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PRVÁ ZMENA ROZPOČTU  KULTÚRNY DOM NA TRNÁVKE STÁLE BEZ NÁJOMCU  
ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN NA POŠNI SA POSUNULI ĎALEJ   REKONŠTRUKCIE V PLNOM PRÚDE 

PROMENÁDA V ŠTÝLE 
FILMOVÝCH MELÓDIÍ
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Stretnutia poslancov s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na miestnom 
úrade, Mierová 21, prízemie B2

5. 9. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Igor Adamec, Pošeň

12. 9. 2018 16:30 - 17:30 
PaedDr. Mária Barancová,  Prievoz

19. 9. 2018 16:30 - 17:30 
Bc. Radovan Bajer,  Štrkovec

26. 9. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Lazík, Ostredky

Ružinovčania, užite si leto,

ubehlo to opäť rýchlo. Prvý polrok je 
fuč. Obávam sa, po skúsenostiach 
z posledných rokov, že už v auguste 
nám budú niektoré veľkoobchody 
ponúkať vianočné gule. Čas beží 
neuveriteľne rýchlo. Užime si naplno 
horúce leto, ktoré máme pred sebou. 
Školský rok sa skončil. Deti si prevza-

li vysvedčenia a čakajú ich dva mesiace prázdnin. Rodičov možno 
starosti ako im zabezpečiť program na osem letných týždňov. To 
nie je maličkosť. Niektorí pôjdu k moru, iní uprednostnia krásy 
Slovenska. Mnohí z vás si budú užívať leto tu doma, v Ružinove. Tak 
ako po iné roky aj toto leto sa budeme snažiť priniesť vám atrak-
tívny a zaujímavý program pre deti i dospelých. Čaká nás bohatý 
letný program. Veľa oddychu, relaxu či už v areáli na Štrkovci alebo  
v Parku Andreja Hlinku, novom kultúrnom bode Ružinova. Je 
skvelé, že sa nám podarilo park revitalizovať a opäť spustiť fon-
tánu. Mám z toho úprimnú radosť, pretože nám málokto veril, že 
fontána bude ešte niekedy fungovať. Podarilo sa a je to fantastické. 
Uvedomujem si, že Ružinov je najatraktívnejšia mestská časť na 
bývanie, ale i na prácu a pritom si stále udržiava kolorit zelenej 
mestskej časti. Viem, že táto atraktivita je požehnaním, ale aj zá-
ťažou zároveň. Mnoho ľudí by tu chcelo bývať, a preto developeri 
skúšajú všetko možné, aby na voľnej ploche mohli postaviť bytov-
ky. To už však nie je také jednoduché ako v minulosti. Ako starosta 
nedovolím bezbrehú výstavbu. Ružinov je stále zelený a naďalej 
budem chrániť jeho zeleň. V roku 2018 skúmali slovenskí vedci  
z Ústavu Dionýza Štúra, v ktorých mestách sú najlepšie podmienky 
na život. A práve náš Ružinov patrí do kategórie miest s najlepšími 
podmienkami pre život ako súčasť Bratislavy. Skúmala sa kvalita 
vody, ovzdušia, ochorenia a množstvo iných indikátorov. Ružinov 
patrí medzi top miesta pre život. To nie je náhoda. Chráňme si ho. 
Po horúcom lete nás čaká horúcejšia jeseň. Čakajú nás komunálne 
voľby a vy opäť budete rozhodovať o budúcnosti Ružinova. Dovte-
dy si poriadne oddýchnite, načerpajte nových síl a z letných dovo-
leniek sa vráťte sa do najkrajšej mestskej časti... do Ružinova.

JUDr. Ing. Dušan Pekár, 
starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov

Milí Ružinovčania,
máme tu leto. S ním prišiel aj čas 
dovoleniek, oddychu a pokoja. Boli 
by sme veľmi radi, keby vám v ta-
kýchto dňoch robilo spoločnosť naše 
dvojčíslo, ktoré sme pre vás opäť  
s láskou pripravili. Chcel by som 
vás informovať, že v našom/vašom 
Echu začala pracovať redakčná rada 

zložená z troch nezávislých a skúsených novinárov. Sme radi, že 
prinášajú do redakcie odborné názory. Redakčná  rada, v zostave  
PhDr. Jana Miklovičová, PhDr. Barbora Vitová-Laucká a Mgr. Milan 
Stanislav, spolupracuje so šéfredaktorkou Mariannou Šebovou na 
koncepcii Echa ako takého, ale často aj na jednotlivých článkoch. 
Jej odborné rady si vážime, a preto sme radi, že takúto redakčnú 
radu máme. 
Blížia sa voľby a v Echu sa začínajú objavovať aj politické články, 
súvisiace s niektorými kandidátmi do komunálnych volieb. Je to 
platená inzercia, čiže REKLAMA. Funguje  to tak, že časopis predá 
podľa vopred zverejnených platobných podmienok svoj priestor 
inzerentom a stráca tak nárok ovplyvňovať obsah. Nenesie zaň 
žiadnu zodpovednosť a na inzertných stránkach sa neprezentujú 
názory redakcie ani vedenia časopisu. Tieto články sú v rámiku a sú 
jasne označené nápisom platená inzercia. Je to evidentné najmä  
pri stránkach, kde prezentujú svoje názory politickí kandidáti. Spĺ-
ňajú všetky zákonné podmienky  pre šírenie reklamy ( teda nešíria 
nenávisť, ani rasovú ani inú neznášanlivosť), ale časopis  ani jeho 
vedenie nemá s ich názormi nič spoločné, tak ako je uvedené aj  
v našej tiráži. Na druhej strane sme radi, že takúto reklamu máme, 
pretože reklama je pre časopis a televíziu nezanedbateľný zdroj 
príjmov a tak nepýtame od mestskej časti ani cent naviac. Televízia 
a časopis pracujú stále za tú istú dotáciu ako v roku 2010, kedy 
som nastúpil do funkcie riaditeľa TVR a RE, s.r.o. Dnes už môžem 
povedať, že dve volebné obdobia sme nezvyšovali svoje nároky  
a skôr sme sa snažili svojou príčinlivosťou a obchodnou kreativitou 
vypĺňať diery v rozpočte, aj keď ceny okolo nás rastú ako huby po 
daždi. To isto viete, milí Ružinovčania, sami najlepšie. 
Na záver mi dovoľte, aby som vám v mene celej redakcie televízie 
a    Echa zaželal pekné leto. Užite si ho v zdraví a láske. Hlavne si 
dávajte na seba pozor.

Mgr. 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. SEPTEMBER 
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Ostredková 14

Prvá zmena rozpočtu
Ružinovskí poslanci odsúhlasili návrh 
prvej zmeny rozpočtu mestskej časti  
v tomto roku. Vďaka tomu poputujú fi-
nancie do viacerých oblastí. „Najdôleži-
tejšie, čo v tejto zmene prešlo, je 380-ti-
síc eur na revitalizáciu športového are-
álu pri základnej škole na Ostredkovej. 
Takúto investíciu my poslanci veľmi 
radi podporíme,“ priblížil predseda fi-
nančnej komisie Martin Vojtašovič. Na 
radosť mnohých nielen poslancov, ale 
i obyvateľov, miestne zastupiteľstvo 
na návrh poslanca Patrika Guldana od-
súhlasilo 400-tisíc eur na odkúpenie 
prievozskej radnice, čím by sa Ružino-
vu prinavrátila táto kultúrna pamiatka. 
Vďaka zmene rozpočtu sa vylepšenia 
tieňa dočkajú niektoré detské ihriská. 
„Spolu s poslancom Martinom Pato-
prstým sme navrhli, aby Ružinov nain-
štaloval tienenia na niektoré ihriská. Je 

to moderný prvok, ktorý je v zahraničí 
bežný a zároveň veľmi prospešný naj-
mä počas leta,“ objasnila poslankyňa 
Anna Reinerová. Návrh na zmenu roz-
počtu ale poslanci neodsúhlasili jedno-
hlasne. Niektorým sa nepáčili financie 
smerujúce do spoločnosti Cultus Ruži-
nov. „Mám výhradu k tomu, že sme pri-
navrátili finančné prostriedky Cultusu.  
S tým ja samozrejme nesúhlasím, preto 
som ani nezahlasoval za zmenu roz-
počtu,“ uzavrel poslanec Tomáš Alscher. 

Katarína Kostková

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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Tohtoročný grantový program sa zame-
riaval na kultúrno – spoločenské aktivity, 
vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, 
sociálnu oblasť, ochranu a tvorbu život-
ného prostredia a rozvoj komunitného 
života. Poslanci schválili návrh grantovej 
komisie a definitívne tak potvrdili, kto získa 
finančnú injekciu z rozpočtu mestskej časti. 
Dôvod na radosť má 41 žiadateľov. „Gran-
ty boli pôvodne myslené ako nástroj, aby 
sa ľudia stretávali, zlučovali a začali ko-
munitne žiť. Ja osobne nemám vyslovene 
preferovanú žiadnu oblasť, možno trošku 
životné prostredie, aby si ľudia zveľaďovali 
okolie svojich domov,“ vyjadril svoj názor  
o grantoch ružinovský poslanec Peter 
Hrapko. Tohtoročné rozhodovanie o gran-
toch možno charakterizovať ako nie jed-
noduché. Poznačené bolo viacerými vnú-

tornými spormi v komisii, ktoré vyvrcholilo 
odstúpením predsedníčky Márie Baran-
covej. Paradoxom je, že funkciu zastávala 
necelé 4 mesiace. V januári totiž na tomto 
poste vystriedala poslankyňu Luciu Štas-
selovú.  „Pevne verím, že napriek tomu, že 
to v tej našej komisii bolo také hektickejšie, 
že sme mali na posúdenie a rozhodovanie  
o grantoch menej času a došlo aj organi-
začným zmenám, sme rozhodli najlepšie 
ako sme vedeli, podľa najlepšieho vedomia  
a svedomia. Granty, ktoré sme podporili, si 
to naozaj zaslúžili, boli zaujímavé“ objasni-
la podpredsedníčka grantovej komisie Pet-
ra Palenčárová. 

Limit nevyčerpali
Medzi 41 úspešných žiadateľov sa preroz-
delí  takmer 140-tisíc eur. Suma je síce vy-

soká, no nie maximálna, ktorá bola tento 
rok v rozpočte mestskej časti vyčlenená 
na granty. Členovia grantovej komisie sa 
totiž rozhodli limit nevyčerpať. Výberovým 
sitom neprešlo až 33 projektov, mnohé  
z nich aj z dôvodu nesplnenia formálnych 
kritérií.  Napriek tomu, vďaka kreatívnos-
ti a aktivite Ružinovčanov sa aj tento rok  
v mestskej časti zrealizuje množstvo dob-
rých nápadov. Z grantu sa tešia viaceré 
občianske organizácie, športové združenia, 
folkoristi, ale aj obyvatelia, ktorí plánujú zria-
diť letnú čitáreň alebo vybudovať kontajne-
rové stojisko. Zoznam podporených projek-
tov je uverejnený na internetovej stránke  
www.ruzinov.sk v sekcii grantové progra-
my v časti výsledky grantového programu.

Katarína Kostková

Zelená pre granty

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy  
s víťazným navrhovateľom obchodnej ve-
rejnej súťaže na nájom objektu Dom kultúry 
Bulharská bol predložený poslancom na stôl 
na júnovom zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva. Súťaž sa konala v tomto roku už po 
druhýkrát. „Prvýkrát boli dvaja záujemco-

via. Jeden z nich ponúkol dobrú finančnú 
ponuku, ale horší biznis plán. Druhý mal 
naopak horšiu finančnú ponuku, ale lepší 
biznis plán,“ objasnil ružinovský poslanec 
a zároveň člen komisie na vyhodnotenie 
ponúk Igor Adamec. Mestská časť tak dala 
verejnej obchodnej súťaže druhý pokus. 
„Prihlásil sa jeden kandidát, divadelník,  
a mal vynikajúci biznis plán. Druhý kan-
didát vôbec nesplnil podmienky súťaže,“ 
doplnil Igor Adamec. A tak komisia na vy-
hodnotenie ponúk určila za víťaza súťaže 
spoločnosť, za ktorou stojí divadelník a ta-
nečník Ján Ďurovčík. Viacerí ružinovskí po-

slanci ale tomuto návrhu nedali zelenú. „Pri 
tomto zámere vybudovania nového divadla 
alebo kultúrneho stánku v danom priestore 
nebola absolútne riešená statická doprava. 
Je teda viac ako pravdepodobné, že v bu-
dúcnosti by nám tu vznikol nový problém,  
a to ten, kde budú návštevníci divadla par-

kovať,“ objasnil svoje rozhodnutie nehlaso-
vať za návrh poslanec Tomáš Alscher. Pridala 
sa k nemu aj poslankyňa Katarína Šimon-
čičová, ktorá mala výhrady k dĺžke nájmu. 
„Mne sa nepáči nájom na 25 rokov, zdá sa 
mi to naozaj dlho. Poslanci majú totiž pod-
ľa zákona  hospodárne narábať s majetkom 
mesta a kontrolovať to. O 25 rokov ja ale 
nemám šancu skontrolovať, či boli všetky 
podmienky nájmu dodržané,“ uviedla Ka-
tarína Šimončičová. Budúcnosť kultúrneho 
domu je tak nateraz nejasná. Poslanci návrh 
síce nezobrali na vedomie, ale v podstate ho 
ani nezamietli. Je teda možné, že sa im ten-
to návrh objaví na stoloch opäť na ďalšom 
zastupiteľstve. Ale, nikde nie je napísané, že 
víťaz súťaže bude mať o kultúrny stánok stá-
le záujem. 

