérov, ale veľmi dobrých hudobníkov. 

Neskôr sa vám podarilo absolvovať aj Vysokú školu múzických 
umení v Bratislave, dokonca s vyznamenaním. Koncertovali 

ste sólisticky, aj v kvartetách, založili ste Duo Posoniensis čiže 
Bratislavské duo. Aké diela ste najčastejšie uvádzali? 
Môj repertoár bol široký. Naštudovala som si diela nielen svetových 
autorov Haydna, Beethovena, Paganiniho, ale aj českých skladateľoch 
akými boli Antonín Dvořák, Josef Suk, no veľký priestor som venovala 
dielam našich, slovenských skladateľov. Rada som hrávala skladby 
Schneidera-Trnavského, Suchoňa, Zimmera, Hrušovského, Bergera.

Súčasne so sólových koncertovaním ste začali aj učiť. Patríte 
medzi najvýraznejšie husľové pedagogičky. K čomu ste viedli 
svojich žiakov - k sólovej dráhe alebo k orchestrálnej hre?
To, či sa z hráča stane člen orchestra, nezávisí celkom od pedagóga. Ten 
iba dohliada na to, či hráč správne interpretuje predpísanú partitúru a 
celkovo dodržiava stanovenú osnovu. Keď si splní všetky požiadavky 
a preukáže sa, že má na viac, môže skúsiť riziko sólových vystúpení.

Dostali ste ponuky ísť učiť do zahraničia. Nebolo riskantné odísť  
v tých časoch do rozvojových krajín? Na akej úrovni sa nachádza-
lo umelecké školstvo v takom Libanone či Tunisku?  
V Bejrúte som bola ako prvá Slovenka v tomto odbore. A dostať 
sa tam vonkoncom nebolo jednoduché. Na konkurze vypísanom  
Pragokoncertom sa zúčastnilo v Prahe 40 huslistov. Vybrali mňa, hoci 
nerátali s tým, že by som bola schopná vybaviť si všetky potrebné 
doklady v priebehu dvoch dní a preložiť ich do francúzštiny. Urobila 
som všetko preto a šibeničný termín som stihla. Samozrejme, tamoj-
šie školstvo vonkoncom nebolo také vyspelé ako v strednej Európe. 
Arabský svet bol vtedy úplne iný, no tamojší žiaci mali veľký záujem 
naučiť sa kvalitne hrať na hudobné nástroje a spoznať európsku 
kultúru. Do Bejrútu som pôvodne odišla na dva roky, zostala som 
tri, do Tunisu som šla tiež na dva roky, pobyt mi predĺžili na štyri.  
A v Španielsku som zostala učiť aj koncertovať plných 14 rokov. Niekto 
by si mohol myslieť, že ma ako ženu podceňovali, opak bol pravdou. 
Cítila som, že ma rešpektujú a vážia si ma. 

Váš syn Alexander Kušč je tiež hudobníkom. Ako huslista bol 
dlhoročným členom Symfonického orchestra Slovenského roz-
hlasu v Bratislave, v súčasnosti hrá v orchestri Opery SND. 
Pomohli ste naviesť ho na cestu hudby?
Bola som hudobníčkou telom aj dušou. Takže úplne prirodzene som 
sa pokúšala  približovať svojho syna k husliam už od piatich rokov. 
Našťastie ho husličky zaujímali, i hrať chcel vedieť, no horšie to bolo s 
disciplínou. Tak som ho zapísala ako riadneho žiaka do hudobnej školy. 
Postupne si tento nástroj obľúbil a teraz sa mu venuje s rovnakou váš-
ňou, akú som pri hre dlhé roky prežívala aj ja.

Pred pár dňami  ste dostali vysoké ocenenie za svoju hudobnícku  
koncertnú i pedagogickú činnosť - cenu Samuela Zocha. V zbierke 
máte viacero ocenení, ktoré ste získali predtým. Dokáže vás ešte 
takéto vyznamenanie potešiť?
Pochvala vždy poteší. Nejde len o akýsi kúsok papiera a medailu, v tej 
cene je  zohľadnenie dlhoročnej práce, driny, odriekania. Hra na hoci-
jaký hudobný nástroj, ak je interpretovaná profesionálne a kvalitne, si 
vyžaduje nemalé obete. Ja som husliam venovala celý svoj život. 

