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MIMORIADNE
SITUÁCIE
V DOPRAVE
SA STANÚ
CELODENNOU
REALITOU

PO POŽIARI SKONČILI DVAJA ŠTUDENTI V NEMOCNICI
NOVÍ ZÁSTUPCOVIA STAROSTU
HĽADANIE KONEČNEJ PODOBY JAZERA ŠTRKOVEC VŽDY SOM CHCEL DOBRÚ A PEKNÚ RODINU
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Po požiari skončili dvaja študenti v nemocnici
V internáte, ktorý využívali zamestnanci Slovnaftu, študenti vysokých škôl a žiaci
Strednej odbornej školy chemickej 22. januára horelo. Požiar a zadymenie si vynútili evakuáciu všetkých ľudí z objektu. Záchranári ošetrili desať osôb. „Po požiari sa
v nemocnici ocitli našťastie len dvaja ľudia, ich stav je stabilizovaný,“ povedal nám
starosta Ružinov Martin Chren. Bez strechy nad hlavou sa ocitlo približne 200 ľudí,
ktorým poskytol ubytovanie Slovnaft. „Pomohli sme postarať sa hlavne o stredoškolákov. Rozdali sme im deky a karimatky z našich krízových zásob,“ dodal starosta Martin Chren.
Na mieste zasahovali hasiči z jednotky Dobrovoľného hasičského zboru MČ Bratislava – Ružinov, podnikový hasičský útvar Slovnaftu a príslušníci hasičskej záchrannej brigády HaZZ z Malaciek. „Okolo 22, 30 sme boli ako prioritná jednotka v našom hasebnom obvode privolaní k požiaru. Po príchode na miesto sme dostali pokyn s využitím dýchacích prístrojov evakuovať ľudí z objektu. Zásah sa skončil pred
treťou hodinou ráno,“ povedal nám veliteľ ružinovských hasičov Nikolaj Gečevský.
Podľa informácií zo Slovnaftu by rekonštrukcia nemala byť príliš náročná. Požiar nezasiahol izby. Prišlo iba k zadymeniu spoločných priestorov, poškodeniu prívodu
elektriny a suterénu budovy.
Milan Stanislav

Zvolená samospráva sa ujala funkcií
Zložením sľubu sa svojich funkcií ujali novozvolený starosta
Ružinova Martin Chren a poslanci miestneho zastupiteľstva.
Starosta Martin
Chren vo svojom inauguračnom príhovore
poďakoval Dušanovi Pekárovi
za prácu, ktorú urobil pre
mestskú
časť
za posledných
šestnásť rokov
ako poslanec,
zástupca starostu a starosta.
Martin Chren naznačil aj svoju víziu založenú na troch pilieroch, ktorými sú komunita, prostredie pre život a prosperita, „Ružinov je náš domov. Je mi cťou, obrovskou
zodpovednosťou a záväzkom pracovať pre Ružinov,“ povedal vo svojom príhovore
nový starosta Chren. 
(sm)

Pripojte sa k Memorandu o lesoch
Každý, komu záleží na lesoch, ich funkcii a životnom prostredí sa môže podpisom prihlásiť k memorandu, ktoré prijalo zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri
ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja už potvrdilo
33 primátorov miest, starostov mestských častí Bratislavy, starostov obcí
kraja a 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v Bratislavskom kraji. Formou vyhlásenia k nemu pristúpili aj mesto Malacky, obec Vysoká pri Morave,
mestská časť Bratislava – Ružinov, 2 občianske združenia a 9 fyzických osôb.
Lesy na území Bratislavského samosprávneho kraja sú zdrojom zdravia a oddychu
pre obyvateľstvo a záujem o ich ochranu rastie spolu s rastúcim záujmom o rekreáciu a cykloturistiku v prírodnom prostredí. Lesy súčasne ovplyvňujú a zlepšujú
podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre živočíchy
a rastliny. Pre všetky tieto mimoprodukčné funkcie lesov je nutné ich chrániť.
Text Memoranda, ako aj formulár na pripojenie sa k Memorandu nájdete na:
http://www.region-bsk.sk/clanok/uzemne-planovanie-a-zivotne-prostredie-memorandum-o-spolupraci-a-spolocnom-postupe-pri-ochrane-lesov-na-uzemi-bratislavskeho-samospravneho-kraja.aspx
(ts)

Noví
zástupcovia
starostu
Prvým zástupcom starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov sa stal
Ing. Martin Patorpstý, ktorý kandidoval ako nezávislý poslanec za
Ostredky. Druhým zástupcom sa stal
Ing. Michal Gašaj, PhD., ktorý kandidoval za SME Rodina vo volebnom
obvode Nivy v koalícii SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris
Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola,
DÚ. Do funkcií nastúpili v pondelok
28. januára.
„Som veľmi rád, že sa nám po rokovaniach na úrovni poslaneckých klubov podarilo skompletizovať vedenie
mestskej časti a zároveň sa poslanci
dohodli aj na obsadení jednotlivých
komisií. Je to veľmi dôležitý krok, aby
sme naplno fungovali už aj v rámci
exekutívy. Vážim si aj to, že pre poslancov bola pri rokovaniach najdôležitejšie odbornosť. S kvalitným tímom
totiž dokážeme urobiť pre Ružinov
veľa dobrej práce,“ povedal starosta
Martin Chren.
(sm)
Pravidelné poslanecké stredy
pokračujú aj v tomto volebnom
období. Vždy raz do týždňa od
16:30 do 17:30 sa v zasadačke
miestneho úradu môžete
postupne stretnúť so všetkými
poslancami.
FEBRUÁR			
6.2.2019
Mgr. Peter Herceg
13.2.2019
PaedDr. Mária Barancová
20.2.2019
Mgr. Kamil Bodnár
27.2.2019
Mgr. Maroš Mačuha, PhD.
MAREC
6.3.2019
Mgr. et.Mgr. Marek Machata
13.3.2019
Ing. Michal Gašaj, PhD.
20.3.2019
Mgr. Jozef Matúšek
27.3.2019
Mgr. Michal Vicáň
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Výťažok z plesu venovali hasičom
Prostredie plné noblesy a kvetov privítalo viac ako
štyristopäťdesiat účastníkov 8. ročníka plesu Ružinovčanov, ktorý sa tento rok konal v štýle viedenského
Opernballu. „Snažili sme sa prebrať niektoré prvky,
ktoré sú pre tento vznešený ples typické,“ priblížila riaditeľka Cultus-u Andrea Kozáková. Ples otvoril
sólista opery SND Jozef Kundlák. Nechýbal bohatý
program, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Karpaty, žiačky Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a
ružinovský Tanečno-športový klub M+M Bratislava. Do
tanca hral na hlavnom pódiu Ľudo Kuruc Big Band
a veľkú sálu roztancoval DJ Jaro. Hosťom večera bola
kapela Gatsby Sounds, ktorá zahrala súčasné moderné hity prerobené do postmodern štýlu.