Katarína Kostková
foto: Marianna Šebová

Kultúrny dom  
na Trnávke stále bez nájomcu
Budúcnosť kultúrneho stánku na Trnávke je aj naďalej nejasná. Výsledky verejnej 
obchodnej súťaže na prenájom Domu kultúry na Bulharskej ulici sa u viacerých 
poslancov nestretli s nadšením. 

Nečakaný krok vzišiel od 17 ružinov-
ských poslancov. Pod uznesenie o po-
tvrdení troch pozastavených uznesení  
z pokračovania aprílového zastupiteľstva  
a o vyjadrení nedôvery starostovi sa pod-
písali Igor Adamec, Tomáš Alscher, Mária 
Barancová, Slavomír Drozd, Martin Ferák, 
Martina Fondrková, Attila Horváth, Peter 
Hrapko, Pavol Jusko, Martin Lazík, Jozef 
Matúšek, Petra Palenčárová, Martin Pato-
prstý, Anna Reinerová, Vladimír Sloboda, 

Tatiana Tomášková a Martin Vojtašovič. 
Ružinovský starosta považuje tento krok 
poslancov za predvolebný ťah. „Blížia-
ce sa voľby dávajú priestor aj takýmto 
návrhom uznesení, prípadne aj väčším 
emóciám na zastupiteľstvách. Beriem to 
ako predvolebnú  prezentáciu poslancov 
a kandidátov,“ reagoval starosta Dušan 
Pekár. Pod vyjadrenie nedôvery sa ne-
podpísali poslankyňa Katarína Šimon-
čičová, Lucia Štasselová, ktoré sa zdržali 

hlasovania pri tomto uznesení, a Daniela 
Šurinová (v čase hlasovania neprítom-
ná). Svojím podpisom nepodporili návrh 
uznesenia Martin Peter a Marián Gajdoš, 
Patrik Guldan, ktorí boli proti aj pri hlaso-
vaní, Radovan Bajer a Peter Turlík (obaja 
v čase hlasovania neprítomní). Celkovo 
za vyjadrenie nedôvery starostovi zahla-
sovalo 13 z 18 prítomných poslancov.

Katarína Kostková

Nedôvera starostovi
Prevažná väčšina ružinovských poslancov nedôveruje starostovi. Nesúhlas s vedením 
samosprávy mu vyjadrili na júnovom miestnom zastupiteľstve prijatím uznesenia. 

Ružinov opäť podporí desiatky projektov, za ktorými stoja obyvatelia či združenia. 
Miestni poslanci vyjadrili podporu tohtoročným grantom. 
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Začiatok sezóny kosenia v Ružinove sa niesol v duchu sťažností. Formou príspevkov na sociálnych sieťach viacerí obyvatelia 
upozorňovali na vysokú trávu v ich okolí, ktoré tak občas pripomínalo skôr divokú lúku ako mestské prostredie. 

Príspevok na dopravu pre dôchodcov
Miestni poslanci schválili na júnovom zastupiteľstve 
príspevok na dopravu pre poberateľov starobného, ale 
aj invalidného dôchodku. Výška príspevku je rozdelená 
do troch pásiem podľa výšky mesačného dôchodku. 
Pri sume do 305 € je príspevok stanovený na 3 €, od 
305,01 € do 415 € je vo výške 2,5 € a pri dôchodku 
nad 415,01 € je 2 €. V rozpočte je na tento príspevok 
celkovo zatiaľ vyčlenená suma 2 000 €. O príspe-
vok na dopravu si treba požiadať. Viac informácií sa 
dozviete na Odbore sociálnych služieb ružinovského 
miestneho úradu.

(red)

Ako je to s kosením?

Vysoká tráva potrápila nie len majiteľov psov a ich miláčikov, ale aj 
ostatných obyvateľov, najmä alergikov. Takto to vyzeralo na začiat-
ku sezóny kosenia v Ružinove. „Ružinovský podnik verejno-pro-
spešných služieb vykonával do 18. marca zimnú službu a následne 
v termíne do 16. apríla jarné hrabanie, ktoré bolo ukončené zbe-
rom nezáhradného odpadu. Dňa 16. apríla sa začalo realizovať  
1. kosenie. Klimatické zmeny, výrazné oteplenie na túto ročnú dobu 
a množstvo zrážok do veľkej miery ovplyvnili v mesiaci apríl a máj 
extrémny rast trávy. Spôsobilo to, že sme sa dostali do časového 
sklzu počas 1. kosenia. Kalamitný stav rastu vysokej trávy bol ploš-
ne v celej Bratislave a okolí,“ vysvetlil oneskorené kosenie Milan 
Sokol, riaditeľ Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb. 
Podobná situácia sa opakuje takmer každý rok, Ružinovčania sa 
na nepokosené lokality sťažujú, kde a ako môžu. Mestská časť sa 
ale rozhodla svojho dodávateľa, Ružinovský podnik verejno-pro-
spešných služieb, za oneskorené kosenie potrestať. „Postupujeme 
podľa platných právnych noriem a podľa rámcovej zmluvy. Na 
prvom mieste sme voči Ružinovskému podniku verejno-prospeš-
ných služieb uplatnili zmluvnú pokutu. Jej faktúra bola krátená  
o 0,5 % ceny za každý deň omeškania. Išlo práve o prípady neplnenia 
termínov, či nesplnenia rozsahu kosenia. V druhom kroku, na zák-
lad právnej analýzy, vyvodím voči vedeniu Ružinovského podniku 
verejno-prospešných služieb ďalšie možné sankcie, aby sa súčasný 
stav v budúcnosti neopakoval. Ružinovčania budú o mojom postu-

pe informovaní,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár. Vedenie 
Ružinovského podnik verejno-prospešných služieb pristúpilo  
k opatreniam, aby sa nepriaznivá situácia už neopakovala. Predĺžili 
pracovnú dobu, presunuli vlastných zamestnancov z iných činností 
na posilnenie kosenia, robia aj počas víkendov a posilnili pracovné 
skupiny externými dodávateľmi. 

Kosiť majú viacerí
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb kosí 165 hektárov 
trávnatej plochy. Nie všetky zelené plochy v Ružinove ale má v sprá-
ve mestská časť. Laicky povedané zeleň popri cestách I. a II. triedy, 
teda na cestách, po ktorých jazdí MHD je v správe magistrátu hlav 
ného mesta Bratislava. Ďalším prípadom sú pozemky v súkromných 
rukách, o ktoré by sa mal starať ich majiteľ. „Vlastníka pozemku, 
ktorý nie je oplotený, a kde zeleň nie je zverená do našej správy, 
vyzveme, aby v stanovenom termíne urobil nápravu. Teda, aby toto 
priestranstvo vyčistil a udržiaval v poriadku aj pokosením. V našej 
praxi, sme zatiaľ nikoho z vyzvaných nemuseli pokutovať, dote-
raz všetci urobili nápravu,“ uviedol starosta. Mestská časť cudzie 
pozemky spravidla nekosí. Sú ale prípady, kedy vo verejnom záuj-
me požiada Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, aby 
pokosil a pohrabal nevysporiadané pozemky, teda tie s nejasnými 
majetkovo-právnymi vzťahmi.

Marianna Šebová, foto: autorka

Rekonštrukcie v plnom prúde
Ružinovská samospráva 
začal s tohtoročnými kom-
pletnými rekonštrukciami 
komunikácií. Ako prvý 
prišiel na rad chodník na 
Krásnej ulici, a to   
v úseku od Jabloňovej po 
Varínskú. 
Cesty a chodníky v sprá-
ve mestskej časti, ktoré  
v danom roku čaká kom-
pletná zrekonštrukcia, 
vyberá Odbor územného 
plánu, regionálneho rozvo-
ja a dopravy ružinovského 
miestneho úradu na základe 
ich technického stavu a pod-
netov obyvateľov. Jej výber 
schvaľuje Komisia dopravy 
miestneho zastupiteľstva  
a napokon poslanci pri schva-
ľovaní vyčlenenia peňazí na 
tieto práce. „Tento rok sú 
doteraz zmluvne dohodnuté 

stavebné práce v celkovej sume 924-tisíc eur. Dodatočne mest-
ské zastupiteľstvo schválilo 4 cesty a 2 chodníky, ktorých ceny 
stavebných prác budeme súťažiť,“ uviedol starosta. Samospráva 

plánuje v najbližších mesiacoch postupne zrekonštruovať povrch 
cesty na Trenčianskej (od Spišskej po Miletičovu), Vietnamskej (od 
Bulharskej po ul. Na križovatkách), Kupeckého (od Záhradníckej po 
Žellovu), Martinčekovej (časť v lokalite Ružová dolina vrátane chod-
níkov), Súmračnej ulici č. 5-13, Kulíškovej (úsek od Svätoplukovej 
po Kvačalovú ulicu vrátane chodníka), Štefunkovej (od Exnárovej 
po ul. A. Mráza), Včelárskej ulica, Bancíkovej (Ondrejovovej po 
ul. Viliama Figuša Bystrého), Okružnej (úsek od Cablkovej po 
Krasinského ulicu vrátane chodníka, kde budú riešené aj poškode-
né nefunkčné kanalizačné vpusty), Trebišovskej (v úseku výjazd na 
Tomášikovú), Jelačičovej (od Cyrilovej po Kupeckého), Radarovej 
(od ul. Maximiliána Hella po ul. Dr. Vladimíra Clementisa), Zálužickej 
(v úseku za bytovým domom č.13-21) a ulici Planét (od Poludníkovej 
po Sputnikovú). Rekonštrukcia čaká aj chodníky na Teslovej ulici 
(od Sabinovskej po ul. Na Paši, obojstranný chodník), Nevädzovej 
(od Sedmokráskovej po školu - jedna strana) a Seberíniho ulici 
(od Jašíkovej ulice po Štefunkovu - jedna strana), Velehradskej (od 
Niťovej po Kvačalovej - na strane materskej školy) a Vápennej ulici 
(od Nerudovej po Slowackého - jednostranne). „Aj touto cestou sa 
Ružinovčanom ospravedlňujem. Práce budú čiastočne obmedzo-
vať dopravu, najmä parkovanie áut v opravovaných úsekoch, či  
v lokalitách, kde prebiehajú stavebné práce. Práve preto plánujeme 
rozsiahlejšie rekonštrukcie a opravy na letné mesiace, počas škol-
ských prázdnin. Vzhľadom na veľký objem ale budú práce pokra-
čovať, aj v počas septembra a októbra,“ uviedol starosta Ružinova 
Dušan Pekár.    

Marianna Šebová, foto: Radoslav Hoblík



 www.ruzinovskeecho.sk

Mestská časť Bratislava-Ružinov začala pred dvoma rokmi obstarávať územné 
plány zón na Pošni. Ich príprava sa posunula o krok ďalej. V júni totiž mestská 
časť prerokovávala návrhy ich zadaní s laickou i odbornou verejnosťou. 

Budovu Apolo Bussiness centra, ktorá bola niekoľko 
rokov prázdna, čaká veľká zmena. Jej majiteľ ju chce 
zbúrať a nahradiť celkom novou stavbou. 
Budova Apollo Bussiness centra I bola roky prázdna, trápili ju 
problémy so statikou. Pred dvoma rokmi jej osud ešte stále 
nebol jasný - zbúrať či zrekonštruovať? Líšili sa aj názory 
obyvateľov Ružinova: „Pokiaľ je statika zlá, budovu treba 
radšej zbúrať,“ vyjadril sa jeden z obyvateľov. „Ak by sa to 
dalo nejako spevniť, tak by to bolo super. Myslím, že by bolo 
škoda túto budovať  úplne zničiť,“ oponoval zas iný. Investor, 
ktorý má v okolí niekoľko projektov, tento rok rozhodol 
jasne. Na  mieste Apollo Bussiness centra I  vznikne Nové 
Apollo. „Vznikne úplne nové Apollo. Pri asanácii budeme 
používať spôsob rozoberania,“ povedal projektový manažér 
HB Reavis Slovakia Jakub Gossányi. Pri výstavbe nového sa 
to staré rozoberie a materiál z neho bude použitý pri novej 
výstavbe.  Recyklovať sa tak budú všetky materiály, dokon-
ca aj betón, ten sa použije do chodníkov. „Po rozoberaní 
nastupuje kopanie základov a kontinuálna výstavba úplne 

nového projektu,“ dodal Gossányi.  Projekt je stále v počiatočnom povoľovacom procese. 
Investor požiadal o stanoviská súvisiace s EIA. Presný začiatok stavby bude záležať až od 
stavebného povolenia. Nové Apollo bude slúžiť tak ako jeho predchodca na administratív-
ne účely. Zaujímavosťou však je, že v projekte sú navrhnuté a zapracované najväčšie kan-
celárske podlažia v strednej a východnej Európe. Nebude chýbať ani novinka pre cyklistov, 
Cyklo hub, ponúkajúca cyklistom kompletné služby. 