Nie každý má to šťastie, že o ňom ktosi iný napíše článok. O vás 
autor Ján Szelepcsényi napísal celú knihu s názvom Úteky za 
krásou. Našli ste napokon tú krásu, za ktorou ste utekali do sveta?  
Keďže som nemala šťastie v súkromí, hľadala som krásu niekde inde. 
Našla som ju v krásnych mladých ľuďom, ktorí túžili preniknúť do tajov 
hudby. A našla som ju aj v sebe. Keď naštudujete nejakú ťažkú sklad-
bu, nepotrebujete ani publikum, aby ste mali dobrý pocit. A ja som, 
chvalabohu, mala na svojich koncertoch aj početné publikum. Nielen 
v arabských krajinách či na Pyrenejskom polostrove, ale aj tu doma, na 
Slovensku.  
 Anna Sláviková, foto: Ivan Medveď



14

Súťažte o knihu Zakázané ovocie od Jojo Moyesovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky 
do 15.6.2018 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu 
a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 7-8/2018. Správne znenie tajničky RE 5/2018: „Učíme sa pre život, nie pre školu“. Knihu Spiace krásavice od autorov: 
Stephen King, Owen King získava Andrea Čintalanová z Palkovičovej ulice. 

Aristo-    
fanes

značka    
prvku      

mangán
dvojhláska mohol syntetické  

vlákno

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

hudobne   
nadaný

vzalo si    
na starosť

od        
(z lat.)

skratka    
rozhlaso-   

vej spoloč- 
nosti Haiti

Pomôcky: 
liman,     
RNM,     
Avot

hlavná   
tepna,     

srdcovnica

dokonalé,  
bezchybné

skratka    
obchodnej  
akadémie

značka    
pre       

terajoule

zvolená    
kráľovná   

krásy

akademi-   
cký titul    

závlahový  
kanálik    

st. značka  
žiletiek    
zvýšený   

tón A

1. časť    
tajničky

Pomôcky: 
anis,      

acer, de,   
Éli, ama

priamy    
úder      

v pästiar-   
stve

Alžbeta    
(dom.)     
zorte      

dookola

Miroslav   
(dom.)     
remeň

3. časť    
tajničky

stal sa     
sinavým

celkom    
zlomilo

príkro     
konzervo-  

vala       
dymom

skratka    
pre ibidem

kopaním   
nahro-     
madia     
ponor

epocha    
triasu      
javor      
(bot.)

hrob      
(kniž.)

držadlo,    
rúčka      
Alena     
(dom.)

biblický    
kňaz      

lovkyňa    
perlorodiek

Ernestína  
(dom.)

lesná      
šelma     

znížený    
tón E

vzorec     
nitridu     
uránu     
rozum

2. časť    
tajničky obrúbi

prírodné   
alebo ume- 
lé stupne   

terénu

pálený     
cukor

UVÁDZACIE CENY  
NA PRVÝCH 15 BYTOV

jarabinky.sk

POSLEDNÁ 
FÁZA V PREDAJI

ZAČALA SA POSLEDNÁ FÁZA PREDAJA BYTOV A 15 NAJRÝCHLEJŠÍCH ZÍSKA BYT ZA UVÁDZACIE CENY
V Jarabinkách vás nikdy neomrzia prechádzky, nákupy a stretnutia v jednej z najdynamickejších lokalít Bratislavy blízko Mlynských nív. Dva uzavreté vnútorné dvory 

ponúkajú nekonečné hodiny detských hier a relaxu. Vlastný bulvár vám dovolí ísť si po noviny a rannú kávičku v papučiach. Toto je vaša šanca žiť v novom srdci Ružinova.

detský
smiech

dvor pod
domom

super
kondička

nákupná
promenáda

ranná
kávička

ruzinovske_echo_182x135.indd   1 18/05/2018   16:26

in
ze

rc
ia



 www.ruzinovskeecho.sk 15
Medzigeneračné čítanie upevňuje vzťahy

Posielajte návrhy na cenu Senior roka

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva seniorov na koncert
Argentínske tango Ivana Ecetová quartet 27. 6. 2018                     
o 14:30 hod. Veľká sála, DK Ružinov