„Výťažok z plesu sme sa tento rok rozhodli venovať
našim dobrovoľným hasičom, ktorí patria medzi najlepších na Slovensku. Sú to ľudia, na ktorých sa síce
všeobecne veľa nemyslí, ale ak sa nebodaj niečo stane, všetci sa na nich spoliehame. Preto sme sa rozhodli poďakovať im a uctiť si ich aj takýmto spôsobom,“ povedal starosta Ružinova Martin Chren, ktorý
bol po prvý krát hostiteľom plesu. Nálada sa páčila
aj viacerým poslancom, ktorí aktívne plesali. „Dúfam,
že Ružinov bude pokračovať v takýchto komunitných
akciách a ľudia sa budú ďalej stretávať“ dodala poslankyňa Silvia Pilková.
(sm)
FOTO – Radoslav Hoblík

OZNAMY
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CVIČENIE PRE SENIOROV
Čím je človek starší, tým viac je dôležitá fyzická aktivita.
V Ružinove žije veľa aktívnych seniorov a aj preto mestská
časť Bratislava - Ružinov a Cultus Ružinov zaviedli pravidelné
cvičenia pre seniorov s trvalým bydliskom v Ružinove úplne
zadarmo.
Človek nikdy nie je dosť starý na to, aby mohol začať s pravidelným cvičením. Preto je tu nové skupinové cvičenie so
seniormi, ktoré pripraví seniorov na bežný deň. Šport je šanca
na zmenu k lepšiemu a plnohodnotnému životu. Skupinové
cvičenie je zamerané na zlepšenie fyzickej kondície, sily,
rovnováhy a flexibility. Ružinovskí seniori sa naučia správne
dýchať, rozcvičovať a cviky, kde budú využívať rôzne cvičebné pomôcky ako sú napr. fitlopty, bosu, overbally, expander
a iné.
(ts)

Koncert pre seniorov

Tribute to Frank Sinatra
Ludo Kuruc Band
DK Ružinov, veľká sála

20.2.2019
14:30 - 15:30
Vstup voľný

Schôdza JDS Štrkovec

Výbor ZO JDS Štrkovec pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu ktorá sa bude konať dňa 14.3.2019
v jedálni Seniorského informačného centra na Zimnej ulici
o 14.00 hodine. Prineste si členský preukaz. Tiež upozorňujeme že členský príspevok si môžete zaplatiť každú prvú stredu v mesiaci od 14.00 do 16.00 hod. v týchto priestoroch.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Mestská časť Bratislava – Ružinov hľadá zamestnancov na
nasledujúce pozície
DOPRAVNÝ ŠPECIALISTA
• miesto práce: Bratislava
• druh pracovného pomeru: plný úväzok
• prax: min. 3 roky
• vzdelanie: dopravný alebo stavebný smer
• termín nástupu: dohodou
• mzda: od 1600 eur
DOPRAVNÝ ŠPECIALISTA
• miesto práce: Bratislava
• druh pracovného pomeru: plný úväzok
• prax: min. 1 rok
• vzdelanie: dopravný alebo stavebný smer
• termín nástupu: dohodou
• mzda: od 1200 eur

TÝŽDNOVÝ POBYT PRI MORI
V CHORVÁTSKU A V TALIANSKU
Máte radi more? Pridajte sa do našej ružinovskej
skupiny. Vítaní sú seniori hoci aj s vnúčatami, príp.
aj mladé rodiny, ktorí majú radi pobyt pri mori a nie
je pre nich prekážkou približne 10 hodinová cesta
autobusom (prestávky po 3 hodinách. V cene je
doprava, poistné, ubytovanie v dvoj a trojposteľových
izbách.
Bližšie informácie sa dozviete
18. februára 2019 o 14. 00 h. v zasadačke
Miestneho úradu MČ Bratislava Ružinov, Mierová 21.
Minulý rok za zoskupili 16 Ružinovčania (prevažne
dvojice priateliek) na zájazd do Talianska - všetci boli
spokojní. V tomto roku sme vybrali z ponuky
CK STEFI: Chorvátsko - Makarská riviera, Baško Polje
(koncom augusta cca 350 eur, polpenzia)
a v Taliansku - Riminská riviera, Igea Marina (koniec
júna alebo júla, do 400 eur, plná penzia).
Vzhľadom na to, že zastupiteľstvo MČ BA Ružinov je
nové, nemáme prediskutované možnosti príspevku
pre sociálne slabších účastníkov zájazdu. Podľa
okolností budeme riešiť aj túto možnosť.
Prečo si Ružinovčania sami aktivizujú na spoločné
zájazdy? Od roku 2010 MÚ MČ Ba Ružinov pobyty
pri mori pre Ružinovčanov neorganizuje. Mnohí
jednotlivci alebo dvojice majú obavy si zakúpiť zájazd
z ponuky mnohých cestovných kancelárii, keďže
katalógy často uvádzajú neobjektívne informácie
o destinácii. Jednotlivec ale aj dvojica sa vo
vytvorenej skupine na zájazde nebude cítiť osamelo.
Jana Miklovičová - občianska aktivistka, Ružinovské
občianske iniciatívy
• Učím nemecký a ruský jazyk
• Tel: 0904 683 934
• Opatrím deti, žiakov a seniorov
• Tel: 0904 683 934
• Hľadám podnájom – 1 izba v rodinnom dome
• Tel: 0904 683 934
riadková inzercia

ZAMESTNANEC STAVEBNÉHO ÚRADU (3 pozície)
• miesto práce: Bratislava
• druh pracovného pomeru: plný úväzok
• prax: min. 1 rok
• vzdelanie: stavebný alebo právny smer
• termín nástupu: dohodou
• mzda: od 1200 eur
Žiadosti spolu so životopismi posielajte na email:
viera.dedinska@ruzinov.sk.
Viac informácií a zoznam všetkých aktuálnych pracovných
pozícií nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné
miesta“.
inzercia
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Onedlho otvoria škôlku na Borodáčovej

Už na jar by malo 44 detí oživiť novo zrekonštruované
triedy Materskej školy na Borodáčovej ulici.
Vznikli adaptáciou priestorov bývalého školského klubu
v pavilóne B základnej školy na Borodáčovej ulici. „Museli
sme tieto triedy prebudovať a zabezpečiť sociálne zariadenia v oboch traktoch,“ povedal riaditeľ ZŠ Borodáčová
Martin Kotyra. „Vytvorenie tejto materskej školy nám
umožnilo aj to, že v okolí pavilónu je priestor na hracie
prvky a areál, ktorý materská škola potrebuje,“ doplnila
ho Viera Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl a školských zariadení miestneho úradu.
Stavebne je škôlka pripravená chýba už len rozhodnutie
ministerstva školstva o jej zaradení do siete. „Prípravné
práce zo strany zadávateľa, ako zabezpečenie učiteľov
a súhlasné stanoviská rezortných orgánov sú hotové.
Žiadosť o zaradenie do siete je odoslaná a čakáme na
doručenie súhlasu ministerstva, po ktorom sa môže škôlka
okamžite otvoriť,“ vysvetľuje Viera Kováčová.
Rodičia, ktorí majú o novú škôlku záujem, sa o termíne
zberu žiadostí dozvedia na webových stránkach mestskej
časti Ružinov a ZŠ Borodáčová.
(sm)
FOTO – Radoslav Hoblík

POZVÁNKA
Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva Ružinovčanov,
ktorí sa v mesiacoch január, február, marec 2019 dožívajú
životného jubilea 80 rokov, 90 rokov a viac, a ktorí majú
trvalý pobyt v tejto mestskej časti na

SLÁVNOSŤ
RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV,
ktorá sa uskutoční
v stredu 20. marca 2019 o 10.00 hodine
v Dome kultúry Ružinov
Radi by sme Vás požiadali, aby ste svoju účasť vopred
nahlásili na miestny úrad, prípadne to niekto urobil vo
vašom mene, v čase úradných hodín najneskôr do
piatka 8. marca 2019.
V prípade, že potrebujete doprovod, prosím, nahláste aj
túto osobu. Kontaktovať nás môžete na tel. číslach
48 28 42 67, 48 28 44 52 alebo prostredníctvom e-mailu
darina.molnarova@ruzinov.sk.

VÝZVA
MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov,
ktorí majú záujem stať sa členom okrskovej volebnej
komisie pre
voľby prezidenta Slovenskej republiky,
ktoré sa konajú

dňa 16. marca 2019,
príp. II. kolo volieb

30. marca 2019
aby sa prihlásili osobne na Miestnom úrade,
MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, na referáte
organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky
na tel. č. 48 284 338/ 48 284 318 alebo e-mailom na
komisie@ruzinov.sk
Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov,
spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členovi komisie prináleží odmena
36,37 €, občerstvenie a stravné.
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Mimoriadne situácie v doprave
Bratislava prejde od polovice februára jednou z najväčších skúšok
v histórii. Výstavba dôležitých stavieb dopravnej infraštruktúry, ktoré majú
paradoxne priniesť zlepšenie situácie na cestách, spôsobí v najbližších
dvoch rokoch kolapsové stavy. Keďže obe najväčšie stavby ležia
v Ružinove, najviac skúšaná bude naša mestská časť.