Marianna Podlucká

Zaregulovanie územia a stanovenie jasných 
pravidiel prípadnej výstavby. Aj takto by sa 
dal stručne opísať hlavný účel územných 
plánov zón. Nadradený im je Územný plán 
hlavného mesta,  musia s ním byť v súlade. 
To znamená, že ak Územný plán hl. mesta na 
určitom mieste povoľuje výstavbu, územný 
plán zóny (ÚPN-Z) ju tam nemôže zakázať, 
no môže ju napríklad spresniť, stanoviť ulič-
né čiary či určiť maximálnu výšku. Ružinov 
aktuálne pri ÚPN-Z Trnávka-stred, ktorý bol 
schválený, obstaráva Zmeny a doplnky 01. 
Pripravuje tiež obstaranie ÚPN-Z Prievoz-
západ a v rôznych fázach prác je 10 ďalších. 
Do ďalšieho štádia sa najnovšie posunuli tie 
dva, ktoré riešia jasnú reguláciu v lokalite 
Pošeň. Počas júna totiž boli vo fáze prero-
kovania návrhu ich zadania, v rámci ktorého 
sa uskutočnilo aj verejné stretnutie s oby-
vateľmi na miestnom úrade. ,,Toto verej-
né prerokovanie je ústretovým krokom 
zo strany samosprávy. Je to niečo navyše, 
zákon totiž neustanovuje, že musí byť také-
to stretnutie s občanmi v tejto fáze robiť. 
Na tomto stretnutí mohli občania vystúpiť  
a v rámci verejného prerokovania  tak 
vzniesť námietky a pripomienky  k požia-
davkám, ktoré majú riešiť tieto územné 
plány zón,“ ozrejmila Ing. Marta Závodná, 
odborne spôsobilá osoba na obstarávanie 
oboch územných plánov zón. Na verejnom 

stretnutí sa Ružinovčania dozvedeli naprí-
klad  o obsahu návrhu zadania, ale aj to, 
aké budú ďalšie postupy pri obstarávaní 
územných plánov zón na Pošni. ,,Hlavným 
cieľom je,  aby ľudia dostali správny obraz 
o obstarávaní územného pláne zón,  aby 
zistili, v akej etape sa nachádzame, a čo 
si ktorá etapa vyžaduje. Hlavne ale chce-
me občanov primäť k aktívnej účasti na 
spolupráci pri tvorbe týchto územnoplá-
novacích dokumentov,“ objasnila Mgr. 
Alexandra Szökeová, vedúca Odboru 
územného plánu, regionálneho rozvoja  
a dopravy ružinovského miestneho úradu. 
Mestská časť v prípade týchto územných 
plánov zón zisťovala u obyvateľov už  
v ich úplných začiatkoch, aké majú predsta-
vy o budúcom využití územia, v ktorom žijú. 
Formou dotazníka mohli obyvatelia Pošne 
napríklad navrhnúť konkrétnu lokalitu, kde 
by chceli mať cyklotrasu či  parkovisko, ale 
aj vyjadriť svoj názor na budovanie nových 
parkovacích miest na úkor zelene. Do konca 
júna mohli svoje pripomienky aj v takomto 
znení posielať v písomnej podobe na miest-
ny úrad. Spracovateľ územných plánov zón 
na Pošni ich následne bude vyhodnocovať 
a relevantné do ich zadaní aj zapracuje.  
K tým sa ešte budú vyjadrovať príslušné 
orgány. V ďalšej fáze bude nasledovať spra-
covanie návrhov konceptov, ich verejné pre-
rokovanie, vyjadrovať sa k nim opäť budú aj 
príslušné orgány. Neskorším štádiom bude 
návrh územného plánu zóny, ktorý bude 
opäť verejne prerokovaný, preskúmajú ho 
príslušné orgány. Úplne posledné slovo 
budú mať miestni poslanci  pri schvaľovaní 
konkrétneho územného plánu zóny.

Andrea Santajová
Foto: Radoslav Hoblík

Budovu na Prievozskej nahradia novou

Územné plány zón na Pošni sa posunuli ďalej
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Developeri sa 
zľakli vyhlásenia 
stavebných 
uzáver, 
Ružinovčanov 
klamú a strašia!
Vyhlásenie stavebnej uzávery je 
zákonný spôsob, ako regulovať vý- 
stavbu v našej mestskej časti. Ide  
o jediný nástroj, ktorý má samo- 
správa v rukách na to, aby zastavila 
inváziu nových bytov a polyfunkčných 
stavieb. No v Ružinove sa to stále  
nedarí, napriek mojej petícii z roku 
2016, v ktorej skoro 5000 nespo- 
kojných Ružinovčanov žiadalo sta- 
vebné uzávery.

Developeri si totiž uvedomili, že to 
eldorádo, ktoré v Ružinove majú, sa 
môže na najbližších 5 rokov skončiť, 
preto masívnou kampaňou zastra- 
šujú a šíria nepravdivé informácie.  
Všetko sa to deje s úmyslom navodiť 
dojem, že stavebné uzávery sú niečo, 
čo našim obyvateľom škodí. Pritom 
je to presne naopak. Ak sa ich niekto 
má báť, sú to ziskuchtiví developeri.

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

RUŽINOVSKÁ KOMUNÁLNA PORADŇA

Potrebujete sa poradiť?  
4. júla, 8. a 22. augusta 2018, 
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 
miestnosť č. 211, medzi 17:00 – 19:00 
+421 907 405 775; jan.buocik@ 
ruzinovskakomunalnaporadna.sk
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Ružinov sa opäť zapojil do najväčšieho 
podujatia firemného dobrovoľníctva 
na Slovensku s názvom Naše mesto. Do 
dvanásteho ročníka sa prihlásili ľudia z fi-
riem, dobrovoľníci zo samosprávy, nezis-
kového sektora aj širokej verejnosti, aby 
pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, 
v ktorom žijú. 
Cieľom podujatia nie je len personálne 
pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania 

vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, 
preberanie zodpovednosti firiem za pro-
stredie, v ktorom pôsobia či podpora an-
gažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje  
v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytvá-
ranie kontaktov a budovanie spolupráce 
medzi samosprávou, zapojenými firmami, 
mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi 
mesta. Cieľ sa  tento rok podarilo splniť na 
jednotku. „Máme jedenásť aktivít v rámci 
Ružinova, pod ktoré sa podpísal miestny 
úrad. Dobrovoľníci sa nachádzajú napríklad 
na detských ihriskách, upratujú sa skládky, 
verejné priestranstvá. Do prác sa zapájajú aj 
viacerí zamestnanci miestneho úradu,“ pri-
blížila Lesia Richterová z Referátu verejno-
prospešných služieb a verejného poriadku 
ružinovského miestneho úradu. Vďaka pod-
ujatiu sa tak vynovili detské ihriská napríklad 
na Šándorovej, Mesačnej, Súmračnej či Mar-
tinčekovej ulici. Dobrovoľníci v rovnakých 
tričkám s nápisom Dnes mám rande s naším 
mestom maľovali, rekonštruovali a dávali 

nový šmrnc detským rajom. Medzi nimi boli 
aj viacerí ružinovskí poslanci. „Ja som sa pus-
til do maľovania prvkov na detskom ihrisku 
na Martinčekovej ulici. Túto akciu podporu-
jem, vždy sa rád zúčastním a pomôžem. Som 
rád, že sa zapája tak veľa ľudí, dobrovoľní-
kov,“ skonštatoval ružinovský poslanec Igor 
Adamec. „Natierala morské vlnky na tomto 
hracom prvku, na drevenej lodi. Lebo presne 
práve na tomto ihrisku som vyrastala, čiže 
mám pekné spomienky, veľmi rada preto 
pomôžem, aby sa toto ihrisko trošku zveľa-
dilo,“ dodala ružinovská poslankyňa Martina 
Fondrková.  Pracovalo sa nielen na ihriskách. 
Skrášľovalo sa napríklad aj samotné okolie 
ružinovského miestneho úradu. Vďaka ši-
kovným rukám dobrovoľníkov dostalo nový 
šat aj materské centrum Hojdana a mnohé 
ďalšie budovy, miesta, lokality nie len  v Ru-
žinove, ale na celom Slovensku.

Katarína Kostková
foto: autorka 

Základné umelecké školy majú v Ruži-
nove dlhoročnú tradíciu a vychovali nie 
len množstvo výborných umelcov, ale aj 
pedagógov. Základná umelecká škola na 
Exnárovej ulici tento rok oslávila svoje  
45. výročie. Škola si významnú udalosť 
pripomenula koncertom učiteľov, čo jej 
poskytlo možnosť odovzdať ceny pedagó-
gom  za ich prácu počas minulého roka. 
ZUŠ Exnárova vznikla v roku 1973 osamostat-
nením pobočky ľudovej školy umenia v Petr-
žalke, pod ktorou predtým pôsobila. Začala sa 
tak rozvíjať ako samostatná škola, spočiatku 
v malých priestoroch, v hudobnom odbore. 
„Škola sa začala rozvíjať, naberať či už nových 
pedagógov alebo žiakov a začala pôsobiť aj 
v iných odboroch,“ povedala riaditeľka ZUŠ 
Exnárova Anna Miklovičová. Dnes je škola pl-
noodborová a má približne 1200 žiakov, čím 
sa zaraďuje k druhej najväčšej umeleckej škole  
v Bratislave. Niektorí zo žiakov sa pretrasfor-
movali na pedagógov, napríklad Marta Želia-
rová:  „Na škole pôsobím už 27 rokov. Vyras-
tala som tu už ako žiačka, čo je veľmi dobre, 
lebo dokážem porovnať to, ako sa škola vyvíja 
a kam napreduje.“ Umelecká škola však nie je 
len o deťoch, ktoré tam rozvíjajú svoj talent, ale 

dôležití sú aj pedagógovia, ktorí ich inšpirujú a 
prebúdzajú v nich umenie častokrát aj, keď sa 
telu nechce. Pani Gabriela Badlíková pôsobí 
ako pedagogička na škole už od jej začiatkov: 
„Tak, ako som sa vyvíjala ja, tak sa vyvíjala aj 
škola. Za všetky tie roky sme vystriedali niekoľ-
ko smerov a metód, ktorými sme učili. Teraz 
môžem povedať, že je to také voľnejšie a deti 
sa zaoberajú skladbami, ktoré ich bavia alebo 
si získajú nejaký materiál napríklad z internetu 
a ten sa naučia.“ Či už počas začiatkov pôsobe-
nia  školy alebo teraz, stále je najväčší záujem 
o hru na klavír. 

Experimentujú s hudbou
Pozornosti hoden je fakt, že ZUŠ Exnárova sa 

môže pochváliť aj svojou experimentálnou 
hudbou, ktorú vedie mladý pedagóg. Snaží sa 
v deťoch prebudiť niečo iné, čo sa vymyká za-
užívaným konceptom. Experimentálna tvorba 
je dôležitá, pretože deti by si mali z umeleckej 
školy odniesť znalosť rôznych štýlov a techník, 
aby sa vedeli nájsť, či už je to tá klasická hudba 
alebo niečo nové, nevídané. „Experiment má 
zakaždým posúvať hranice. Treba pri ňom mať 
otvorenú myseľ a nasávať všetko nové, čo sa 
nám ponúka. Deti sa pritom naučia žiť v prí-
tomnosti  a vytvárať budúce smerovanie hud-
by,“ povedal Tibor Feledi. Až štyria pedagógo-
via boli ocenení na slávnostnom gala večere, 
jeden  z nich si odniesol mimoriadnu cenu za 
publikáciu o hudobnej náuke. Práve základná 
umelecká škola Exnárova bola oslovená ako 
overovateľ spomenutej učebnice. Škôl a pe-
dagógov, ktorým sa dostala takáto možnosť, 
pocta je naozaj málo. „Aby škola mohla byť 
na niečo takéto oslovená, stoja za tým roky  
a roky tvrdej práce, aby o nás vedeli a bolo vi-
dieť hlavne prácu, ktorú máme ako škola za 
sebou,“ povedala Stanka Mintálová. 

Marianna Podlucká
foto: Radoslav Hoblík

Rande s naším mestom

Exnárova oslávila 45 rokov

inzercia inzercia
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Mestská časť 
v spolupráci 
s Cultusom 
Ružinov opäť 
hľadali najlep-
šiu ružinovskú 
skupinu. Aj  
v tomto, už 
treťom, roč-
níku  sa  do 
súťaže mohla 
zapojiť aká-
koľvek kape-

la, ktorá skúša svoje pesničky v Ružinove alebo aspoň jeden z jej 
členov má trvalé bydlisko v Ružinove.
,,Záujem a počet kapiel prihlásených do súťaže bol veľký. Odborná po-
rota po ťažkom rozhodovaní vybrala z 30 prihlásených kapiel 5 najlep-
ších, ktoré predviedli svoje piesne na pódiu,“  prezradila Andrea Kozá-
ková, riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s.  O titul Kapela Ružinova 
2018 tak na pódiu amfiteátra v Areáli Radosť na Štrkovci zabojovali 
skupiny Signature, Blue Zodiac, Partyzáni, Transpolune a Asenth. Počas  
30 minút mohli  predviesť čo vedia, zaspievať svoje pesničky, prípadne 

roztancovať publikum a získať si tak hlas od diváka a odbornej poroty  
v zložení Andrea Zimányiová, Peter Uherčík a Lukáš Turiak. „Sám ako ro-
dený Ružinovčan som sa zúčastňoval podobných súťaží  a musím uznať, 
že kvalitatívna úroveň všetkých prihlásených kapiel je veľmi dobrá  
a veľkú úlohu pri rozhodovaní zohrá práve živé pódiové predvedenie,“ 
uviedol porotca Peter Uherčík. ,,Myslím si, že sme  vybrali správne. Žán-
rovo rôznorodé kapely sú aj pre divákov veľmi atraktívne, ale  pre nás 
porotcov je rozhodovanie tým pádom aj veľmi ťažké,“ prezradila svoje 
pocity  porotkyňa  Andrea Zimányiová. Kapely sa mohli tešiť nielen  
z hlavnej ceny, ale aj z ceny diváka, ktorou bolo získanie  500 eur. A práve 
túto cenu a celkové 2. miesto získala kapela Asenth: ,,Keď sme do toho 
šli vôbec sme netušili, že sa nám to takto podarí, ale máme najlepších 
fanúšikov  a chceme im poďakovať za túto nádhernú cenu a chceme, 
aby držali stále s nami , lebo my budeme s nimi držať stále.“ Prvé miesto 
si tak ako aj vlani odniesla skupina Blue Zodiac. „Sú to skvelé pocity, ke-
ďže sme kapelou Ružinova už druhýkrát a vôbec sme to teraz nečakali. 
Konkurencia bola naozaj veľmi silná a o to viac sa z toho tešíme,“ prezra-
dila speváčka Daniela Obšitníková. Kapela Blue Zodiac si Ružinovčania 
môžu vypočuť aj na tohtoročných hodových slávnostiach. 