Na Základnej škole 
Nevädzová sa po roku 
opäť stretli skôr naro-
dení Ružinovčania so 
žiakmi, ktorých rodin-
ne nazývajú svoje 
vnúčence, a spoloč-
ne strávili príjem-
né dopoludnie pri 
knihách.  Spoločné 

čítanie, ktoré sa konalo po prvýkrát vlani, malo veľký úspech. Práve 
to  motivovalo Zdenku Macudzinskú zo Základnej školy Nevädzová  
k zorganizovaniu ďalšieho ročníka. ,,Boli sme tu aj minulý rok. Detičky sú 
ako naše vnúčence, tešili sme sa na nich. Máme obrovskú radosť z toho, 

že aj oni chcú byť s nami staršími. Je to krásne,“ s úsmevom na tvári pre-
zradila svoje pocity seniorka Marta. Deti pre svojich starkých pripravili 
krásne darčeky a nechýbal ani bohatý kultúrny program. Spoločne si pri 
chutnom koláčiku prečítali príbeh z obľúbenej knižky s názvom Škola 
za rohom a rozprávali si zážitky, ktoré počas roka zažili. ,,Ja som sa na 
svoju starkú veľmi tešila. Už keď som jej kreslila obrázok, tak som na ňu 
myslela. Pani Margitka ma stihla naučiť, že mám nahlas čítať v triede, 
aby ma každý počul a je nám teraz spolu dobre ,“ prezradila Lenka zo 
ZŠ Nevädzová.  „Cieľom podujatia  je viesť deti k porozumeniu medzi 
dvoma generáciami, viesť ich k úcte k starším a aby deti pochopili, akú 
úlohu majú starkí v ich živote,“ objasnila  Zdenka Macudzinská.
 

Andrea Santajová, foto: Radoslav Hoblík

Poznáte seniora, ktorí robil a stále robí dobré meno 
hlavnému mestu? Nominujte ho na cenu Senior roka, a to do  
10. augusta 2018. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
opäť vyhlásil výzvu  na podávanie návrhov na toto 
významné samosprávne ocenenie.  
Návrhy na cenu Senior roka je potrebné posielať v elektronic-
ky na mailovú adresu: senior@bratislava.sk alebo v písomnej 
forme poštou na adresu Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Oddelenie  
sociálnych vecí, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, príp. priniesť 
do podateľne magistrátu osobne do 10. augusta 2018. V návrhu 
musia byť: meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum naro-
denia, adresa, telefón, e- mail), kontaktné údaje navrhovateľa a 
stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnu-
tých úspechov a výsledkov v danej aktivite, v ktorej navrhovaný  
reprezentuje mesto v oblasti spoločensko-občianskej, kultúrnej, 
športovej či vedeckej, a to aj v seniorskom veku (60+). Nominovaný 
je tak zároveň aj príkladom aktívneho starnutia. Titul Senior roka 
sa udeľuje primátor Bratislavčanom, ktorí počas aktívnej profesie 
prispievali a aj v seniorskom veku prispievajú k rozvoju mesta, či 
jeho prezentovaniu na Slovensku i v zahraničí. (red)

Všade dobre, doma najlepšie 
Snáď každý sa cíti najlepšie doma, vo svojom dôverne známom 
prostredí, kde má svoje zázemie v lepšom prípade aj svojich 
blízkych. Ale čo ak niektoré veci nefungujú tak, ako by ste chceli ,  
potrebovali?  Zhoršila sa vaša mobilita a zdravotný stava? Nevládzete, 
nestíhate, príbuzní sú celý deň v práci a vy potrebujete pomoc; ste 
odkázaný na iného a  chcete mať zabezpečený sociálny komfort?  
Jedným  možných z riešení je domáca opatrovateľská služba. 
Opatrovateľky prídu priamo k vám, do vašej  domácnosti. Domáca 
opatrovateľská služba znamená pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, 
sprievod k lekárovi, dovoz obeda v určené dni, pomoc pri osobnej 
hygiene, pomoc pri stravovaní a pod. Ružinov  poskytuje takúto  
sociálnu službu občanom s minimálnym II. stupňom odkázanosti 
prostredníctvom Domova dôchodcov Pažítková 2. 