Bratislavu čakajú najhoršie dopravné uzávery v histórii.
Okrem ulice Mlynské Nivy, kde pokračuje výstavba autobusovej stanice, budú počas dvoch rokov striedavo

uzatvárané rôzne výjazdy na križovatke pod Prístavným
mostom. „Keďže je situácia na prvý pohľad neprehľadná,
požiadal som konzorcium D4/R7 o výklad.
Diaľnica bude stále otvorená, aj z Petržalky sa bude dať
stále ísť do Ružinova (a naopak). Nebude sa ale dať ísť na
Slovnaftskú - ani z diaľnice, ani z Prístavnej. Kruháč pod
Prístavným mostom bude takmer úplne zrušený, a po dokončení stavby o dva roky už vôbec nebude fungovať“ hovorí starosta Ružinova Martin Chren.
Uzavrú sa niektoré zjazdy a nájazdy z Prístavného mosta. Zo Slovnaftskej sa bude dať ísť len rovno na Bajkalskú
a smer Trnava. Prístavná ulica v smere z mesta bude úplne slepá. „Keby bývalé vedenie mesta kvôli voľbám tieto
veci neodkladalo, minimálne jedna z týchto dvoch stavieb
mohla byť dnes už takmer hotová a nezbehli by sa dve uzávery naraz. Na poslednú chvíľu sa teraz snažíme hasiť, čo
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sa stanú celodennou realitou

sa dá. BUS pruhy, ktoré sa “nedali” vybaviť 10 rokov, teraz
mesto vybavilo za mesiac. Posilňuje sa kapacita MHD, vymýšľajú sa obchádzkové trasy najvýhodnejšie pre obyvateľov,“ vysvetľuje starosta Martin Chren.
Ružinov bude dopravnými uzáverami postihnutý najviac
z celého mesta. Všetky doprané modely ukazujú zhustnutie
dopravy na našich cestách až o 200 %. To znamená 3x viac
áut napríklad na Bajkalskej ako dnes. „Ranné a poobedné
zápchy sa pretiahnu na celý deň a v najvyťaženejších časoch, ak sa dosť ľudí nerozhodne nechať auto radšej doma,
bude doprava úplne kolabovať. Ani nám, ktorí to tu poznáme, nepomôže spoliehať sa na ”tajné” skratky cez bočné
uličky - doprava bude stáť všade a snaha obiehať hlavné
ťahy cez vedľajšie ulice ju naopak ešte viac spomalí a zhorší,“ dodáva starosta, ktorý zároveň apeluje na ľudí, aby v čo
najväčšej miere využívali hromadnú dopravu.
Zmena v organizácii dopravy sa prejaví najmä na najviac
zaťaženej Gagarinovej ulici. Po tejto tepne môže prejsť
v špičke jedným pruhom autami za hodinu cca 900 ľudí.
Súčasná kapacita verejnej dopravy však dokáže v tom istom čase prepraviť jedným pruhom 4.700 ľudí (dnes prepravuje cca 3.000). Modelová dopravná situácia poukázala na to, že pokiaľ dnes trvá prejazd Gagarinovou ulicou
v špičke cca 30 min, MHD by po Gagarinovej mala aj
v špičke prejsť za 6 minút. Pokiaľ cesta z Vrakune po Mlynské
nivy trvá aj hodinu, po novom, verejnou dopravou zo zastávky Cintorín Vrakuňa po Mlynské nivy, potrvá 14 minút.

Na Gagarinovej ulici preto pribudnú bus pruhy v oboch
smeroch a autobusy budú naozaj posilnené tak, aby šiel
jeden spoj v priemere zhruba každú minútu. „Požiadal
som pána primátora, aby skrátil intervaly, v ktorých chodia z Ružinova električky a aby k nám posielali len nové,
veľkokapacitné súpravy,“ dodáva starosta Martin Chren.
V smere do centra budú na Gagarinovej vyznačené dva
pruhy pre osobné autá a jeden pre MHD. Smerom na Podunajské Biskupice bude jeden pruh pre autá a jeden pre
MHD (viď obrázok).
V oblasti Mlynských nív vznikne samostatná obchádzková trasa pre MHD, ktorá pôjde po Páričkovej ulici a ostatná
osobná doprava smerom do Starého Mesta pôjde po Landererovej ulici. „Toto riešenie bolo možné aj vďaka tomu,
že developer HB Reavis dal k dispozícii rezidentom vo večerných a nočných hodinách a počas víkendu parkovacie
miesta v jeho podzemných garážach približne v rovnakom
počte, aký bolo potrebné kvôli zdvojsmerneniu Páričkovej
zrušiť,“ povedal na tlačovej konferencii primátor Bratislavy
Matúš Vallo.
Na našej stránke MČ Ružinov budeme v najbližších dňoch
prinášať aktuálne informácie o obchádzkových trasách,
o zmenách organizácie dopravy, a podobne.
Milan Stanislav
Vizualizacie D4R7 Construction s.r.o.
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Judita Hansman: V SD Nivy by sme chceli byť doma

Prešporské divadlo
uviedlo 1. decembra v Spoločenskom
dome Nivy Moliérovu
hru Lakomec. Alebo
to nebol klasický
Moliérov Lakomec?
Lakomec s otáznikom,
je vlastne hra, ktorú sme
uviedli. Použili sme síce
klasický text, ale v pôvodnej hre je 10 postáv, my
sme na javisku traja
herci a nie je to tak, že
by sme každý hrali niekoľko postáv. Celý príbeh
sme dostali do roviny
života v jednej rodine,
kde žije otec Harpagon,
dcéra Elisa a syn Kleant
a popri nich sa cez príbeh pletie Mariana, ktorá zamotala hlavu
Kleantovi. A nielen jemu. Takže my sme si dovolili pána Moliéra
prehĺbiť o problém, ktorý v jeho dobe možno ešte nikto neriešil,
ale v tej našej je bohužiaľ stále pálčivejší. Ako najlepšie vychovať svoje dieťa, aby v tomto šialenom svete bez ujmy prežilo?
Nesmierne ťažká otázka, ešte ťažšie riešenie. Keďže sa držíme
textu starého majstra, tak naši mladí sa rozhodne v dnešnom
svete nestratia. Naučili ich totiž myslieť hlavne na vlastný prospech a naučili ich, že ak je človek dostatočne egoistický, tak
ho vlastne ani netrápi, ak niekomu nebodaj ublíži. Ale viac už
asi nepovieme, len toľko, aby sme prilákali divákov rovno na
naše predstavenie. Alebo snáď ešte to, že je to vážne vtipný kus
a oplatí sa pozrieť si ho.

ľudia naklonení kultúre a navyše dokonca naklonení nielen
ľahším žánrom, čo je pre nás ideálna východisková pozícia. Už
sa púšťame do skúšania ďalšieho predstavenia, niečo o ňom radi
ponúkneme v niektorom z ďalších čísel. Lakomca samozrejme
hráme i naďalej a ak sa trochu zorientujeme v prostredí, pokúsime sa rozšíriť divácku základňu, pretože doteraz boli ľudia
z tejto lokality zvyknutí chodiť do kina Nostalgia a na koncerty
kapely Hot Serenaders. Budeme sa snažiť osloviť čo najväčšiu
základňu, pretože divadlo nášho typu nie je dotované štátom, je
teda závislé aj od počtu predaných lístkov. Nuž a ak sa vysnené
stane skutočným, tak by sa z pútnikov mohli stať domáci, vôľa
je tu veľká. Tak sa, milí diváci, s nami príďte zoznámiť, my sa radi
kamarátime.