Andrea Santajová
foto: Radoslav Hoblík

Kapela Blue Zodiac obhájila titul

Promenáda v štýle filmových melódií

inzercia

Opera či známe muzikály. Takéto boli témy posledných 
ročníkov Ružinovskej promenády, ktoré do Parku Andreja 
Hlinku prilákali mnohých milovníkov kultúry. Ani ten 
šiesty za nimi nezaostával. Tentokrát sa niesol v štýle naj-
známejších melódií z filmového plátna.  Kultúrny program 
odštartovala Súkromná umelecká škola Prokofievova, 
jej žiakov na pódiu vystriedali známy Sendreiovci. Medzi 
vrcholy podujatia určite patrili melódie z pôvodného 
slovenského filmového muzikálu Deža Ursínyho, Alty 
Vášovej a Jána Štrassera Neberte nám princeznú v podaní 
Sisi Sklovskej, Štefana Skrúcaného či Lenky Machciníkovej. 
Pomyslenou čerešničkou na torte 6. ročníka Ružinovskej 
promenády bol záverečný koncert, ktorý patril piesňam  
z najznámejších slovenských a svetových filmov ako 
Krstný otec, Spievanie v daždi, Bedári, Pomáda, Hriešny 
tanec či Fontána pre Zuzanu.  O nezabudnuteľné spevácke 
výkony sa postarali  Bára Basiková, Andrea Zimányiová 
či Ivana Regešová, a to v sprievode členov Symfonického 
orchestra slovenského rozhlasu a big band Českého 
rozhlasu. Príjemnú atmosféru celej promenády dotvorili 
aj sprievodné podujatia ako filmový kvíz, premietanie, 
výstava najznámejších bozkov, kostýmov a rozprávkových 
postáv.

Marianna Šebová, foto: autorka, Radoslav Hoblík
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Ružinovská rojnica 
upratala 7 sídlisk

Viete, že náš Tím Ružinov každý 
mesiac upratuje odpadky z  na-
šej štvrte. Vždy nazbierame plný 
kontajner odpadu. V  máji sme 
pomohli upratať Prievoz, a aj po-
vynášať seniorom veľký odpad 
z ich záhrad či pivníc. Veľká Ruži-
novská rojnica v júni upratala až 
7 sídlisk – Nivy, Ružovú dolinu, 
Starý Ružinov, Štrkovec, Trávni-
ky, Ostredky a Pošeň. Staráme sa 

o Ružinov, pretože je to náš do-
mov, a záleží nám na ňom.
Naše brigády organizujeme už 
roky, nielen pred voľbami. A celý 
ten čas ma máta jedna myšlien-
ka: Ak by každý z  nás, Ružinov-
čanov, zodvihol zo zeme aspoň 
jeden kus odpadu denne, žili by 
sme všetci v oveľa krajšom pro-
stredí. Čo poviete, dáme sa spo-
lu do toho?

Pieskoviská získajú 
vďaka Tímu Ružinov tieň
Horúce letné dni prišli tento 
rok už začiatkom júna. A tešíme 
sa z  toho . Silné slnko má ale 
aj svoje mínus: na väčšine det-
ských ihrísk a  pieskovísk v  Ru-
žinove sa v  jeho páľave nedá 
vydržať. 
Preto tlieskam mojim tímovým 
kolegom, miestnym poslancom 
Martinovi Patoprstému a  Anke 

Reinerovej, ktorí na májovom 
miestnom zastupiteľstve presa-
dili vytvorenie takýchto tiene-
ných zón na detských ihriskách 
v  Ružinove. Ich práca je dôka-
zom toho, že dobrý poslanec tu 
musí sám žiť a poznať problémy 
svojej štvrte priamo v  teréne, 
nielen spoza okna veľkej kance-
lárie.

Martin Chren, kandidát na starostu:
Moje tri hlavné priority
V minulom čísle Echa som Vám predstavil svoj program. Toto sú 
tri priority, ktoré z neho považujem za najdôležitejšie:

1.  Ochránim, čo je 
v Ružinove vzácne

Všetci sľubujú, že zastavia neriadenú vý-
stavbu. Končiaci starosta Dušan Pekár a  aj 
väčšina ostatných kandidátov sú však vo 
funkciách už 15 a viac rokov – a neurobili nič. 
Naopak, sami developerom predávali obec-
né pozemky a podpisovali rôzne výnimky.

Dávam vám svoje slovo, že nikdy nedovo-
lím a  nepodpíšem výstavbu na miestach, 
ktoré sú pre nás, Ružinovčanov, sväté: Štr-
kovec, Rohlík, naše parky, ako napríklad tie 
na Ostredkoch či na Trnávke, futbalové ihris-
ká, trhovisko Miletičova. Veď tu sám žijem, 
a chcem, aby v Ružinove raz žili aj moje deti.

Budem tlačiť práce na územných plánoch 
zón, ktoré stoja už aj osem rokov. Ak to bude 
treba, budem tlačiť aj na odkúpenie pozem-
kov mestskou časťou. 

Namiesto povoľovania budov sa úrad pod 
mojim vedením sústredí na nové električko-
vé trate a rozvoj chýbajúcej infraštruktúry. 
Žiaden projekt bez dostatočného parkova-
nia, ciest a chodníkov nepodporím. Založím 
na úrade oddelenie, ktoré bude samo aktív-
ne pripomienkovať všetky projekty v spolu-
práci s občanmi.

Ako poslancovi sa mi s  vašou pomocou 
podarilo zastaviť výstavbu troch bytoviek 
namiesto parkov na Ostredkoch, Štrkovci 
a Pošni. Skutočnú moc zastaviť nezmyselný 
development bez dostatočnej infraštruktúry 
má však v rukách len starosta. A ak sa ten sú-
časný osem rokov vyhovára, že nič nemôže 
robiť, treba ho vymeniť. 

2.  Parkovanie pre 
Ružinovčanov

Do roka a  do dňa od volieb spustím rezi-
denčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyva-
teľov s trvalým pobytom - Ružinovčanov.

Väčšina našich najväčších sídlisk je postave-
ná tak, že sa z  ich vnútroblokov dajú ľahko 
spraviť zóny parkovania so zvýhodnením 
rezidentov. Odhadom 20 až 30 % áut, ktoré 
na našich sídliskách parkujú, nepatria Ruži-
novčanom s trvalým pobytom. 

Rezidenčná karta pritom nesmie slúžiť na za-
rábanie pre obec či nejakú firmu. Preto musí 
byť pre Ružinovčanov na začiatku zadarmo. 
Radšej dať vyššie pokuty nerezidentom, kto-

rí načierno parkujú na miestach pri domá-
cich, než poplatky obyvateľom. 

Samozrejme, zvýhodniť domácich Ružinov-
čanov pri parkovaní je len prvý krok. Sku-
točné riešenie si vyžaduje budovať záchytné 
parkoviská, cyklotrasy, zlepšovať MHD. V júni 
som zorganizoval konferenciu s odborníkmi, 
ktorí priniesli viacero riešení z miest, kde par-
kovanie úspešne funguje – a poradili, ako sa 
vyvarovať chýb.

3.  Starosta sa musí 
o Ružinov starať

Starosta musí žiť v  Ružinove, denne chodiť 
po jeho uliciach, poznať každý jeho kút. Pý-
tať sa obyvateľov, čo ich trápi, a riešiť to. 

Poriadne chodníky, opravené cesty, uprave-
ná zeleň, odhrnutý sneh a v  lete pokosené. 
V Ružinove treba začať od základu – poriad-
ne si plniť každodenné povinnosti, ktoré 
dnes úrad za naše dane zanedbáva a  ne-
fungujú. Veď nemôžeme zažívať kalamitu 
s  chodníkmi vždy, keď nasneží, kalamitu 
s trávou, ak svieti slnko, a kalamitu s nečiste-
nými kanálmi, ak silnejšie zaprší.

Zmením preto rozpočet Ružinova. Na-
miesto miliónov na koncerty a  kampane, 
kde sa starosta len ukazuje, pôjde oveľa 
viac peňazí na kvalitnejšie verejné služby: 
čistenie, zeleň, zimná údržba, lavičky a det-
ské ihriská. Najprv musí poriadne fungovať 
všetko, čo má. 

Založím Fond opravy chodníkov, do kto-
rého automaticky pôjde 20 % z  vybratého 
developerského poplatku (čo budú za štyri 
roky milióny eur). Z neho budeme poriadne 
opravovať desiatky rokov rozbité chodníky, 
ktoré nikoho z  mocných doteraz nezaují-
mali.

MARTIN CHREN 
kandidát Ružinovčanov na starostu informuje:

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk
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Milí priatelia, susedia, Ružinovčania,

za posledné tri roky, odkedy ste ma zvolili za mestského poslanca, som mal možnosť roz-
právať sa so stovkami z vás. Všetci do jedného ste hovorili o tom, ako máte Ružinov radi. Aj 
napriek tomu, že tu väčšina vecí nefunguje. 

Najhoršie je ale to, že drvivá väčšina z vás už prestala veriť, že by sa to niekedy mohlo zlep-
šiť. Ja však stále verím, že to možné je. Práve preto som sa rozhodol kandidovať na post 
starostu.

Žijem tu a  chcem, aby tu raz žili aj moje deti. Môj plán pre Ružinov nie je plánom len na 
štyri roky. Je to plán, vďaka ktorému bude Ružinov aj o  dvadsať rokov krásnym miestom 
pre život.

Do volieb idem s  podporou Tímu Ružinov, ktorý tvorí množstvo skvelých odborníkov, ak-
tívnych Ružinovčanov, jednoducho ľudí, ktorí celé roky dokazujú, že im na tejto komunite 
záleží. Ružinov má poslednú šancu na zmenu. Verím, že spolu to dokážeme!

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Nekecáme, makáme!
Keď obyvatelia mesiace neúspešne nahá-
ňajú starostu, často zavolajú nám. Vnút-
roblok na Rumančekovej patrí k mojim ob-
ľúbeným, hráva sa tam napríklad miestna 
petangová liga. V júni sme tam vlastnoruč-
ne opravili veľký výtlk, ktorý úrad mesiace 
ignoroval. Oprava studeným asfaltom síce 
nie je profesionálna, ale už týždne drží a je 
výrazne lepšia, než hlboká nebezpečná 
diera, ktorá ničila autá obyvateľov.

Za posledný rok sme na viacerých akci-
ách a  rôznymi technológiami s  pomocou 
Martina Patoprstého a mestského poslan-
ca Braňa Kaliského opravili v Ružinove už 
vyše 50 výtlkov. Všetky dodnes držia. A vý-
tlky opravovať neprestanem – ako staros-
ta to však budem robiť poriadne a systé-
movo, aby obyvatelia nemuseli mesiace 
čakať, prípadne si pomáhať sami. Veď nie 
je možné, aby na opravy ciest a chodníkov 
dával Ružinov menej peňazí, ako na kon-
certy!

KAŽDÝ MÁ PRÁVO MAŤ 
ČÍSLO NA SVOJHO STAROSTU.

Moje telefónne číslo je tu pre vás už roky, 
a bude tu aj po voľbách.

0905 305 466

Martin CHREN
ekonóm a poslanec, 

kandidát Ružinovčanov na starostu

platená inzercia
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Ružinovská rojnica 
upratala 7 sídlisk

Viete, že náš Tím Ružinov každý 
mesiac upratuje odpadky z  na-
šej štvrte. Vždy nazbierame plný 
kontajner odpadu. V  máji sme 
pomohli upratať Prievoz, a aj po-
vynášať seniorom veľký odpad 
z ich záhrad či pivníc. Veľká Ruži-
novská rojnica v júni upratala až 
7 sídlisk – Nivy, Ružovú dolinu, 
Starý Ružinov, Štrkovec, Trávni-
ky, Ostredky a Pošeň. Staráme sa 

o Ružinov, pretože je to náš do-
mov, a záleží nám na ňom.
Naše brigády organizujeme už 
roky, nielen pred voľbami. A celý 
ten čas ma máta jedna myšlien-
ka: Ak by každý z  nás, Ružinov-
čanov, zodvihol zo zeme aspoň 
jeden kus odpadu denne, žili by 
sme všetci v oveľa krajšom pro-
stredí. Čo poviete, dáme sa spo-
lu do toho?

Pieskoviská získajú 
vďaka Tímu Ružinov tieň
Horúce letné dni prišli tento 
rok už začiatkom júna. A tešíme 
sa z  toho . Silné slnko má ale 
aj svoje mínus: na väčšine det-
ských ihrísk a  pieskovísk v  Ru-
žinove sa v  jeho páľave nedá 
vydržať. 
Preto tlieskam mojim tímovým 
kolegom, miestnym poslancom 
Martinovi Patoprstému a  Anke 

Reinerovej, ktorí na májovom 
miestnom zastupiteľstve presa-
dili vytvorenie takýchto tiene-
ných zón na detských ihriskách 
v  Ružinove. Ich práca je dôka-
zom toho, že dobrý poslanec tu 
musí sám žiť a poznať problémy 
svojej štvrte priamo v  teréne, 
nielen spoza okna veľkej kance-
lárie.