Ako vybaviť domácu opatrovateľskú službu? 
•  Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na  
 ružinovský miestny úrad, treba priložiť fotokópiu Potvrdenie lekára  
 o zdravotnom stave žiadateľa a aktuálne rozhodnutie Sociálnej  
 poisťovne o výške  dôchodku. Na základe zdravotného a   
 sociálneho posudku vám bude vydaný Posudok a Rozhodnutie o  
 odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. 

•  Keď získate právoplatné rozhodnutie a máte záujem o domácu  
 opatrovateľskú službu poskytovanú Domovom dôchodcov na 
  Pažítkovej ulici 2, kontaktuje priamo: www.ddpazitkova.sk. 
  Tel.:+421 2 433 390 45, +421 905 735 696 (koordinátor   
 opatrovateľskej služby).
•  Domáca opatrovateľská služba  vám bude poskytovaná  
 v zmysle zmluvy, ktorá s vami bude uzavretá. 
Ak vám zdravotný stav nedovoľuje podať Žiadosť osobne, môže tak 
urobiť vo vašom mene aj iná osoba. Pracovníci sociálnych služieb vás 
budú kontaktovať vo veci vydania sociálneho posudku,  navštívia vás 
doma. Lehota na vybavenie žiadosti je do 30 dní. Sociálna služba je 
zabezpečená v poradí, v akom je žiadosť vedená v evidencii došlých 
žiadostí . Čakacia lehota na poskytnutie služby  je cca 6 mesiacov. 
Poplatok za opatrovateľskú službu závisí od stupňa odkázanosti. Pri 
stupni II. a III. je vo výške 1,50 € / za hodinu, pri IV. stupni 1,8 € a pri  
V. a VI. je to 2,2 €/ hod. Pri príjme presahujúcom trojnásobok životného 
minima je výška úhrady za hodinu opatrovateľskej  služby 3 €. Všetky 
informácie  o vybavení odkázanosti na sociálnu službu získate aj na 
MÚ Ružinov v kancelárii prvého kontaktu - sociálne služby.

Anna Reinerová, ružinovská poslankyňa

Klietky pre chov prepelíc , pasce na líšky a kuny, liahne na 
vajíčka, viac na www.123nakup.eu tel.0907181800

riadková inzercia

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



2.6. so 14.00 h 
 MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA RUŽÍ 
3.6. ne 10.00 h 
 Prehliadka svetového sortimentu ruží,  
 Marcela Laiferová, súťaže pre rodiny 
 s deťmi, tvorivé dielne. Vstup zadarmo

3.6. ne 10.30 h 
 TUČNIAKY 
 Divadlo Komédie - divadelné predstavenie
 Vstupenky v sieti Ticketportal

5.6. ut  18.00 h
 ZÁVEREČNÝ KONCERT   
 LDO ZUŠ Exnárova

6.6. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Partnerstvo - fascinujúce dobrodružstvo objavovania  
 dvoch odlišných svetov. Vstup 8 € 
 

8.6. pia o 17.00 h  
 LETNÝ VENČEK
 Ornamenty, modrotlač, lúčne kvety. Tentokrát na tvorivých 
 dielňach môžete vyskúšať techniku maľovania na sklo   
 a porcelán farbami a servítkovou technikou. Vítané sú deti aj  
 kreatívni dospelí. Prihlásiť sa môžete na: dana.plaskova@  
 cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo
15.6. pia o 17.00 h 
 DAR PRE OTECKA 
 Tvorivé prievozské dielne, kde šikovné deti aj ich rodičia   
 vyrobia pohyblivý darček pre otecka či dedka. Podujatie je 
  venované Dňu otcov. Prihlásiť sa môžete na: dana.plaskova@ 
 cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo

 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

 