Prešporské divadlo je už dlhé roky viac menej kočujúcim
divadlom. Prinášate do Spoločenského domu Nivy len
svojho Lakomca?
Priznám sa, že sme už trochu unavení z toho večného pobehovania. A zdá sa, že Cultus Ružinov, pod ktorý SD Nivy patrí, vedú

A vieme povedať aj najbližšie hracie termíny?
Iste, vo februári 17. a 25. V Spoločenskom dome Nivy. O 19. hod.
Ale ak sa chce niekto v našom divadle povŕtať dôkladnejšie,
nech sa páči na www.presporskedivadlo.sk
(red)

No keď už takto, tak koho môžu diváci v Prešporskom
divadle vidieť?
Najradšej by sme proste napísali mená, ale takto to na Slovensku
nefunguje, tak sa tie mená pokúsim aj priblížiť niekoľkými
projektmi z televízie. Judita Hansman (Odsúdené, Tajné životy,
ZOO, Učiteľka), Elena Kolek Spaskov (Tajné životy, Sestričky,
Čistič), Janko Jackuliak (Búrlivé víno a hádam všetky posledné
slovenské filmy v kinách), Riško Autner (člen SND a v rozprávke
Vianočné želanie je skrátka neodolateľný), Danko Fischer (člen
SND), Juraj Hrčka (ZOO a asi najznámejší reklamný hlas), Miloš
Chrappa a mnoho ďalších skvelých hosťujúcich hercov. Okrem
toho, že ich divák vidí na javisku, stalo sa v našom divadle dobrým zvykom posedieť si s divákmi na vínku, alebo na kávičke.
Samozrejme po predstavení. Aj to je jeden z dôvodov, prečo
merať cestu do SD Nivy. A aby sme nezabudli na tajomného
muža v pozadí, ktorý všetky tie skvelé predstavenia spískal,
teda na režiséra, Ivana Blahúta. Naposledy vykúzlil predstavenie
Kubo, ktoré brázdi Slovensko i Čechy a zdá sa, že je mimoriadne
obľúbený.

ROZBAĽTE TO NA RUŽINOVSKEJ TANČIARNI
Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus
Ružinov obnovujú po niekoľko mesačnej pauze,
obľúbenú Ružinovskú tančiareň v Dome kultúry
Ružinov.

mi dúškami a parket nezostáva nikdy prázdny. Vstupenky
sa dajú zakúpiť 30 minút pred podujatím priamo na mieste. Cena vstupenky je 3€. Ružinovská tančiareň sa koná
dvakrát do mesiaca.

Tančiarne sú určené pre seniorov, ktorí sa radi zabávajú
a predovšetkým tancujú. Tradičný čaj si vychutnávajú plný-

Viac informácií nájdete na cultusruzinov.sk a na
Facebooku Cultus Ružinov.

(ts)

www.ruzinovskeecho.sk
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Hľadanie konečnej podoby jazera Štrkovec
Veľký záujem Ružinovčanov, ktorí zaplnili veľkú zasadačku miestneho úradu,
vyvolalo verejné prerokovanie hodnotiacej správy k návrhom územného
plánu zóny Štrkovecké jazero.
Napriek očakávaniam niektorých účastníkov nebolo predmetom prerokovania definitívne zadanie územného plánu zóny,
ale správa hodnotiacej komisie o dopadoch navrhovaných riešení na životné prostredie.
Predmetom hodnotenia boli dva varianty označené v návrhu
spracovateľov zonálky ako A a B. Model A, pracovne označovaný
ekologický, hovorí o tom, že tam, kde je zeleň, zeleň aj ostane,
nebude sa stavať a práve naopak, zatrávnených plôch ešte pribudne. V prípade hotela Junior by mal ostať zachovaný doterajší
objem hmoty. Novo navrhuje tento variant premenu doterajšieho parkoviska na dvojpodlažný parkovací dom.
Model B, tzv. investičný, ukazuje ako by Štrkovec vyzeral, ak by
sa na ňom postavilo všetko to, o čo majú jednotliví investori
záujem.
„Sám bývam kúsok od Štrkoveckého jazera a na tomto mieste mi
veľmi, veľmi záleží. Je to poklad nielen pre nás, Ružinovčanov,
ale miesto celomestského významu,“ povedal na úvod diskusie
starosta Ružinova Martin Chren. Vystúpenia verejnosti sa dotýkali najmä rizík zástavby okolia jazera. Skôr dominovali názory,

ktoré požadovali nechať jazero tak, ako je v súčasnosti, samozrejme, s úpravou zelene a chodníkov. Poslanec Jozef Matúšek
dokonca prítomným rozdal variant C, ktorý súčasný stav konzervuje. Z prezentovaných návrhov zúčastnení odmietali výstavbu
garážového domu. Jeden z majiteľov pozemkov Ladislav Rehák
prezentoval ambíciu pri jazere stavať, ale deklaroval, že nepôjde
proti postojom verejnosti.
Prítomní odborníci varovali pre tzv. nulovým riešením. Ak
nebude územie podrobnejšie zaregulované hrozí mu zástavba
v rozsahu ako to povoľuje súčasný územný plán hlavného
mesta. „Som stále viac presvedčený, že ak chceme niektoré
územia ochrániť, musíme byť veľmi aktívni. Napríklad aj tým,
že sa ako samospráva pokúsime získať pozemky od developerov naspäť,“ hovorí starosta Martin Chren. Hodnotiaca komisia
odporučila, na základe vyhodnotenia vplyvu návrhov na životné prostredie, pokračovať v dopracovaní variantu A. Na základe
pripomienok k správe bude vypracované zadanie a následne
návrh územného plánu.
Milan Stanislav
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MILAN SLÁDEK - DUBČEKOVA JAR Bratislavská premiéra
Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozýva 14. februára
2019 o 19:00 h. do Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28, na bratislavskú
premiéru predstavenia o Alexandrovi Dubčekovi.
Inscenácia Dubčekova jar je autorský titul svetoznámeho míma Milana Sládka.
Ide o jedinečné predstavenie, ktoré prináša divákom prostredníctvom, pohybu,
čierneho divadla a vizuálneho umenia svedectvo o nebezpečenstve totalitných
režimov. Predstavenie je príbehom o sile jednotlivca, ktorý sa dokáže postaviť
zlu a to aj za cenu straty osobnej slobody alebo spoločenského opovrhnutia.
Predstavenie je silným vizuálnym a pohybovo-hudobným dielom s použitím
najmodernejších technológií v kombinácii s tradičnou pantomímou.
Vznik inscenácie súvisí s 50. výročím kľúčovej spoločensko-politickej a kultúrnej
udalosti Československa - s Pražskou jarou. Milan Sládek, ako človek sám postihnutý komunistickým režimom spolu s hudobným skladateľom Jozefom Vlkom
a ďalšími inscenátormi vzdáva hold Alexandrovi Dubčekovi, najvýraznejšej osobnosti pražských udalostí roku 1968 a medzinárodne rešpektovanému politikovi.
„Pantomíma na Slovensku nemá svoju stálu scénu, profesor Milan Sládek, ako
najvýraznejší protagonista tohto žánru, dlhodobo pracuje hlavne v zahraničí.
Práve bratislavská premiéra bude prvým krokom k dlhodobej spolupráci na
vytvorenie stálej divadelnej platformy. Veríme, že nájdeme podporu aj u štátnych inštitúcii, aby pantomíma mala svoje zaslúžené miesto v slovenskej kultúre,“ hovorí riaditeľka Cultus Ružinov, Andrea Kozáková.
Spoločnosť Cultus Ružinov pripravuje dlhodobú spoluprácu a podmienky na založenie stálej pantomimickej tradície na Slovensku vo svojom
Spoločenskom dome Nivy.
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SÚŤAŽ - OŽIVTE SVOJ DVOR!
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Vo YIT nám záleží na tom, aby sa život na
dvory vrátil a stali sa tak miestom plným
spomienok aj pre ďalšie generácie.
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Zapojte sa do súťaže „Nech žije náš dvor“
a prispejte k zlepšeniu svojho prostredia
vďaka novému, živému dvoru.
Víťazný projekt získa finančnú podporu,
zabezpečenie projektovej dokumentácie
a podporu vo forme mentoringu v celkovej hodnote 20

000 eur.