Martin Chren, kandidát na starostu:
Moje tri hlavné priority
V minulom čísle Echa som Vám predstavil svoj program. Toto sú 
tri priority, ktoré z neho považujem za najdôležitejšie:

1.  Ochránim, čo je 
v Ružinove vzácne

Všetci sľubujú, že zastavia neriadenú vý-
stavbu. Končiaci starosta Dušan Pekár a  aj 
väčšina ostatných kandidátov sú však vo 
funkciách už 15 a viac rokov – a neurobili nič. 
Naopak, sami developerom predávali obec-
né pozemky a podpisovali rôzne výnimky.

Dávam vám svoje slovo, že nikdy nedovo-
lím a  nepodpíšem výstavbu na miestach, 
ktoré sú pre nás, Ružinovčanov, sväté: Štr-
kovec, Rohlík, naše parky, ako napríklad tie 
na Ostredkoch či na Trnávke, futbalové ihris-
ká, trhovisko Miletičova. Veď tu sám žijem, 
a chcem, aby v Ružinove raz žili aj moje deti.

Budem tlačiť práce na územných plánoch 
zón, ktoré stoja už aj osem rokov. Ak to bude 
treba, budem tlačiť aj na odkúpenie pozem-
kov mestskou časťou. 

Namiesto povoľovania budov sa úrad pod 
mojim vedením sústredí na nové električko-
vé trate a rozvoj chýbajúcej infraštruktúry. 
Žiaden projekt bez dostatočného parkova-
nia, ciest a chodníkov nepodporím. Založím 
na úrade oddelenie, ktoré bude samo aktív-
ne pripomienkovať všetky projekty v spolu-
práci s občanmi.

Ako poslancovi sa mi s  vašou pomocou 
podarilo zastaviť výstavbu troch bytoviek 
namiesto parkov na Ostredkoch, Štrkovci 
a Pošni. Skutočnú moc zastaviť nezmyselný 
development bez dostatočnej infraštruktúry 
má však v rukách len starosta. A ak sa ten sú-
časný osem rokov vyhovára, že nič nemôže 
robiť, treba ho vymeniť. 

2.  Parkovanie pre 
Ružinovčanov

Do roka a  do dňa od volieb spustím rezi-
denčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyva-
teľov s trvalým pobytom - Ružinovčanov.

Väčšina našich najväčších sídlisk je postave-
ná tak, že sa z  ich vnútroblokov dajú ľahko 
spraviť zóny parkovania so zvýhodnením 
rezidentov. Odhadom 20 až 30 % áut, ktoré 
na našich sídliskách parkujú, nepatria Ruži-
novčanom s trvalým pobytom. 

Rezidenčná karta pritom nesmie slúžiť na za-
rábanie pre obec či nejakú firmu. Preto musí 
byť pre Ružinovčanov na začiatku zadarmo. 
Radšej dať vyššie pokuty nerezidentom, kto-

rí načierno parkujú na miestach pri domá-
cich, než poplatky obyvateľom. 

Samozrejme, zvýhodniť domácich Ružinov-
čanov pri parkovaní je len prvý krok. Sku-
točné riešenie si vyžaduje budovať záchytné 
parkoviská, cyklotrasy, zlepšovať MHD. V júni 
som zorganizoval konferenciu s odborníkmi, 
ktorí priniesli viacero riešení z miest, kde par-
kovanie úspešne funguje – a poradili, ako sa 
vyvarovať chýb.

3.  Starosta sa musí 
o Ružinov starať

Starosta musí žiť v  Ružinove, denne chodiť 
po jeho uliciach, poznať každý jeho kút. Pý-
tať sa obyvateľov, čo ich trápi, a riešiť to. 

Poriadne chodníky, opravené cesty, uprave-
ná zeleň, odhrnutý sneh a v  lete pokosené. 
V Ružinove treba začať od základu – poriad-
ne si plniť každodenné povinnosti, ktoré 
dnes úrad za naše dane zanedbáva a  ne-
fungujú. Veď nemôžeme zažívať kalamitu 
s  chodníkmi vždy, keď nasneží, kalamitu 
s trávou, ak svieti slnko, a kalamitu s nečiste-
nými kanálmi, ak silnejšie zaprší.

Zmením preto rozpočet Ružinova. Na-
miesto miliónov na koncerty a  kampane, 
kde sa starosta len ukazuje, pôjde oveľa 
viac peňazí na kvalitnejšie verejné služby: 
čistenie, zeleň, zimná údržba, lavičky a det-
ské ihriská. Najprv musí poriadne fungovať 
všetko, čo má. 

Založím Fond opravy chodníkov, do kto-
rého automaticky pôjde 20 % z  vybratého 
developerského poplatku (čo budú za štyri 
roky milióny eur). Z neho budeme poriadne 
opravovať desiatky rokov rozbité chodníky, 
ktoré nikoho z  mocných doteraz nezaují-
mali.

MARTIN CHREN 
kandidát Ružinovčanov na starostu informuje:

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk
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Milí priatelia, susedia, Ružinovčania,

za posledné tri roky, odkedy ste ma zvolili za mestského poslanca, som mal možnosť roz-
právať sa so stovkami z vás. Všetci do jedného ste hovorili o tom, ako máte Ružinov radi. Aj 
napriek tomu, že tu väčšina vecí nefunguje. 

Najhoršie je ale to, že drvivá väčšina z vás už prestala veriť, že by sa to niekedy mohlo zlep-
šiť. Ja však stále verím, že to možné je. Práve preto som sa rozhodol kandidovať na post 
starostu.

Žijem tu a  chcem, aby tu raz žili aj moje deti. Môj plán pre Ružinov nie je plánom len na 
štyri roky. Je to plán, vďaka ktorému bude Ružinov aj o  dvadsať rokov krásnym miestom 
pre život.

Do volieb idem s  podporou Tímu Ružinov, ktorý tvorí množstvo skvelých odborníkov, ak-
tívnych Ružinovčanov, jednoducho ľudí, ktorí celé roky dokazujú, že im na tejto komunite 
záleží. Ružinov má poslednú šancu na zmenu. Verím, že spolu to dokážeme!

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Nekecáme, makáme!
Keď obyvatelia mesiace neúspešne nahá-
ňajú starostu, často zavolajú nám. Vnút-
roblok na Rumančekovej patrí k mojim ob-
ľúbeným, hráva sa tam napríklad miestna 
petangová liga. V júni sme tam vlastnoruč-
ne opravili veľký výtlk, ktorý úrad mesiace 
ignoroval. Oprava studeným asfaltom síce 
nie je profesionálna, ale už týždne drží a je 
výrazne lepšia, než hlboká nebezpečná 
diera, ktorá ničila autá obyvateľov.

Za posledný rok sme na viacerých akci-
ách a  rôznymi technológiami s  pomocou 
Martina Patoprstého a mestského poslan-
ca Braňa Kaliského opravili v Ružinove už 
vyše 50 výtlkov. Všetky dodnes držia. A vý-
tlky opravovať neprestanem – ako staros-
ta to však budem robiť poriadne a systé-
movo, aby obyvatelia nemuseli mesiace 
čakať, prípadne si pomáhať sami. Veď nie 
je možné, aby na opravy ciest a chodníkov 
dával Ružinov menej peňazí, ako na kon-
certy!

KAŽDÝ MÁ PRÁVO MAŤ 
ČÍSLO NA SVOJHO STAROSTU.

Moje telefónne číslo je tu pre vás už roky, 
a bude tu aj po voľbách.

0905 305 466

Martin CHREN
ekonóm a poslanec, 

kandidát Ružinovčanov na starostu
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Obavy z vysielačov na strechách obytných domov v Ružinove

OCHLAĎTE  SVOJ DOMOV 
SO ZEON KLIMA

 ŠPIČKOVÉ JAPONSKÉ KLIMATIZÁCIE
 VÝHODNEJŠIA ELEKTRINA
 PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA 4 ROKY
 OVLÁDANIE NA DIAĽKU CEZ SMARTFÓN

ZAVOLAJTE NÁM NA 0850 666 111  ALEBO 
NECHAJTE KONTAKT NA WWW.ZEON.SK

inzercia

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti
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 (č. UK GR L-1-53/2018) - súbor strojových 
zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL a 2 x sypač na BUCHER 
City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu 3.998,-€. 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. 

Bežná situácia na celom Slovensku. Bývate v peknej štvrti a 
tešíte sa z pokojného prostredia mimo rušnej cesty 
a výfukových plynov. Lenže jedného dňa vám pred očami 
na streche susednej budovy za pomoci helikoptéry vyrastie 
niekoľko metrový vysielač mobilného operátora so súhlasom 
miestneho úradu a aj vlastníkov bytov. Vysielacia stanica 

operátora vysiela nepretržite (vo dne v noci) tzv. pulzný signál a zrazu sa objavia obavy, 
či žiarenie nemôže ovplyvniť zdravie vás alebo vašich detí. Úroveň žiarenia v byte  
a verejnom priestranstve je preto dôležité odmerať a ak hodnoty presahujú povolenú 
normu, požiadať o vypovedanie zmluvy z dôvodu verejného záujmu (ochrany verejného 
zdravia). Existuje množstvo štúdií, ktoré potvrdzujú, že dlhodobé vystavovanie sa 
určitým frekvenčným signálom spôsobuje zmeny v živom organizme na úrovni buniek. 
Ľudia sa začínajú sťažovať na bolesti hlavy, poruchy spánku, nepravidelný srdcový 
rytmus, zvonenie v ušiach, problémy s koncentráciou a pamäťou. Vedci z celého sveta 
upozorňujú, aké zdravotné riziká to môže priniesť, keďže elektrosmog je neviditeľný. Čo 
sa stane za desať - pätnásť rokov s človekom, ktorý denne telefonuje? Dochádza  
k narušeniu imunity a strmo narastá ochorenie na rakovinu.    V súčasnosti mnohé štáty 
zakázali mobily v školách a niekoľkohodinové sedenia pri internete. Deti v triede nie sú 
schopné si nič zapamätať, strácajú intuíciu, vnímavosť, sú nesústredené a agresívne, to 
je výsledok meraní. Hygienici by mali stanoviť normy a tie by nás mali chrániť. Avšak 
zákonodarcovia stanovujú normy tak, aby podporovali operátorov a nie, aby chránili 
užívateľov. Viac info sa dočítate na internete (http://www.voxo.eu/elektrosmog/
aktuality, resp. odborné videá sú dostupné na www.youtube.com). V marci 2018 
som ako poslanec do Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov predložil 
materiál, ktorý pojednáva o škodlivosti elektrosmogu a nadväzne navrhuje riešenie, 
ako negatívne vplyvy žiarenia keď už nie odstrániť tak aspoň obmedziť. Materiál bol 
riadnym schvaľovacím procesom prítomnými poslancami odsúhlasený. MZ v uznesení 
č. 587/XXXV/2018 žiada starostu Dušana Pekára: 1. o aktívny vstup do rokovania s 
Ministerstvom životného prostredia SR vo veci problematiky škodlivosti a znečisťovania 
životného prostredia vysielačmi bezdrôtových frekvencií základní mobilných operátorov, 
ktoré sa začínajú nekoordinovane stavať v MČ Bratislava-Ružinov, 2. o aktívny vstup do 
rokovania s Ministerstvom zdravotníctva SR a RÚVZ Bratislava vo veci účinnej ochrany 
zdravia obyvateľstva pred účinkami elektromagnetických polí spôsobených vysielaním 
bezdrôtových frekvencií zo základní mobilných operátorov, 3. informovať obyvateľov 
o závažnosti tejto problematiky prostredníctvom dostupných médií (ECHO, TVR, ...) 

a odporučiť obyvateľom uvážlivosť a opatrnosť pri odsúhlasovaní umiestňovania 
základňových staníc na obytných domoch, 4. poveriť zodpovedné pracovisko MÚ 
vypracovaním pasportizácie základňových staníc v Ružinove a nové žiadosti operátorov 
podmieniť schválením odbornou komisiou ÚPaŽP po predložení odborného posudku 
vplyvov na životné prostredie. Postup v prípade schválených uznesení je taký, že vstúpia 
do právoplatnosti až potom, keď ich podpíše starosta. Tak ako pri mnohých ďalších 
uzneseniach nie je jasné kedy a či vôbec bude toto uznesenie podpísané. 

Kde sa môžete sťažovať?
V blízkosti obytných zón kontroluje úroveň elektromagnetického žiarenia Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pravidlá stanovujú všeobecne záväzné 
právne predpisy, napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.534/2007 Z. z., ktorá 
stanovuje hraničné hodnoty pre elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí.
Je najvyšší čas sa vážne zaoberať uvedenou problematikou a hľadať riešenia.

Jozef Matúšek
poslanec MZ MČ BA-Ružinov
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Nie je jedno aké jedlo
Štýlová reštaurácia Jedna báseň má v Ružinove dobré meno. 
Niektorí o nej doslova básnia, iní ju práve objavujú.  
O tom ako vznikol unikátny koncept a ako sa už čoskoro 
Jedna báseň Ružinov zmení, sme sa rozprávali  
s marketingovým riaditeľom Gastro LS s.r.o. Ing. Ivanom 
Valkovičom. 

Reštaurácia Jedna báseň Ružinov si za necelé  
3 roky svojho fungovania získala sympatie mnohých 
ružinovčanov. Vraj keď sa dobré jedlo snúbi s dobrou 
polohou, úspech je zaručený. Platí to aj pre Jednu 
báseň? Prečo ste sa rozhodli spustiť svoju prevádzku 
práve pri DK Ružinov?
Skôr ako sme vymysleli chytľavý názov, ktorý dokonale 
vystihuje našu filozofiu, vedeli sme, že vynikajúce jedlo 
za dobrú cenu musí byť z kvalitných surovín a vkusne 
servírované v príjemnom prostredí. Rozhodli sme sa 
prepojiť novú kultúru stravovania s kultúrou, ktorú ponúka 
DK Ružinov. 