01.06. PI 18:00  KRÁLIK PETER Will Gluck, USA/Brit., 2018 (PRE DETI)
01.06. PI 19:45  DÁMSKY KLUB Bill Holderman, USA, 2018
06.06. ST19:30  STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 2017
07.06. ŠT 19:30  VNÚTORNÉ SLNKO Claire Denis, Fr., 2017
08.06. PI 18:00  BELLA A SEBASTIÁN 3: NAVŽDY PRIATEĽMI,  C. Cornillac Fr., 2017 (PRE DETI)
08.06. PI 19:45  GHOST STORIES Jeremy Dyson, Andy Nyman, Brit., 2017
09.06. SO 18:30  PARRALEL Matyas Brych, SR/ČR, 2018
09.06. SO 20:00  VEZMI SI MA, KAMOŠ Tarek Boudali, Fr., 2017
13.06. ST 19:30  MILADA David Mrnka, ČR, 2017
14.06. ŠT 19:30  S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017
15.06. PI 18:00  NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH O OBROVSKEJ HRUŠKE Dán., 2017 (PRE DETI)
15.06. PI 19:45  PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ Fernando León de Aranoa, Špan., 2017
16.06. SO 18:30  MATISSE Phil Grabsky, Brit., 2014 (EXHIBITION ON SCREEN)
16.06. SO 20:15  VEZMI SI MA, KAMOŠ Tarek Boudali, Fr., 2017
18.06. PO 14:00  RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: NEŽNÉ VLNY, Česko, 2012
20.06. ST 19:30  PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 2018
21.06. ŠT 19:30  GHOST STORIES Jeremy Dyson, Andy Nyman, Brit., 2017
23.06. SO 16:00  RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: TOM & JERRY: LETNÉ PRÁZDNINY USA, 2010
23.06. SO 18:00  LUIS A UFÓNI, Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein Nem./Dán., 2018 (PRE DETI)
23.06. SO 19:45  LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018
27.06. ST 19:30  PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ Fernando León de Aranoa, Špan., 2017
28.06. ŠT 18:30  AŽ PRÍDE VOJNA Jan Gebert, ČR, 2018
28.06. ŠT 20:00  SICARIO 2: SOLDADO Stefano Sollima, USA/Tal., 2018
29.06. PI 18:00  PAT A MAT ZNOVU V AKCII Marek Beneš, ČR, 2018 (PRE DETI)
29.06. PI 19:45  LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018

SD Nivy, Súťažná 18 

8.6. pi 10.00 h 
 VÝCHOVNÝ KONCERT  
 PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
 V rámci medzinárodného festivalu detských 
 folklórnych súborov

8.6. pi  18.00 h 
 PREDSTAVUJEME SA... 
 Školská akadémia SZUŠ Mierová

8.6. 18.6. pi – po 9.00 - 20.00 h  
 VÝSTAVA  
 DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC 
 SZUŠ Prokofievova

9.6. so o 13.00 h, o 18.00 hod.
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova

10.6. ne o 13.00 h, o 18.00 hod
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova

13.6. str 18.00 h
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie

16.6. so o 12.30 h, o 18.00 hod.
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova

19.6. ut 18.00 h 
 ZÁVEREČNÝ KONCERT   
 TO ZUŠ Exnárova

20.6. str  18.00 h
 RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
 MÁGIA FARBY
 Vernisáž obrazov Noémi Kolčáková Szakállová. 
 Kurátorka: Mária Horváthová. Foyer DK Ružinov. 
 Vstup zadarmo

20.6. str 18.00 h
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Tajomné schopnosti mysle sa nám čoraz viac otvárajú... 
 Vstup 8 €

21.6. štv 10.00 h
 JUBILANTI 2018
 Slávnostné stretnutie so seniormi pri príležitosti ich  
 životného jubilea. Podujatie v spolupráci s MČ Ružinov

23.6. so 18.00 h
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Koncert žiakov SZUŠ Mierová