Prihláste svoj dvor do 28. februára 2019
na www.yit.sk/nechzijenasdvor

inzercia

Milan Sládek
Mím svetového významu, ktorý ovplyvnil tento žáner tak ako nikto
iný. Autor hier, režisér, riaditeľ divadla a organizátor festivalov,
pedagóg a výtvarník, človek divadla par excellence. Jeho život
ovplyvňovalo neustále hľadanie nových možností tohto najstaršieho divadelného umenia. So svojimi predstaveniami navštívil
53 krajín a vytvoril 44 inscenácií. V roku 1998 dostal cenu Ministra
kultúry SR za vynikajúcu dlhoročnú prácu a osobný prínos pre
slovenskú kultúru a umenie. V roku 2000 mu prezident Rudolf
Schuster udelil cenu Ľudovíta Štúra.
(red)

www.ruzinovskeecho.sk
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VŽDY SOM CHCEL DOBRÚ A PEKNÚ RODINU
Zahral si otca skôr, ako ním v skutočnosti bol. Diváci ho začali
výraznejšie registrovať po uvedení televízneho seriálu Chlapi
neplačú, hoci sa na javisku objavoval už od štrnástich rokov. Dnes
je hercom v Divadle A.Bagara v Nitre, popritom pôsobí na viacerých
profesionálnych scénach. Jakub RYBÁRIK (1986).
Vyrastali ste v Starom Meste, na nábreží Dunaja,
a skúšali viaceré druhy športov. V ktorom ste dosahovali najlepšie výsledky?
Hrávali sme pred domom futbal, hokej, veľa sme bicyklovali, korčuľovali, vtedajšie PKO ponúkalo veľa možností.
Často sme naše aktivity posúvali až na dunajské pláže za
mostom Lafranconi. Neskôr som začal liezť po skalách na
Strmej ceste alebo po múriku cintorína na Žižkovej ulici,
vyliezol som dokonca aj na tunel. Vždy som však túžil
preplávať Dunaj, to sa mi podarilo až pred dvoma rokmi
a musím povedať, že pohľad na mesto z našej rieky stál
za to.
Keď ste končili gymnázium, pomýšľali ste na
profesiu lekára či biológa. Boli ste v chémii taký
dobrý? Čo zapríčinilo, že ste sa napokon rozhodli
pre herectvo?
Práve, že v chémii ani nie, ale veril som, že sa nejako
prebijem. V tom čase ma viac bavilo stretávanie sa
s kamarátmi v Bielom divadle v bratislavskej Iuvente, chodiť do Kaplnky na VŠMU a čítať divadelné hry. Vtedy bola
pre mňa predstava nekonvenčného štúdia oveľa lákavejšia. Ale dodnes mám rád vedu, snažím sa mať prehľad vo
všetkých smeroch. Po hodinách práce v divadle je to veľmi
dobrý oddych, prečítať si ako funguje naša planéta, čo sa
chystá, čo nás možno zachráni.

nam tam jedenástu sezónu, mal som krásne príležitosti,
ktoré by som asi inde nedostal, neľutujem teda, že som sa
rozhodol pre denné dochádzanie z Bratislavy. Dnes je však
situácia iná, okrem toho mám rodinu, cestovať 200 km
denne nie je vždy príjemné, ale sú aj horšie veci na svete.
A aj tých dvojmetrových je dnes na vysokej škole oveľa viac.
Máte na konte vyše dvadsať divadelných titulov.
Môžete spomenúť predstavenie, ktoré vám dalo
mimoriadne zabrať, alebo ktoré sa stalo aj z iných
dôvodov pre vás nezabudnuteľné?
Moja ostatná premiéra v Nitre, keď sme inscenovali
Mechanický pomaranč. Bolo to nesmierne dlhé a náročné
skúšobné obdobie, režisér pracoval úplne iným spôsobom
na aký sme s kolegami zvyknutí. Kým sme našli spoločný
kľúč, pretieklo veľa vody. Rád spomínam na Schillerovho
Parazita, to bola inscenácia, ktorú sme mali veľmi radi,
niekedy sme sa na javisku nasmiali viac ako diváci
v hľadisku. V inscenácii Syna či dcéru? máme kapelu, to
si tiež s kolegami výrazne užívame. Rád spomínam na
spoluprácu s Jánom Antonínom Pitínským (český režisér)
alebo na inscenáciu Dobro, ktorú pre naše divadlo napísal
Laco Kerata. Bola to veľmi aktuálna hra, mali sme ju radi,
ale žiaľ, na začiatku sezóny mala derniéru.

Obaja vaši rodičia sú zdravotníci, otec lekár, mama
inštrumentárka na operačke. Nemali námietky voči
neistému umeleckému povolaniu?
Rodičia nemali námietky, babka bola šepkárka v košickom
divadle, dedo herec, nešlo teda o neznáme prostredie,
netrpeli predsudkami o umeleckom živote, hercoch a herečkách. Občas, samozrejme, nejaká tá poznámka padne,
ale myslím si, že len zo strachu. Herecké povolanie je totiž
veľmi neisté, v tom máte pravdu, a ľudia dnes hodnotia
hercov podľa príliš lacnej šablóny. Mnohí už ani nevedia
rozlíšiť, kto je hercom a kto účinkujúcim v reality show, živého herca v divadle asi nikdy nevideli. Je mi to veľmi ľúto,
ale žijeme takú dobu, spoločnosť je veľmi polarizovaná,
agresívna, dá sa teda očakávať, že to niekto „schytá“. Verejnosť by bola prekvapená, keby zistila, že platy v divadlách
sú na úrovni učiteľských platov, a to všetko ostatné je tvrdo
vydreté, to sú hodiny strávené v práci navyše. Pracovný
deň netrvá osem, ale často aj šestnásť hodín. Samozrejme
na úkor rodiny a vlastného súkromia.

Inscenáciu Mechanický pomaranč je možno považovať za experimentálne predstavenie. V čom tá
experimentálnosť spočíva?
Ak je inscenácia v niečom experimentálna, ak to tak vôbec
môžem nazvať, tak možno v tom, že sa vymyká našej
divadelnej konvencii. Myslím tým predovšetkým štýl
a výrazové prostriedky. Mám rád, ak režiséri prichádzajú
s vlastným a originálnym javiskovým riešením. Nie som
fanúšikom divadla minulých dôb, založeného prísne na
psychorealistickom spôsobe inscenovania, mám jednoducho rád netradičné postupy. Aj keď riziko nezrozumiteľnosti a atraktivity pre diváka je vyššie. Vo Viedni som videl
inscenácie, ktoré by u nás zaručene rekordy v reprízach
nepolámali, zato tam bola sála plná a ľudia na ďakovačke
nadšene kričali. Najhoršie je, keď príde mladý režisér
s divadelným videním 70-tych rokov. Je to taký paradox,
počúvame modernú hudbu, čítame súčasných autorov,
máme najmodernejšiu techniku a autá, len v tom divadle
nie sme ochotní prijať súčasné a moderné videnie. Divadlo
by nemalo byť múzeum, musí hovoriť jazykom súčasníkov.
Ten však rozhodne nemôžeme považovať za experiment.

Na VŠMU vás prijali na prvý šup. V akej zostave ste
sa tam zišli?
Študoval som u Emila Horvátha a Petra Mikulíka. Obaja
boli výborní pedagógovia, mám im byť za čo vďačný.
Bolo nás tuším šestnásť, koho nespomeniem nech mi
odpustí. Braňo Deák, Janko Dobrík, Maťo Križan, Jana
Gavačová, Zuzka Konečná...Nedávno sme mali príjemnú
stretávku, v podstate sa každému darí, čo ma teší a vždy
som veľmi rád, keď si môžem so spolužiakmi aj zahrať.
Ale absolventské predstavenie som s nimi nerobil, uznali
mi hosťovanie v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde som
odvtedy v súbore.