Prísť autom priamo pred Jednu báseň a posedieť 
si na terase pred predstavením je síce fajn, ale 
ako viete zagarantovať, že jedlo u vás je naozaj na 
vysokej úrovni? V čom ste lepší ako iné prevádzky  
v okolí?

Na našu terasu sa môže pohodlne usadiť až 52 zákazníkov. 
Vnútri ponúkame rovnaký počet miest, no v spolupráci  
s Cultusom vieme zabezpečiť aj akcie do 400 osôb, priamo  
v ich priestoroch. Náš šéfkuchár Tibor sa neuspokojí so 
šedým priemerom. V kuchyni naozaj básni a rovnakú 
dokonalosť vyžaduje aj od personálu. Tak sa to naučil  
v Nórsku, kde predtým pôsobil a ja musím uznať, že jedlá 
pripravuje naozaj perfektne a s nadšením. Našim cieľom je  
v prvom rade spokojný zákazník, ktorému sme našim 
jedlom vyčarili radostný úsmev na tvári. 

Napriek tomu ste sa rozhodli pripraviť v Jednej básni 
Ružinov nový koncept. Zaviedli ste business menu, 
ktoré je o niečo drahšie a vyzerá o niečo lepšie. Ako 
prijali ľudia túto zmenu a čo bude nasledovať po nej?
V súčasnosti ponúkame zabehnutú štandardnú formu 
3 obedové menu cez pracovný týždeň s vymedzeným 
časom na obed. Po 14:00 a cez víkendy ideme podľa 
jedálneho lístka, ktorý kompeltne obmieňame 3 krát 
do roka. V júni sme spustili na skúšku aj business menu. 
Pridávame viac domácich limonád, napríklad žihľavovú 
alebo viac kvalitných vín, ktoré pre Jednu báseň vyberáme 
s profesionálmi.

Dalo by sa povedať, že držíte krok s gastronomickou 

evolúciou? Kto je vašou cieľovou skupinou? Kedy 
príde v Jednej básni k radikálnej zmene? 
Neradi delíme našich zákazníkov na cieľové skupiny.  
V Jednej básni nájde každý modernú, pestrú a vyváženú 
stravu. Od 9. júla bude v Jednej básni väčší dôraz na 
kombináciu surovín, rozmanitosť jedál a využitie sezónnosti 
čerstvých potravín. Nenájdete u nás žiadne ťažké jedlá  
a minimalizujeme aj suroviny s gluténom. Business menu 
doplní výber z polievok, predjedál, hlavných jedál a 
dezertov, ktoré budeme v rámci menu ponúkať až do 15:00. 
Jedálny lístok bude každý deň reagovať na náš nákup  
a množstvo čerstvých potravín. 

Znamená to, že kvalita jedla v Jednej básni je pre vás 
dôležitejšia ako návštevnosť?
Variť pre ľudí je obrovská zodpovednosť. Ak by nám išlo iba 
o to aby prišlo veľa ľudí, ktorí sa rýchlo najedia, otvorili by 
sme si stánok s hot-dogmi. Veríme, že ľudia k nám prídu 
práve preto, aby si v príjemnom prostredí v kľude vychutnali 
dobré jedlo, z ktorého im bude dobre. Pretože nie je jedno 
aké jedlo.
Zažite aj vy novú Jednu báseň Ružinov. V čase od 
9. 7. do 31. 8. 2018 dostanete s týmto kupónom 
10 percentnú zľavu na vašu objednávku. Kupón je 
platný len v ružinovskej Jednej básni.

inzercia

Pát tipov na leto
Počas letných mesiacov majú deti i dospelí na výber z množ-
stva aktivít, ktoré sa konajú v Ružinove a hlavnom meste. 
Niekoľko z nich vám teraz priblížime.

Letné kino na Štrkovci
Letné kino, ktoré pripravila mestská časť Bratislava-Ružinov, spoloč-
nosť Cultus Ružinov, a.s., Kino Nostalgia a Ružinovský športový klub, 
p.o., pokračuje aj počas tohtoročných prázdnin. Milovníci dobrých 
filmov si môžu vychutnať bezplatné premietanie pod holým každý 
utorok od 21:00 hod. v amfiteátri Areálu hier Radosť pri Štrkoveckom 
jazere. 

Cvičenie v parku
Tohtoročné Kultúrne leto v Ružinove so 
sebou prinesie okrem bohatého filmové-
ho programu pod holým nebom aj bez-
platné cvičenia v Parku Andreja Hlinku. 
Každý utorok tam bude od 18.00 do 19.00 
hod. cvičenie s FitCamp, ktorého sa môže 
zúčastniť každý, kto si chce posilniť svoje 

telo. Pre skôr narodených Ružinovčanov je počas letných prázdnin 
pripravené Tai-či, zdravotné cvičenie pre seniorov, ktoré bude vždy 
v stredu od 13:00 do 14:00 hod. Sériu športových akcií ukončí každú 
nedeľu od 17:00 do 19:00 hod. YOGA a meditácia s Fredym Ayisim.

Letná bratislavská univerzita pre seniorov
Bezplatná letná bratislavská univerzita pre seniorov bude od 31. júla 
do 9. augusta v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca 
vždy so začiatkom o 14.00 hod. Počas ôsmeho ročníka tohto vzdeláva-
cieho podujatia budú štyri prednášky. Ich témami budú Múzeá  
v Bratislave, Slovensko a Bratislava v auguste 1968, Slovenská republi-
ka – členský štát EÚ a Významné osobnosti folklorizmu na Slovensku. 
Záujemcovia sa môžu prihlasovať od 3. do 27. júla v budove Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy na pracovisku prvého kontaktu. 
Kapacita je obmedzená na 160 ľudí.

Marianna Šebová, foto: autorka

A je to tu! Opätovne sú tu letné prázdniny. 
Aby ste ich vy, deti, strávili príjemne a mali 
na ne len pekné spomienky, dodržiavajte 
týchto pár rád.

Doma:
Cudzím ľuďom neotváraj dvere. Predtým, ako 
otvoríš dvere, presvedč sa, kto je za dverami. Pozri 
sa cez dverový hľadáčik, okno, ak bývaš v rodinnom 
dome, alebo sa jednoducho opýtaj.  Keď si doma 
sám, používaj bezpečnostnú retiazku alebo závo-
ru na dverách. Do domu, bytu nepozývaj cudzie 
deti. Každú návštevu kamarátov u vás doma vždy 
oznám rodičom. Pri odchode z domu nezabudni 
zamknúť. Skontroluj, či si naozaj dvere zamkol. Ak 
bývaš v rodinnom dome alebo na nižších poscho-
diach nezabudni zatvoriť okná (pivničné, kúpeľ-
ňové a pod.). Kľúče od domu a bytu maj pri sebe. 
Nenechávaj ich len tak položené na lavičke, stole, 
či v plecniaku, ktorý nemáš pri sebe. Nezabudni 
rodičom povedať, zavolať, či napísať SMS správu, 
kam ideš, s kým  si  a kedy sa vrátiš domov. Aj cez 
prázdniny sa môže stať, že  vonku bude zlé počasie 
a rozhodneš sa tráviť čas pri počítači. Na sociál-
nych sieťach  nenadväzuj kontakt s ľuďmi, ktorých 
nepoznáš. Neposkytuj im informácie o sebe a tvoje 
rodine (najmä kedy a kam idete na dovolenku  
a pod.). Neposielaj im svoje fotografie.
 
Vonku:
Lopta, kolobežka, skateboard ani kolieskové korču-
le na cestu nepatria. Pri jazde na bicykli nezabudni 
na ochrannú prilbu a reflexné prvky. Nezabudni, že 
chodník nie je pretekárska dráha, ale že je určený 
chodcom. Určite vieš, že na bicykli sa jazdí po ceste 

vpravo. Ak si účastníkom cestnej premávky dbaj na 
svoju bezpečnosť. Na prechádzanie cez cestu použi 
priechod pre chodcov, podchod, nadchod. Pred 
vstupom na cestu sa zastav, poriadne sa rozhliadni 
na ľavú, pravú a opäť ľavú stranu, a až potom 
vstúp na priechod pre chodcov. Pri prechádzaní 
cez priechod pre chodcov  nezastavuj, prechádzaj  
plynulo, neutekaj. Nemaj v ušiach slúchadla, aby si 
počul, čo sa na ceste deje. V čase, keď si sám vonku, 
ťa môžu osloviť cudzí ľudia. Nikam s nimi neod-
chádzaj, neodprevádzaj ich, nesadaj si k ním do 
auta a neber si nič od nich. Neznámej osobe v žiad-
nom prípade nehovor, kde bývaš, aké cenné veci 
máte doma, kedy rodičia odchádzajú a prichádzajú  
z práce, kedy a kam odchádzate na dovolenku 
alebo na výlet. Hraj sa s kamarátmi  na detskom 
ihrisku, nie v opustených budovách, kde na teba 
číha nebezpečenstvo. 

Pri vode:
Počas horúcich letných dní ťa príjemné osvieži 
voda na  kúpalisku alebo jazere. Aj keď vieš dobre 
plávať, nepreceňuj svoje sily. Neplávaj ďaleko od 
brehu, mysli na to, že potrebuješ doplávať aj späť 
na breh. Pri hrách vo vode s kamarátmi buď opatr-
ný. Na kúpalisko si zober len veci, ktoré potrebuješ, 
nie cenné veci, ktoré ti môže niekto ukradnúť  
z deky. Hlavu si chráň vhodnou prikrývkou. Snaha 
dodržiavať tieto naše odporúčania, ťa nič nestojí. 
Prázdniny budú bezpečnejšie. Namiesto nepríjem-
nosti si ich vychutnáš naplno a naberieš nové sily 
do ďalšieho školského roka.

plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ OR PZ v Bratislave II

Bezpečné prázdniny
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Parky na Nivách nie sú bez mena
Oblasť Nivy bola až do 19. storočia priestorom, ktorý zaberali 
lúky, polia, pasienky, dokonca sa tu choval aj dobytok. Preto ten 
názov. Zástavba v tejto lokalite bola riedka. Väčšinou išlo  
o hospodárske budovy, spravovali ich najmä vlastníci  pozem-
kov. Nivy sa nachádzali  veľmi blízko mestských hraníc a 
Záhradnícka ulica existovala už vtedy. Vozy smerujúce  z oko-
litých obcí priamo do mesta, ňou prechádzali, aby do mesta 
doviezli svoje produkty a mohli ich tu  popredávať. 

Neskôr sa lokalita začala rozrastať. Najprv okolo majerov a polí, stavalo sa tu stále 
viac a viac domčekov, potom pribudli továrne. Záujem bol,  keďže išlo o lacné 
pozemky v dobrej lokalite. „Koncom 19. storočia sa územie stáva súčasťou 
mesta a začínajú sa tu vytyčovať uličné siete a uvedomujú si, že je to jedna  
z lokalít, kde môže nastať rozmach mesta,“ povedala Jana Hamšíková  
z Mestského ústavu ochrany pamiatok. V 20. storočí Nivy začínajú mať dnešnú  
podobu. Park medzi bytovými domami vznikol prirodzeným spôsobom ako súčasť 
obytného priestoru. Podoba, akú vidíme dnes, vznikla približne v 90. rokoch. Park 
pomenovali po hrdinovi SNP, Ľudovítovi Kukorellim.  V strede parku stojí aj jeho 
pomník, ten sa stal  súčasťou  priestoru od 60. rokov. „Pomník bol na mieste 
inštalovaný v roku 1969 a jeho autorom je akademický sochár Ľudovít 
Polák. Ten veľmi realisticky spodobil Kukorelliho,“ dodala Hamšíková. Ľudovít 

Kukorelli s Bratislavou toho nemá príliš veľa 
spoločného. Nemôžeme hľadať súvislosť  medzi 
miestom  pomníku a jeho životom. Kukorelli 
však  hral významnú úlohu v slovenskej histórii.  
Bol jedným z veliteľov partizánskej skupiny 
Čapájev, tá v sebe združovala viac ako 1 500 
partizánov. Ľudovít Kukorelli zahynul počas 
Karpatsko-duklianskej  operácie v roku 1944.  
Pochovali ho na mieste, kde zomrel. Neskôr 
ho ale exhumovali a zistili, že ho zastrelili 
strelou do hlavy, ktorá prišla odzadu a zblízka. 
Takže historici predpokladajú, že ho zabil niekto  
z jeho skupiny.  

Len pár desiatok metrov od Kukorelliho parku sa nachádza podobný park, a to  
Daxnerov park. Pomenovali ho po Štefanovi Markovi Daxnerovi, ktorý tak isto ako 
Kukorelli nemá spojenie s Bratislavou, ale patrí k významnej histórii Slovenska, 
čo bolo a je dôvodom  pre hlavné mesto pomenovať po ňom bratislavský park 
a umiestniť v ňom aj  jeho bustu. „Štefan Marko Daxner patrí k významným 
predstaviteľom štúrovského obdobia. Bol vzdelaný právnik, ktorý pochá-
dzal z evanjelickej rodiny ako väčšina významných činiteľov štúrovského 
obdobia. On po prvýkrát sformuloval Žiadosti národa slovenského, ktoré 
potom predniesol Ľudovít Štúr na Uhorskom sneme v roku 1848. Taktiež bol 
ideovým vodcom Memoranda slovenského národa, ktoré sa prijalo v roku 
1868,“ povedala Hamšíková. Busta, v parku je od roku 1973 a vytvoril ju akade-
mický sochár Karol Lacko v spolupráci s architektom Virgilom Dropom. Umelecké 
vyjadrenie busty vypovedá o dobe jej vzniku. Obidve uvedené  sochy sú súčasťou 
parkov, ktoré vznikli pri výstavbe v 50. - 60. rokoch 20. storočia. V Bratislave nájde-
me viacero  práve takýchto mestských parkov, ktoré slúžia ako oázy pokoja medzi 
domami a z roka na rok sa tešia väčšej obľube obyvateľov mesta.
 