27.6. str 14.30 h 
 KONCERT PRE SENIOROV  
 Podujatie v spolupráci s MČ Ružinov

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

MC Hojdana
1.6. Múdry piatok v Hojdane – Čo ďalej po prijatí/neprijatí dieťaťa do 
materskej školy - rozprávanie spojené s diskusiou s právničkou (10.30 h)
2.6. Farebná záhrada – oslava MDD v záhrade Hojdany (10.00 h – 13.00 h)
5.6., 12.6., 19.6. a 26.6. – Kurz háčkovania – začiatočníci, (10.00-12.00 h). 
Viac info a prihlasovanie na konecnamartina@gmail.com
5.6. začiatok Kurzu masáže bábätiek – pre deti od 2 do 10 mesiacov (12.30 h) 
Prihlášky a info na ivana.banova@a-centrum.sk
7.6., 14.6., 21.6., 28.6. - Little English – kurz angličtiny pre deti od 1,5 do 4 
rokov (9.30 h) Pridajte sa k nám na little.english.ba@gmail.com.
8.6. Naše mesto - každoročné skrášlenie Hojdany s pomocou dobrovoľníkov 
(9.00-16.00 h)
8.6. Podporná skupina dojčenia detí (10.00 h)
15.6. Podporná skupina nosenia detí (10.00 h)
17.6. Kváskovanie s Katkou III - Vianočka, pre náročnejších a zručnejších 
máme pokračovanie kurzu kváskovania, na ktorom sa naučíme pripraviť a 
upiecť vianočku. Prihlasovanie na lkamenska@gmail.com. 
21.6. Ahoj škôlka - s úsmevom do školy. Rozvíjanie jazykových predpokladov 
budúceho prváčika pre ľahšie osvojenie čítanej a písanej reči. Prednáška 
logopédky a špeciálnej pedagogičky B. Mesíkovej (17.00 – 18.00 h)
22.6. Škôločka v Hojdane. Zápis do jesenného adaptačného kurzu pre 
budúcich škôlkarov. Kurz bude prebiehať 1x týždenne v mesiacoch 
september - december 2018. Ideálne pre deti, ktoré nastúpia do MŠ v januári 
2019. Zápis je formou vyplnenia dotazníka a osobným pohovorom s rodičmi. 
Viac na www.hojdana.sk. (9.00 – 11.00 h)

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

2.6. so o 10.30 h
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Poprepletko v podaní Divadlo pod hríbikom. Vstup  
 zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
10.6. ne o 19.30 h 
 BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal
15.6. pia o 19.00 h 
 O HLÚPEJ KRÁĽOVNEJ 
 Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné predstavenie.  
 Vstup 5 €. Vstupenky na www.divadlotandem.sk
18.6. po o 14.00 h 
 FILMOVÉ PREMIETANIE 
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Film: Nežné vlny, komédia, Česko, 2012.  
 Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
23.6. so o 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO PRE RODINY  
 S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Film: Tom & Jerry, animovaná komédia,  
 USA, 2010. Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova

2.6. so o 16:00 
 KAPELA RUŽINOVA - FINÁLE
 Jedinečná súťaž autorských piesní, ktorá dáva 
 príležitosť mladým ľuďom zviditeľniť svoju tvorbu  
 medzi širokým publikom. Vstup zadarmo

10.6. ne 8.00 h 
 RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE  
 SLÁVNOSTI A MDD
 Preteky detí v chytaní beliciek, František a Vojta  
 Nedveď, Peter Lipa, Martin Geišberg, NEMO muzikálová  
 rozprávka ... Vstup zadarmo

3.6. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym  
 Ayisim. Vstup zadarmo pre Ružinovčanov

17.6. ne 14.00 h 
 RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA
 Sisa Sklovská, Štefan Skrúcaný, Sendreiovci, Bára  
 Basiková,  symfonický orchester a najznámejšie filmové  
 melódie. Vstup zadarmo

 
Amfiteáter  
pri Štrkoveckom jazere

 Park Andreja Hlinku

Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4  • 821 03 Bratislava

(5. ročník) 17. JÚN 2018

Registruj seba alebo svoj tím
na www.vincentinum.sk v sekcii INFO

60 m, 100 m , 1 okruh
preœahovanie lanom

hod medicinbalom
športový jarmok

rodinná štafeta
skok z miesta

stolný tenis
švihadlo
tombola

ringo

 od 9,30 hod. (svätá omša)

ŠPORTOVÝ DEŇ