Televíznych divákov ste si získali vďaka postave
usilovného pilčíka Karčiho v seriáli Chlapi neplačú.
Poskytlo účinkovanie v tomto seriáli niečo aj vám
osobne?
Na tento seriál spomínam rád, bola to veľmi pekná práca,
pamätám si, že nás to veľmi bavilo. Určite ma vďaka tomu
začalo registrovať aj širšie publikum, nielen to z divadla,
čo je samozrejme len plus. Televízna práca je súčasťou
našej profesie, je veľmi ťažké ju dobre urobiť, ale treba si
uvedomiť, že aj tu je žánrová pestrosť a zadávatelia. Herci
to nevymýšľajú, môžu prijať alebo odmietnuť, v lepšom
prípade pozdvihnúť.

Zrejme to bola šťastná voľba pre vás i pre divadlo.
A možno tiež potrebovali takého dlháňa čo dosahuje takmer dva metre...
Ja som nemal o čom premýšľať, po škole som chcel ísť do
divadla, DAB bol vtedy najlepší súbor na Slovensku. Začí-

Zahrali ste si vo viacerých televíznych dielach
i filmoch pre kiná. Ktorý druh herectva vám viac
vyhovuje - pred kamerami alebo na javisku?
Mám pocit, že viac rozumiem práci na javisku, ale rovnako
ma baví televízia, film ba aj rozhlas, na ktorý nechcem

zabudnúť. Týchto príležitostí je menej, no vždy keď sa
vyskytnú, som rád. Som veľkým fanúšikom britských
late nightshows, aké robia Jonathan Ross alebo Graham
Norton, zaujímalo by ma niekedy vyskúšať si niečo aspoň
trošku podobné.
Za tých desať divadelných sezón ste stvárnili množstvo postáv, vážnych i veselých. Aký žáner vám je
bližší?
Najviac mi vyhovuje, keď sa stretne naraz viacero okolností. Kolegovia, režisér, téma, interpretácia. Ak je tá súhra čo
najkompaktnejšia, vtedy je úplne jedno, či ide o komédiu,
alebo o drámu. Najradšej som, ak môžem skúšať hereckú
polohu, v ktorej sa necítim byť istý, a tých neistôt je viacej
asi v dramatickom žánri. Ale rád si zahrám aj komédiu,
napríklad inscenáciu Panikári mám veľmi rád. Tam hrám
tri hodiny s dobrými kamarátmi, s Marcelom Ochránkom
a Jurajom Hrčkom, vždy si na seba niečo vymyslíme, ľudia
sa bavia, my sa bavíme, odchádzajú s dobrou energiou,
vysmiati. Neriešime hlboké pravdy, otázky medzi nebom
a zemou, ale spievame a žartujeme. Aj to treba.
Rád chodíte na besedy medzi žiakov a študentov.
Čo vám stretnutia s nimi poskytujú?
Besedy mám naozaj rád, je to dobrá príležitosť konfrontácie. Zaujímajú ma názory divákov na predstavenie ktoré
videli, ich vnímanie, či sme boli zrozumiteľní, presvedčiví.
Niekedy však tieto diskusie prejdú od divadla veľmi rýchlo
k bulvárnejším témam, ale rozumiem tomu, niektorých
ľudí asi viacej zaujímajú tieto témy. Musím však povedať,
že niekedy ma postrehy študentov prekvapia. Vypichnú
totiž momenty, ktoré boli pre nás, tvorcov, menej podstatné, a tým nám vlastne niekedy aj pomôžu.
Vídam vás s kočíkom na ulici, malú Marínku zoznamujete s okolím jej rodiska v Ružovej doline.
Ako sa jej (aj vám) v tejto lokalite páči?
Aj keď nie som rodený Ružinovčan, keď sme hľadali
bývanie, oblasť Ružovej doliny sme vyberali zámerne. Je
to širšie centrum s veľmi dobrou vybavenosťou a širokými
možnosťami. Či už trhovisko, Košická, Rozadol alebo Štrkovec. Momentálne som na materskej dovolenke a už menej
nadšený som napríklad stavom chodníkov a schopnosťou
niektorých ľudí zaparkovať úplne bezohľadne voči chodcom. Taktiež dúfam, že detské ihriská sa nepremenia na
polyfunkčné budovy. Celkovo som tu ale veľmi spokojný.


Anna Sláviková
Foto: Norbert Eggenhofer

Odpad nepatrí
ku kontajnerom!
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problém

Smetiari nie sú povinní automaticky
upratovať odpad okolo kontajnerov.
Každý obyvateľ hlavného mesta je
povinný ukladať odpad do zberných
nádob na to určených tak, aby sa dali
uzavrieť a odpad z nich nevypadával.
Ukladanie odpadu mimo zberných nádob
je zakázané a je priestupkom na úseku
odpadového hospodárstva.*

1

problém
3

problém
2

zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení)
• biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti a kuchyne
• kovové obaly a konzervy • obaly od vajíčok • rolky od
toaletného papiera • použité papierové vreckovky a utierky
neznečistený papier • plast • sklo • biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a údržby zelene • kamene • zemina • uhynuté
zvieratá • objemný odpad • stavebný odpad • horúci popol
• horľavý a výbušný odpad • nebezpečný odpad
Ďakujeme Vám, že triedite odpad. Zmesový komunálny odpad je odvážaný do spaľovne odpadu.
Objemný odpad je zakázané ukladať k zberným nádobám
(porušenie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta).

*Podľa Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta
o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými
odpadmi č. 4/2016.

1

Preplnené
zberné nádoby
Riešenie:
Správne odpad triediť
a umiestňovať do nádob.

2
Neporiadok okolo
kontajnerov
Riešenie:
Správne odpad triediť
a umiestňovať do nádob.

3
Kam s objemným odpadom?
Riešenie:
Odovzdať odpad v zbernom dvore.
Umiestniť odpad do veľkokapacitného
kontajnera (VKK).
Zavolať OLO taxi – mobilný zberný dvor.

Objednať častejší odvoz odpadu
alebo viac zberných nádob.

Objednať mimoriadny odvoz
odpadu a dočistenie stanovišťa
zberných nádob.

Čo mám urobiť:

Čo mám urobiť:

Kartónové krabice
a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.

Kartónové krabice
a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.

Objednať si veľkokapacitný kontajner
(VKK) cez formulár „Objednávka služieb“
na www.olo.sk.

Kontaktovať správcu nehnuteľnosti,
ktorý po dohode s obyvateľmi
objedná požadovanú službu.

Kontaktovať správcu nehnuteľnosti,
ktorý po dohode s obyvateľmi
objedná požadovanú službu.

Objednať si službu OLO taxi – mobilný zberný
dvor cez formulár „Objednávka služieb“
na www.olo.sk alebo zákaznícke centrum.

inzercia

Čo mám urobiť:
Vyhľadať a odviezť odpad na najbližší
zberný dvor.

Zákaznícke centrum OLO I Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava I e-mail: zakazka@olo.sk I tel: 02/50 110 111 I Po – Pia: 7:00 – 16:00

www.ruzinovskeecho.sk

Podujatie je zamerané na búranie stereotypov a predsudkov voči ľuďom iných
národností, krajín, kultúr a náboženstiev. Atmosféru svetových rozmerov vytvárajú
dobrovoľníci, zahraniční participanti projektu Educate Slovakia, ktorí pricestujú v roku
2019 z Indonézie, Kirgizska, Azerbajdžanu, Egypta, Brazílie, Malajzie, Číny, Turecka,
Thajska a ďalších krajín. Cieľom tohto projektu je snaha o zlepšenie kultúrneho
porozumenia neformálnou a hravou cestou komunikáciou v angličtine. Prispieva sa
tak k jednému z cieľov trvalo udržateľného rozvoja,konkrétne k cieľu číslo 4 – Kvalitné
vzdelávanie. Ciele udržateľného rozvoja predstavujú 17 Globálnych cieľov, ktoré boli
podpísané krajinami Organizácie Spojených Národov. Organizácia AIESEC v spolupráci
s OSN si tieto ciele adoptovala a aktívne prispieva k ich naplneniu.
AIESEC je medzinárodná organizácia, ktorá je jednou z najväčších platforiem
talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíja novú generáciu lídrov a spája ich
s podnikmi a mimovládnymi organizáciami. Poskytuje mladým ľuďom platformu, kde
môžu rásť, získavať skúsenosti a popri vytváraní pozitívneho dopadu na spoločnosť
môžu objaviť, čo ich baví a na čom im záleží.
(ts)

V predchádzajúcom roku mala mestská časť
Ružinov dobrý zvyk vyprázdňovať nádoby na
psie exkrementy cca každý druhý deň a dopĺňala
aj sáčky na ich zbieranie. Rád by som zdôraznil, že
za našich dvoch psov platíme daň 2 x 50€ ročne, čo
je pomerne vysoká suma na to, aby tie koše mestská
časť Ružinov nečistila. Na fotografiách je situácia z
23.01.2019: Prvý kôš Kvačalova pri dopravnej priemyslovke, druhý kôš Kvačalova pri reštaurácii Reach.