Marianna Podlucká
Foto: Radoslav Hoblík

Ján Buocik

Projekt
za bilbord

Vždy na strane 
Ružinova

Ružinov už od apríla zamorujú bilbordy  
kandidátov. Rozhodol som sa úvodnú  

bilbordovú kampaň vynechať a financie  
určené na bilbordy za tieto mesiace  
venovať na Vaše projekty. Spolu tak  

môžme pomôcť rozvoju Ružinova.

Viac info a registrácia na FB: 
Ján Buocik – Ružinovská komunálna poradňa

Ružinov l Starosta l Kandidát l Ružinov l Starosta
platená inzercia
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SVET FANTÁZIE PRE MALÝCH I VEĽKÝCH
Lietam v tom tiež je nielen hitom Paľa Haberu, ale aj knižný hitom spisovateľky Kristíny BALUCHOVEJ 
(1983). Tematike lietania sa venovala aj v ďalších svojich knižkách určených najmä deťom. V tituloch 
Kapitán Padák & Straty a nálezy  i v jeho pokračovaní Pašerácka spojka  odhaľuje dobrodružstvá života 
dopravného pilota. Pozýva čitateľa na palubu lietadla a následne na spanilý výlet okolo našej planéty. 

Ženy málokedy inkli-
nujú k  technickým či 
zemepisným témam. 
Čo poskytuje podnety 
vám pre takúto, bež-
nému smrteľníkovi 
vzdialenú, problema-
tiku? 
Lietanie sa so mnou vle-
čie od mojej prvej knihy. 
Päť rokov som praco-
vala ako letuška pre už 
neexistujúcu spoloč-
nosť SkyEurope Airlines  
a práve spomínaný prvý 
román Lietam v tom tiež 
(Evitapress, 2011) čerpá 
z množstva zážitkov a 
skúseností prežitých na 
palube lietadla. Samotné 
obdobie „v oblakoch”  

ma inšpirovalo k písaniu príbehov z  takéhoto atypického prostredia. 
Novela Let 365 sa tiež odohráva vo výške niekoľko tisíc metrov        nad 
morom a posledné dve knihy z edície pre deti a mládež, Kapitán Padák, 
sú určené malým i veľkým fanúšikom lietania a cestovania. 

Ako sa možno stať letuškou? Pekný vzhľad na to asi nestačí...
Myslím si, že nie. Samozrejme, pre prácu letušky je nutné absolvo-
vať prípravný kurz, ktorý trvá približne tri mesiace. Naučí kandidáta 
všetky informácie a postupy potrebné pre bezpečnú prevádzku letu. 
Súčasťou prípravy je tiež kurz prvej pomoci, či praktický nácvik hasenia 
požiaru a zachraňovania cestujúcich po núdzovom pristátí na vode.  
Pravdaže, je potrebné aktívne ovládať cudzie jazyky,  v mojom prípade 
to bola angličtina a nemčina (neskôr som si doplnila aj základy z ruš-
tiny i španielčiny). Veľmi  dôležité je tiež, aby bol uchádzač v dobrom 
zdravotnom stave, a najmä, aby mal rád prácu s ľuďmi a dobre zvládal 
stresové situácie.

V posledných dvoch dielach z edície Kapitán Padák (Straty a nále-
zy, 2016 a Pašerácka spojka, 2017)  neopisujete autentické skúse-
nosti, ktoré ste zažili počas svojej práce, ale rozhodli ste sa pozvať 
v nej čitateľov na výlet okolo našej planéty Zem. Pre akú vekovú 
kategóriu je toto čítanie a prečo ste ju adresovali práve mládeži?
Keď organizujem autorské čítania, väčšinou najlepšie reagujú deti vo 
veku 8  až 11 rokov, teda tretí až piaty ročník základných škôl. Často však 
dostávam milú spätnú väzbu aj od dospelákov. Napokon, mnohí z nás 
niekedy v detstve túžili po tom, že sa stanú pilotmi. Prostredníctvom 
mojich kníh sa nimi môžu stať už od ich prvej strany. Dôvod, prečo  
v poslednom čase píšem najmä pre deti, je jednoduchý: Sama som  
v detstve veľmi rada čítala a tiež som sa stala mamou, takže, priro-
dzene, viac uvažujem nad detským svetom. Taktiež dúfam, že deti 
sa vďaka mojim príbehom nielen zabavia, ale aj niečo nové naučia. 
Napríklad koľko váži taký Boeing, kto zostrojil prvý padák, v akej letovej 
hladine, teda výške, sa ocitnete, keď letíte napríklad na dovolenku...

Venujete sa nielen tvorbe pre deti, píšete aj básne pre dospelých.   
Konkrétne zbierka veršov Ako kaluže zahŕňa intímnu lyriku. 
Nerobí vám takéto preskakovanie z jednej témy na inú a tiež 
zmena spôsobu písania problémy?
Nie, môj život je pestrý. Veľmi záleží od môjho naladenia. Niekedy mám 
obdobie, že píšem iba poéziu a texty piesní, inokedy niekoľko týždňov 
nenapíšem ani verš. Tempo, načasovanie a  „objem” sú u mňa veľmi 
nepredvídateľné! Ale tak je to fajn.

Kniha Kamoši z vypáraného svetra je plná roztomilých postavi-
čiek, ktoré si deti rýchlo obľúbia a stanú sa ich kamarátmi. Odkiaľ 
ste zobrali námet pre takéto písanie? 

Kamoši z vypáraného svetra sú arteterapeutickým projektom (ide  
o liečbu prostredníctvom umenia), ktorý začala moja kamarátka 
Bronka Plešková. Tá zo zvyškových priadzí uháčkovala postavičky a  ja 
som ku nim dotvorila životné príbehy. Ružena Nabrúsená, čo sa hnevá 
na celý svet, nešťastne zaľúbený Uzol Námornícky, ktorý hľadá svoju 
kotvu, či Čmeliak Fúzač, ktorému sa vysmievajú kvôli jeho vzhľadu. 
Každý príbeh nesie v sebe posolstvo: Nik na svete nie je zbytočný  
a sám, a vôbec nie je na škodu, ak je niekto iný... Toto sa usilujem čita-
teľovi veselou formou sprostredkovať.

Oblasť textílií a sveta módy je vám zrejme veľmi blízka. Asi aj 
preto za vašej účasti vznikol projekt Šaty robia človeka. Je iba  
o súčasnej móde v obliekaní alebo zahŕňa aj iné artefakty? 
Šaty robia človeka predstavuje  jeden z projektov Občianskeho zdru-
ženia P(l)uto, ktoré som založila v roku 2011. Naším hlavným cieľom 
bolo venovať sa sociálnej inklúzii netradičnou formou, napríklad tým, 
že sme spojili známeho návrhára Borisa Hanečku s chránenou dielňou 
Dom svitania, kde vznikli unikátne šaty. Také, čo robia človeka! Chceli 
sme ukázať svetu, že ľudia s postihnutím dokážu byť veľmi tvoriví  
a aktívni a treba ich podporovať. Aj preto sme tri roky prevádzkovali 
„charity” obchodík Plutošop, ktorý prezentoval výrobky takmer tridsia-
tich chránených dielní, domovov sociálnych služieb či iných občian-
skych združení. Naše Pluto už v súčasnosti, žiaľ, nie je aktívne. Verím 
však, že po nás ostala stopa a najmä inšpirácia.

Možno by to o vás nikto nepovedal, no venovali ste sa práve soci-
álnej sfére. Čo mladú a vizuálne príťažlivú vzdelanú ženu môže 
priťahovať k charitatívnej činnosti?  
Vyštudovala som psychológiu a v určitom momente som pochopila, 
že to, čo v živote máme a dosiahneme, nesmieme vnímať ako samo-
zrejmosť. Nikdy mi nič samo od seba nepadlo z neba. Vyrastala som 
vo veľmi skromných pomeroch v malom meste pod Tatrami, mám 
však pocit, že treba životu aj niečo vrátiť. Preto som založila spomínané 
občianske združenie, ktoré už svojím názvom symbolizuje ľudské puto. 
Počas piatich rokov aktívneho pôsobenia som P(l)utu venovala väčšinu 
svojej energie aj finančných prostriedkov (aj honoráre z kníh), a to 
všetko popri bežnej každodennej práci. Dúfam, že som tým niekomu 
aspoň trochu pomohla a že tok dobrých skutkov funguje aj naďalej...

Ako sa vám darí v súčasnosti?
Minulý rok som sa vrátila do Bratislavy zo Spojených arabských emi-
rátov, kde som vyše troch rokov žila a pôsobila, a kde sa mi narodila aj 
dcérka Vilma. Tá je momentálne hlavnou organizátorkou mojich dní  
a nocí. Aktívne sa venujem písaniu, tiež autorským čítaniam, nedávno 
som absolvovala veľké „turné” po slovenských knižniciach. Navštívila 
som Prievidzu, Hlohovec, Ružomberok i Žarnovicu. Človek toľko cestu-
je po svete a pritom Slovensko poriadne nepozná! Ja našu krajinu spo-
znávam cez knižnice. Teší ma fakt, že ľudia stále čítajú a žijú príbehmi. 
 
Prezradíte, aké knihy sa črtajú na obzore? 
Momentálne pracujem na jednej „dospeláckej” novele, a na treťom 
pokračovaní Kapitána Padáka. Ten napovie čo-to o práci letušiek, ale 
priblíži aj, samozrejme, iné zaujímavosti. V knihe sa spomína Amelia 
Earhartová, prvá pilotka, ktorá preletela Atlantik, a tiež slovenský unikát 
- lietajúce auto aeromobil. Ak ma teda uvidíte v niektorej ružinovskej 
kaviarni, ako zamyslene ťukám do klávesnice, vedzte, že pravdepodob-
ne som „niekde v oblakoch“.

Keďže navštevujete ružinovské knižnice, je predpoklad, že aj  
v našej mestskej štvrti bývate. Je Ružinov podľa vás vhodným 
prostredím pre tvorivú činnosť? 
Bývanie v Ružinove sa mi veľmi páči. Často sa chodievam s dcérkou 
poprechádzať k Štrkoveckému jazeru, mám veľmi rada vodné plochy, 
môžem tam pozorovať let vtákov. Ten je pre mňa inšpiratívny v kaž-
dom ročnom období.

Anna Sláviková
foto: archív K. Baluchovej
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Súťažte o knihu Deviaty hrob od Stefana Anhnema, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 
10.8.2018 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 9/2018. Správne znenie tajničky RE 6/2018: „Nemiluje naozaj, kto len miluje“. Knihu Zakázané ovocie od Jojo Moyes-
ovej získava Z. Suchárová z Komárnickej ulice. 
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Naučte sa psychológiu 
Paneurópska vysoká škola ponúka vzdelávanie aj 
pre skôr narodených. V rámci Univerzity tretieho veku 
môžu seniori získať nové poznatky zo psychológie.
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v aka-
demickom roku 2018/2019 už piaty ročník programu celoži-
votného vzdelávania Psychológia ako prostriedok šťastnej 
staroby. Štúdium trvá jeden rok (dva semestre). Jednotlivé 
prednášky v rozsahu 4 vyučovacích hodín budú každý druhý 
týždeň. Ich premetmi budú vybrané teoretické poznatky zák-
ladných psychologických disciplín (všeobecnej psychológie, 
vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie 
osobnosti) a možnosti ich uplatnenia v reálnom živote; teore-
tické a praktické poznatky vybraných aplikovaných psycholo-
gických disciplín (školská psychológia, pracovná psychológia, 
poradenská psychológia) a ich dopadu na život človeka; témy 
súvisiace so psychológiou rodiny, školy, zamestnania a odcho-
du do dôchodku, s možnosťami ich využiteľnosti v konkrétnych 
životných situáciách; aktuálne psychologické problémy detí, 
dospievajúcich, dospelých, s najväčším dôrazom na dušev-
ný vývin a kvalitu života seniorov. Účasť na prednáškach  
s jednou povolenou absenciou a dve semestrálne práce budú 
podmienkami úspešného absolvovania. Úspešní absolventi 
získajú osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku  
v danom odbore. Podmienkami prijatia sú úplné stredoškolské 
vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou a vek nad 50 rokov. Prihlášku, ktorá sú zve-
rejnené na www.paneurouni.com v sekcii uchádzači, ďalšie 
vzdelávanie, univerzita tretieho veku treba zasielať na adresu 
Fakulta psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava 821 02 do 
21.9.2018 alebo na adresu Fakulta práva PEVŠ, Študijné odde-
lenie, Tomášikova 20, 82102 Bratislava do 31.8.2018.  Školné je 
vo výške 50 € na jeden akademický rok. Kontaktnou sobou je 
v prípade  programu psychológia  PhDr. Beata Dvorská, PhD., 
e-mail: beata.dvorska@paneurouni.com.

mš

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 17. septembra 2018

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotogra�a

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov

                                           2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

                                           3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii bude udelená Hlavná cena a ďalšie 
ceny  podľa odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotogra�a zobrazujúca prostredie mestskej  
                         časti Bratislava - Ružinov

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

VYHLASUJE

13. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2018

TÉMA SÚŤAŽE: životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

INFORMÁCIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotogra�ami 
minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotogra�e alebo 
jednu kolekciu /max. 5 fotogra�í/. Každá fotogra�a musí obsahovať: meno a 
priezvisko, vek, adresu, názov fotogra�e. 