Miroslav Pekár

Medzinárodný turnaj v zápasení
Medzinárodný Mikulášsky turnaj v zápasení sa uskutočnil 8. decembra
v DK Ružinov. Na 2. ročníku turnaja, ktorý otvoril starosta Ružinova Martin
Chren, zápasilo 122 detí z 13 športových klubov Poľska, Česka a Slovenska.
Na úvod nám zatancovali deti z tanečnej skupiny a zabavil nás moderátor Ludvig Bagin.
Atmosféra bola vynikajúca, deti podávali úžasne výkony. Bol to prijemne strávený deň
plný súťaživosti a perfektných výkonov.
Výsledky 1. WRESTLING CLUB SLOVAKIA 2. Dunajplavba Bratislava 3. Gladiátor Šamorín
4. LCC Trenčín 5. Corgoň Nitra 6. Vítkovice CZE 7. Varšava POL 8. Dunajská Streda
9. Košice 1904 10. Kolárovo 11. Považská Bystrica 12. Dukla Trenčín 13. Moldava nad
Bodvou
Veľká vďaka všetkým ktorí nás podporujú.
Martin Horínek

inzercia

Očami Ružinovčanov

Global Village 2019 – Keď svet príde za tebou
Oslavou odlišných kultúr bude aj v tomto roku Global Village, podujatie
medzinárodnej organizácie AIESEC. V kultúrnom centre Dunaj sa 3. februára
môžete tešiť na hudbu, zvyky a jedlo najrôznejších národností.
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Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje zájazd do termálneho kúpaliska
vo Veľkom Mederi 25. februára 2019
Program:
- návšteva termálneho kúpaliska známe
svojim liečebným účinkom na ochorenie
pohybového ústrojenstva
Odchod: 8.00 hod. z parkoviska
Miestneho úradu, Mierová 21
Príchod do Bratislavy v podvečerných
hodinách
Výška účastníckeho poplatku:
Príjem do 321,60 eur – 1 euro

Príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur
Príjem nad 543,71 eur – 10 eur

- platný občiansky preukaz
- preukaz zdravotného poistenia

Prihlasovanie: na Miestnom úrade
Mierová 21, Bratislava – Ružinov
do 15. februára 2019

V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu budú záujemcovia, ktorí sa
zúčastnili v minulosti zájazdu organizovaného mestskou časťou vyžrebovaní
V prípade otázok kontaktujte prosím
referát sociálnych služieb na tel. č. :
02/48284285, 02/48284452 a
www.ruzinov.sk

Podmienky účasti:
- nepracujúci senior s trvalým pobytom v
mestskej časti Ružinov
- potvrdenie o výške dôchodku

inzercia

Elbert
Hubbard

pupeň
(v med.)

sústavné
liečenie

končatina

hnev,
zlosť
(expr.)

neón,
po česky

ujec
(zdrob.)

Autor:
Juraj
Mitošinka

zvyknete
píliť

osobné
zámeno

o, od
(z lat.)

liturgický
obrad

chytal
(expr.)

žrde
na vozoch

roh

zabil,
skolil
(kniž.)

nedospelý
človek

časť
sukne
vopchala
(hovor.)

odhryznú
(zried.)

1. časť
tajničky
druh choroby koní
pohovka
(zastar.)

dopočulo
býčie
zápasy

EČV
Brezna

had z Knihy džunglí
vyhynutý
cicavec

neprijímaj
tekutinu
hurhaj
(kniž.)

dub, po
anglicky
Pomôcky:
dyas, oak,
vyzvedač
Avana, de,
Edda, špat

citoslovce
ľútosti
2. časť
tajničky

druh
narkotika
Abovská
stolica

Klementína (dom.)
EČV
Tvrdošína

vz. jodidu
draselného
Ivana
(dom.)

výrobné
družstvo
kaukazská
osada

náhla
zmena,
obrat

ľúbezne
(hud.)
zn. prvku
kremík

vcítil sa
súbor
severských
básní

3. časť
tajničky

permský
útvar

zvykla
lietať

Súťažte o knihu Vdovy od Lyndy La Plante, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 15.2.2019
emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a telefonický
kontakt. Výhercu zverejníme v RE 3/2019. Správne znenie tajničky RE 12/2018: „Základom charakteru je sila vôle“. Knihu Žena za dverami od Cass Greenovej získava
Zuzana H. z Vrútockej ulice.

NOVÉ ZNAČKY
PRE VAŠE KÚPEĽNE

www.ruzinovskeecho.sk
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OBI Bajkalská

Top cena

52,99

46,99
1189810

Top cena
Umývadlo Colour 60cm
Rozmery 30x60x40cm,
farba biela

109,99

99,99
1291038

Top cena
WC kombi Arteco
Bez oplachového okraja,
s WC doskou softclose

111,99

99,99
1157551

Nábytok s umývadlom
„Gracja“ 60 cm
Farba biela

Top cena

189,99

159,99
1332147

Závesný WC set
Komplet bez oplachového
okraja, softclose

Top cena

244,99
1330687

Ceny platné do 30. 4. 2019 len v predajni OBI Bajkalská ulica, Bratislava.
Ceny bez dekorácie a doplnkov.
inzercia

Top cena
Set s vaničkou „Ametyst“
Rozmery 90x90cm

219,99

Grohe WC 4in1 set

1243807

www.obi.sk
inzercia

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
02.02. so 10.00 – 16:00 h
RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČKOVÉ SLÁVNOSTI
Tradičné podujatie spojené s ukážkami, 		
výrobou a ochutnávkou zabíjačkových 		
špecialít. Vystupuje kapela Salamander, 		
Ján Berky Mrenica a FS Karpaty.
Park A. Hlinku. Vstup zadarmo
03.02. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti - Kúzel		
né prázdniny. Divadlo na vešiaku. Vstup 3 €
05.02 ut 18:00 h
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
Vernisáž obrazov Emília Hodasovám,
Kurátorka: Mária Horváthová.
Vstup zadarmo
07.02. štv 17.00 – 21:00
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
Tanečné stretnutie staršej a strednej 		
generácie. Hrá skupina Duo Artisto. Vstup 3 €
08.02. pi 19.00 h
LETNÁ NOC
Komédia s pesničkami. Divadlo Komédie 		
Vstupenky v sieti Ticketportal
10.02. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti - O 		
kráľovnej Mrazulene
Divadielko Babena. Vstup 3 €
12.02. ut 14.00 h
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Podujatie plné zábavy žiakov
ZŠ Medzilaborecká v maskách
14.02. štv 19.00 h
MILAN SLÁDEK - DUBČEKOVA JAR
Bratislavská premiéra unikátneho 		
predstavenia o Alexandrovi Dubčekovi 		
v podaní svetoznámeho míma Milana 		
Sládka. Vstupenky v sieti Ticketportal
17.02. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti
- Chlapček a divoška. Divadlo Jaja. Vstup 3 €
18.02. po 19.00 h
HORÚCA SPRCHA
Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti 		
Ticketportal
20.02. str 14.30 h
KONCERT PRE SENIOROV MČ RUŽINOV
Podujatie MČ Ružinov
21.02. štv 17.00 h – 21.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
Tanečné stretnutie staršej a strednej
generácie. Hrá skupina Charlie Duo
Vstup 3 €