Práce treba doručiť do 17. septembra  2018 do podateľne Miestneho úradu 
Bratislava-Ružinov, Mierova 21, s označením Referát životného prostredia - 
REF 2018 alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI   
na adresu: ref.ruzinov@gmail.com. Fotogra�e zaradené na výstavu budú 
vytlačené bez ďalšej gra�ckej úpravy vo veľkosti 28x20 cm.

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené 
verejnosti dňa 1. októbra 2018 v priestoroch OC Eurovea.

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotogra�í  pre vlastné 
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotogra�e/.

ref.ruzinov@gmail.com, 0905/578 460
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Deň v znamení športu

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje
ZÁJAZD PRE SENIOROV

Prehliadka mesta Kroměříž 
a Arcibiskupského zámku

Výška účastníckeho poplatku: Príjem do 321,60 eur - 1 euro
              Príjem od 321,61 do 543,7 eur - 5 eur
                   Príjem nad 543,71 eur - 7 eur

PODMIENKY ÚČASTI:
- nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove
- potvrdenie o výške dôchodku
- platný OP iba vo forme identi�kačnej karty
- platný preukaz zdravotného poistenia

Ďalšie informácie:
Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov, tel. 02/48 284 285 a www.ruzinov.sk

ODCHOD: 27. 9. 2018 o 6:45 hod. z miestneho úradu
Návrat v podvečerných hodinách
PRIHLASOVANIE: do 14. 9. 2018 na Miestnom úrade 
MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21

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

Slnečné počasie, úsmev 
na tvári a tenisky na 
nohách. Športový deň 
seniorov sa aj tento rok 
niesol v duchu - napriek 
veku sa pohybu nebojí-
me. A tak výkony aktív-
nych seniorov ovládli 
Areál hier Radosť na 

Štrkovci.  „Športový deň seniorov je už tradíciou, preto nemohol chýbať 
ani tento rok. Seniori sa na tento deň a športové zápolenie vždy veľmi 
tešia, inak tomu nebolo ani teraz. Svedčí o tom počet tímov, bolo ich až 
sedem. Prišli zástupcovia z denných centier, z Ružinovského domova 
seniorov i z Domova dôchodcov na Pažítkovej. Ich úlohou bolo čo naj-
lepšie absolvovať viaceré športové disciplíny. Tie sme ale samozrejme 
prispôsobili ich veku, čiže boli jednoduché, no napriek tomu im dali tro-
chu zabrať. Čo je ale najdôležitejšie, seniori sa zabavili,“ priblížil Martin 
Kováč z Ružinovského športového klubu. Na štarte sa tak zaregistrovalo 
takmer 70 seniorov s odhodlaním vyhrať. Niektoré disciplíny sa im 
pozdávali viac, iné menej. No ku všetkým sa postavili s veľkým odhodla-
ním. „Niektoré disciplíny nám dali skutočne zabrať, hlavne tie šípky, tam 

sme sa moc netriafali. No ale bol som mimoriadne prekvapený najmä  
z výkonu našich žien. Tie nás mužov v tíme úplne preskočili, boli fan-
tastické. Zachránili nás vo viacerých prípadoch,“ pochválil ženské osa-
denstvo Milan z Denného centra Pošeň. Viaceré súťažné tímy venovali 
tréningu a  príprave viac času, podaktorí seniori si to prišli len vyskúšať  
a zažiť športovú atmosféru. S veľkými ambíciami prišiel tím Ružinovského 
domova seniorov, ktorý minulý rok skončil na druhom mieste a tento 
krát chcel vyhrať. No tohtoročné športové výkony im stačili len na  
3. miesto. „Pripravovali sme sa u nás v klubovni, tak ako po minulé roky. 
Ale očividne sme sa pripravovali málo, mali sme viac trénovať a možno 
by sme sa umiestnili lepšie. A druhá vec, nemladneme, rôčky nám pribú-
dajú, tak pochopiteľne aj tie naše výkony už nie sú to čo kedysi,“ objektív-
ne zhodnotila Magda z Ružinovského domova seniorov. Z prvenstva na 
tohtoročnom športovom dni seniorov sa nakoniec tešilo Denné centrum 
Na Úvrati. Za úspechom stoja samé dámy a jeden pán. „Bolo náročné 
zvíťaziť, každý chcel vyhrať, konkurencia bola vysoká. Musím pochváliť 
všetkých súťažiacich, snažili sa, my sme mali doslova šťastie. Veľmi sme 
ani netrénovali, maximálne tak v záhrade,“ s úsmevom skonštatovala 
Terézia, vedúca Denného centra  Na úvrati.

Katarína Kostková
foto: Radoslav Hoblík   

Seniori sa naučili brániť

Odfoťte svoju predzáhradku

Skôr narodení Ružinovčania sa mohli naučiť základy sebaobrany. 
Seniori, tak ako aj deti, patria k najzraniteľnejšej skupine obyva-
teľov. Schopnosť ovládať základné hmaty a chvaty sebaobrany im 
pomôže zvýšiť sebavedomie. Dôležité je najmä to, že sa i oni doká-
žu brániť v nepríjemných a nečakaných situáciách.
Tréneri sebaobrany seniorom ukázali niektoré únikové techniky spo-
jené s taktickými prípravami. Najdôležitejšia pre nich je prevencia, čo 
si vlastne na prednáške uvedomili. „Prevencia je najdôležitejšia, či už 
u detí alebo seniorov, pretože deti si myslia, že už to vedia a seniori, 
hlavne muži, si myslia, že ešte to zvládnu,“ povedal Tibor Sklut, tréner 
sebaobrany. Téma skôr narodených Ružinovčanov zaujala, čo dokázal aj 
veľký počet tých, ktorí  prišli na prednášku. „Je dobré, že niečo takéto sa 
môžeme naučiť. Dúfam, že do situácie, kedy by som to musel využiť, sa 
nedostanem, ale keď už áno, tak si snáď spomeniem na to, čo som sa tu 
naučil,“ povedal jeden zo seniorov. Skutočne práve prevencia je veľmi 

dôležitá, ba  priam najdôle-
žitejšia. Seniori vďaka pre-
cvičovaniu získajú sebave-
domie, naučia sa predvídať, 
čo na nich útočník chystá  
a v pravom čase na to zare-
agovať. Tí, ktorí mali odva-
hu, si tieto základy mohli 
aj sami vyskúšať. Techniky, 

ktoré inštruktori seniorom ukázali, vyplynuli z prieskumu, ktorý sa 
konal v štyridsiatich  krajinách a analyzoval viac ako stotisíc napadnutí. 
Väčšina prezentovaných techník vychádza z pouličných bojov, ktoré síce 
nemajú pravidlá, ale vzniknuté situácie sa opakujú. Existuje päť základ-
ných modelových situácií, ktoré zodpovedajú  až  93 % všetkých napad-
nutí. „Na tie modelové situácie sme sa snažili nájsť obranné techniky, 
ktoré sú jednoduché, účinné a ľahko osvojiteľné,“ dodal Sklut. Seniori 
mohli aj sami iniciatívne popísať situácie, ktoré sa im v minulosti stali, 
a pýtať sa na aktuálne možnosti bránenia. „Myslím, že po prednáške sa 
cítim sebavedomejšie, aj keď neviem, či v danej problémovej situácii, by 
som vedela správne zareagovať! Ale aspoň mám dobrý vnútorný pocit, 
že som pripravená,“ povedala jedna z  účastníčok prednášky. Seniori sa 
stali  vďaka absolvovaných hodinách pripravenejšími na krízové situá-
cie, ktoré na nich vonku môžu čakať. 

Marianna Podlucká
foto: Radoslav Hoblík

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
vyhlasuje prieskum záujmu  
v rámci revitalizácie 
predzáhradiek v Ružinove pre 
zhodnotenia ich estetického 
stavu. Cieľom je pomôcť 
obyvateľom skrášliť si 
predzáhradku, o ktorú sa starajú 
a budú starať. Prieskum sa bude 
konať v druhej polovici tohto 
roka.  Ružinovčania, správcovia 
bytových domov či zástupcovia 
vlastníkov bytov neváhajte, 
a ak chcete, aby práve vaša 
predzáhradka pôsobila estetickejšie 
a celkovo skrášlila okolie bytového 

domu, pošlite fotky jej terajšieho stavu s presnou adresou. Zapojiť sa 
môžu aj obyvatelia rodinných domov, ktorí sa vzorne starajú o verejný 
priestor pred svojimi domami. Fotografie vyhodnotia zamestnanci 
referátu životného prostredia a vyberú 10 predzáhradiek. Tie čaká po 
spoločnej konzultácii skrášlenie v záujme obyvateľov. Svoje fotografie 
posielajte na emailovú adresu natalia.kasanicka@ruzinov.sk spolu  
s presnou adresou lokality, a to do 30. septembra 2018. 

(red, foto: miestny úrad)



 
04.07. ST 19:30 LADY BIRD Greta Gerwig, USA, 2017
06.07. PI 18:00 JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A LOKOMOTÍVA EMA Dennis Gansel, Nem., 2018 (PRE DETI)
06.07. PI 20:00 MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA Terry Gilliam, Špan./Brit., 2018
11.07. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017
12.07. ŠT 19:30 SICARIO 2: SOLDADO Stefano Sollima, USA/Tal., 2018
13.07. PI 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA 3D G. Tartakovsky, USA, 2018 (PRE DETI)
13.07. PI 20:00 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017
18.07. ST 19:30 MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA Terry Gilliam, Špan./Brit., 2018
19.07. ŠT 19:30 SIEDMA PEČAŤ Ingmar Bergman, Švéd., 1957
20.07. PI 18:00 UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ Oleh Malamuž, Ukraj., 2018 (PRE DETI)
20.07. PI 20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN Ol Parker, USA, 2018
25.07. ST 19:30 REALITY SHOW Matteo Garrone, Tal./Fr., 2012
26.07. ŠT 19:30 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 2017
27.07. PI 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA 3D G. Tartakovsky, USA, 2018 (PRE DETI)
27.07. PI 20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN Ol Parker, USA, 2018

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

3.7. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE 
Čiara / Vstup zadarmo

10.7. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Po strništi bos / Vstup zadarmo

17.7. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Polnoc v Paríži / Vstup zadarmo

24.7. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Rukojemník / Vstup zadarmo

27.7. / pia 17:00 BRATISLAVA - INLINE
Tradičné letné korčuliarske podujatie / Park A. Hlinku

31.7. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Dunkirk / Vstup zadarmo

7.8. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Malý princ / Vstup zadarmo

14.8. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Čo sme komu urobili? / Vstup zadarmo

19.8. / so  STVORENÍ PRE ZDRAVIE
Zdravý životný štýl, šport a vzťah k prírode
Vstup zadarmo / Park A. Hlinku

21.8. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Lady Bird / Vstup zadarmo

24.8. / pia 15:00  PIVOBRANA BEER FEST
25.8. / so   10:00 Festival nezávislých remeselných slovenských pivovarov
26.8. / ne   10:00 a výborného jedla, Park A. Hlinku / Vstup zadarmo

26.8. / ne 8:30 ZUMBA VIVA PÁRTY
Dopoludnie plné tanca, fitness a zábavy
Areál netradičných športov / Vstupenky v sieti Ticketportal

28.8. / ut  21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Otcova volga / Vstup zadarmo

1.9. / so 15:00 RUŽINOVSKÁ OPEKAČKA A ROZLÚČKA S LETOM
Nafukovacie atrakcie, detská zóna, zapálenie vatry, 
Bratislavská kynologická záchranárska brigáda a Ružinovskí hasiči
Pred DK Ružinov / Vstup zadarmo

PRAVIDELNÉ PODUJATIA
CVIČENIE S FITCAMPOM - každý utorok o 18:00 - 19:00 / Park A. Hlinku
LETNÉ KINO V RUŽINOVE - každý utorok v mesiaci júl a august o 21:00 
Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere
TAIČI - zdravotné cvičenie pre seniorov
- každú stredu o 13:00 - 14:00 / Park A. Hlinku
YOGA A MEDITÁCIA - nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu 
s Fredym Ayisim / každú nedeľu o 17:00 - 19:00 / Park A. Hlinku

JÚL - SEPTEMBER 2018

18.9.2018, ut  19:00 Včela v zime - rozhlasový záznam  12 €
20.9.2018, štv 19:00  Malý veľký muž 23 € Muzikálový príbeh
   zo života Milana Rastislava Štefánika
24.9.2018, po 19:00     Besame mucho 19 € alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás)
25.9.2018, ut  19:00   Besame mucho 19 € alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás)
26.9.2018, str 19:00   Besame mucho 19 € alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás)
Počas divadelných prázdnin od 30.06. do 26.8.2018 bude pokladňa RND 
zatvorená. Vstupenky počas divadelných prázdnin si bude možné rezervovať 
len cez online systém na našej webovej stránke www.rnd.sk v časti Program.

Komorná Opera Bratislava 
a Mestská časť Bratislava-Ružinov 

uvádza

26. 9. 2018 od 14:30 hod.

Vstup voľný

Dom kultúry Ružinov

Romana Hudec Orlická 
Adam Hudec

SD Nivy, Súťažná 18 

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508, 
0917-913 355, E-mail: pokladna@rnd.sk