22.02. pi 19.00 h
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
komédia – kabaret – fraška s pesničkami
Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti
Ticketportal
23.02 so 19.00 h
RAY COONEY:
A MINISZTER FÉLRÉP / Mimo prevádzky/
Divadlo v maďarskom jazyku
Vstupenky v sieti Ticketportal
24.02. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti - Sófia z
predmestia Divadlo na hojdačke. Vstup 3 €
25.02. po 19.00 h
VTÁK
Hra o sexualte, alibizme a premenlivosti
lásky Divadlo Komédie. Vstupenky
v sieti Ticketportal
26.02. ut 19.00 h
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
Komédia – kabaret – fraška s pesničkami
Divadlo komédie. Vstupenky
v sieti Ticketportal
27.02. str 17.00 h
TV ŠLÁGER		
Verejná nahrávka populárnych
piesní. Vstupenky si objednáte
na tel.č. 0948 212 212

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230
8.2. pia 17.00 h
TVORIVÉ DIELNE
Blížiaci čas karnevalov bude inšpiratívny aj pre malých a veľkých
tvorčekov prievozských tvorivých dielňach. Komunitné podujatie pre
deti s rodičmi na ktorom sa dozvieme niečo o benátskych maskách a
vytvoríme si vlastnú originálnu masku.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo
12.2. ut 17.00 h
ČITÁRNIČKA
Predvečerné čítanie pre deti z klasických a osvedčených rozprávkových
knižiek. Pre deti a ich rodičov znovu objavíme čaro „živého“ čítania
rozprávok a objavíme Tajomstvo uja rozprávkára.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená
Vstup zadarmo
22.2. pia 17.00 h
NÁVRAT K TRADÍCIAM
Na komunitnom tvorivom popoludní pre malých i veľkých , nám
predvedú najšikovnejšie majsterky, ako sa pracuje s háčikom a čo
všetko sa dá háčikom vykúzliť. Na malej výstave si ukážeme, že
tradičné háčkovanie je znova veľmi moderné. Prihlásiť sa môžete na
dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená
Vstup zadarmo

SD Nivy, Súťažná 18
01.02. PI 18:00 ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA
Alexandre Astier, Louis Clichy, Fr., 2018 (PRE DETI)

16.02. SO 18:00 IMPRESIONISTI A MUŽ, KTORÝ ICH STVORIL
Phil Grabsky, Brit., 2015 (EXHIBITION ON SCREEN)

01.02. PI 19:45 SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU
Steven Knight, USA, 2018

16.02. SO 19:45 NA STRECHE Jiří Mádl, ČR/SR, 2019

02.02. SO 16:15 VŠETKO BUDE Olmo Omerzu, ČR/SR, 2018

18.02. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov:
SRDEČNE VÁS VÍTAME Fr./Belg., 2017

02.02. SO 18:00 CARAVAGGIO – DUŠA A KRV
Jesus Garces Lambert, Tal., 2018 (ART ON SCREEN)

20.02. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017

02.02. SO 19:45 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018
06.02. ST 19:30 TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018

22.02. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 3D
Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)

07.02. ŠT 19:30 SVIATKY POKOJA A MIERU Paprika Steen, Dán., 2018

22.02. PI 20:00 LETO S GENTLEMANOM Jiří Adamec, ČR, 2019

08.02. PI 18:00 LEGO PRÍBEH 2 3D
Mike Mitchell, Trisha Gum, USA/Austr./Dán., 2019 (PRE DETI)

27.02. ST 19:30 WOMAN AT WAR Benedikt Erlingsson, Island/Fr., 2018

21.02. ŠT 19:30 OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018 (PREMIÉRA)

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

08.2. pia 19.00 h
VYSNÍVANÉ PREDSTAVENIE
Činohra, dráma. Ochotnícke Divadlo 		
TANDEM - divadelné predstavenie
Vstup 4 € / študenti, dôchodcovia 3 €
Vstupenky na www.divadlotandem.sk
09.2. so 10.30 h
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Janko a Marienka v podaní Divadlo pod
Balkónom. Vstup zadarmo pre rodiny
z Ružinova vo Veľkej sále
13.2. str 17:00
TVORIVÉ DIELNE
Tvorivé dielne na Nivách pre rodičov a
starých rodičov s deťmi a vnúčatami na
valentínsku tému. Prihlásiť sa môžete na
dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená.
Vstup zadarmo
15.2. pia 19.00 h
ZA MEŠKANIE SA OSPRAVEDLŇUJEME
Činohra, komédia. Ochotnícke Divadlo
TANDEM - divadelné predstavenie
Vstup 4 € / študenti, dôchodcovia 3 €
Vstupenky na www.divadlotandem.sk
16.2. so 16.00 h
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO PRE
RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
Kino Nostalgia.Ľadový medvedík
animovaná rozprávka, Nemecko.
Vstup zadarmo pre rodiny
z Ružinova
17.2. ne 19.00 h
LAKOMEC?
Na motívy Molierovej hry „Lakomec“
Prešporské divadlo. Vstupenky na
presporskedivadlo@gmail.com
18.2. po 14.00 h
FILMOVÉ PREMIETANIE
PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
Kino Nostalgia. Srdečne vás vítame
komédia, Belg./FR
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
23.2. so 10:00 - 21:00
ARTIOfest
Festival rôznych druhov umení,
ktoré budú prebiehať počas
celého dňa v SD Nivy.
Program pre malých i veľkých. Vstup
zadarmo Viac info na www.divadlotandem.sk
25.2.
po 19.00 h LAKOMEC?
Na motívy Molierovej hry „Lakomec“
Prešporské divadlo. Vstupenky na
presporskedivadlo@gmail.com

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava,
tel.č.: 02-5556 3508, E-mail: pokladna@rnd.sk
5.2.2019		
utorok 19:00

Besame mucho

14.2.2019
štvrtok 19:00

Jááánošííík po tristo
rokoch so SĽUK-om

15.2.2019
piatok 19:00

Jááánošííík po tristo
rokoch so SĽUK-om

18.2.2019
pondelok 19:00

Malý veľký muž

19.2.2019
utorok 19:00

Malý veľký muž

20.2.2019
streda 19:00

Malý veľký muž

08.02. PI 20:00 DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018

28.02. ŠT 19:30 ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
Philippe de Chauveron, Fr., 2019 (PREMIÉRA)

09.02. SO 16:30 SCHINDLEROV ZOZNAM
Steven Spielberg, USA, 1993/2018

01.03. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)

09.02. SO 20:00 GLASS M. Night Shyamalan, USA, 2019

01.03. PI 20:00 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018
02.03. SO 16:15 OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018

21.2.2019
štvrtok 19:00

Malý veľký muž

13.02. ST 19:30 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018
14.02. ŠT 19:30 ZLOŽKA 64 Christoffer Boe, Dán., 2018

02.03. SO 18:00 DIEVČA S PERLOU A ĎALŠIE POKLADY MÚZEA
MAURITSHUIS David Bickerstaff, Brit., 2015 (EXHIBITION ON SCREEN)

26.2.2019
utorok 19:00

Čo sa sníva trpaslíkom

02.03. SO 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
Philippe de Chauveron, Fr., 2019

27.2.2019
streda 19:00

Čo sa sníva trpaslíkom

28.2.2019
štvrtok 19:00

Čo sa sníva trpaslíkom

15.02. PI 18:00 LEGO PRÍBEH 2 Mike Mitchell, Trisha Gum,
USA/Austr./Dán., 2019 (PRE DETI)
15.02. PI 20:00 TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018
16.02. SO 16:00 Ružinovské detské kino: ĽADOVÝ MEDVEDÍK
Nem., 2005

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

