
034 /2019

 w
w
w
.ru
zi
n
o
vs
ke
ec

ho
.s
k

Všetko, čo potrebujete 
vedieť o voľbách do 
Európskeho parlamentu

Parkovanie  
počas MS v hokeji

Zora Czoborová: 
Ráno trénujem  
labute

M.GAŠAJ
Ružinov 

zaostával 
v čerpaní 

eurofondov



2

Ružinovské ECHO 4/2019 • Dátum vydania 29. 3. 2019 • Mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov • Ročník XXVI. • Vydáva TVR a RE s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, IČO 35 
728 213 • Šéfredaktor: Mgr. Milan Stanislav • Redakcia: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, tel: 0908 035 988, email:echo@ruzinov.sk • Redakčná rada: PhDr. Barbora Laucká - Vítová,  
PhDr. Jana Miklovičová, Mgr. Milan Stanislav • Redakcia nezodpovedá za obsah a gramatickú úpravu inzerátov • Redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov v rubrikách Očami občanov  
a Očami poslancov • web: www.ruzinovskeecho.sk • Náklad: 39 400 ks • Distribúcia zadarmo do schránok • Evid. č. 4093/10 • ISSN 1338-9408

Poslanecké stredy
Každú stredu od 16:30 do 17:30 
sa v zasadačke miestneho úradu 
na Mierovej 21 môžete postupne 
stretnúť s ružinovskými 
poslancami.

3. apríl
Martin Ferák, Mgr. 
(Trávniky)

10. apríla
Matúš Méheš, JUDr. 
(Pošeň)

17. apríl
Monika Ďurajková, Ing. 
(Prievoz)

24. apríl 
František Bolgáč, Ing. 
(Štrkovec)

15. máj
Martin Patoprstý, Ing. 
(Ostredky)

22. máj
Silvia Pilková 
(Prievoz)

29. máj
Katarína Šimončičová, Ing. 
(Nivy)

Milí susedia, vážení Ružinovčania,
pred niekoľkými dňami to bolo presne sto dní, odkedy som 
prevzal starostovskú funkciu. A bolo to náročných sto dní.  
Mali sme však dosť času na to, aby sme zistili, že je dosť vecí, 
ktoré musíme zmeniť. Ale aj to, že máme na úrade veľmi veľa 
ľudí, ktorým na ich práci záleží a ktorí nehľadajú výhovorky 
ako sa niečo nedá, ale prinášajú riešenia. Ľudí, ktorí sa neboja 
povedať svoj názor.
Zvládli sme zimnú údržbu, a to aj napriek tomu, že na ňu mest-
ská časť nebola vôbec pripravená.
Zdá sa, že opatrenia, ktoré sme nastavili spolu s magistrátom  
a ostatnými partnermi na odľahčenie dopadov dopravných 
obmedzení, tiež zatiaľ fungujú.

V spolupráci s poslancami sme pripravili rozpočet, ktorý prinesie Ružinovčanom niekoľko 
významných zlepšení, a zároveň prinesie do jednotlivých častí Ružinova viacero zaujímavých 
projektov. Zvládli sme organizáciu prezidentských volieb a pripravujeme sa na voľby do Európ-
skeho parlamentu.
Myslíme dopredu. Už teraz chystáme kosenie, aby sa nezopakovala situácia z minulého roka. 
Rovnako už niekoľko týždňov čistíme kanálové vpuste, aby sme neboli prekvapení v čase príva-
lových dažďov.
Stanovujeme pravidlá pre developerov, aby bolo jasné, že trváme na korektných vzťahoch a 
rešpektovaní požiadaviek obyvateľov. Spolupracujeme so susediacimi mestskými časťami, aby 
sme dokázali spoločne, čo najskôr  
a efektívne riešiť problémy, s ktorými sa stretávame, a s magistrátom, lebo my všetci pôsobíme 
na území toho istého mesta a chceme, aby sa tu ľuďom dobre žilo.
Sú zmeny, ktoré sa dajú zaviesť relatívne rýchlo, a sú také, ktoré vyžadujú viac času. Jednou  
z tých, ktoré sme zaviedli okamžite, je intenzívna komunikácia vedenia úradu, aby ste vedeli, čo 
a prečo sa v mestskej časti deje.
Nemusíme mať rovnaké riešenia pre tie isté problémy. Môžeme diskutovať o tom, ktorý z projek-
tov je pre Ružinovčanov dôležitejší. Ale určite nemôžeme diskutovať, aké hodnoty vyznávame  
a akú politiku chceme robiť. 
Chceme byť korektní a profesionálni.
A chceme, aby ste sa vždy cítili súčasťou rozhodovaní o Ružinove. 

Martin Chren

Od kedy do kedy sa dá ísť voliť?
Volebné miestnosti budú otvorené  
v sobotu 25. mája od 7:00 do 22:00.
Ako mám vedieť, kde je moja volebná 
miestnosť?
Informáciu o tom, kde presne nájdete 
vašu volebnú miestnosť, nájdete na 

webe www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“. Ak ste volili v prezidentských alebo 
predtým v komunálnych voľbách, je to na rovnakom mieste.
Aký doklad potrebujem, ak volím vo svojom okrsku?
Volebná komisia bude na overenie totožnosti a trvalého bydliska 
potrebovať váš občiansky preukaz.
Aký doklad potrebujem, ak volím mimo svojho okrsku?
Okrem občianskeho preukazu potrebujete aj hlasovací preukaz.
Ako si môžem vybaviť hlasovací preukaz?
Voliči, ktorí nebudú v čase konania volieb do Európskeho parlamentu 
v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského 
preukazu. Stačí, aby svoju žiadosť doručili na miestny úrad (podľa trvalého 
pobytu) listom (na adresu Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21,  
827 05 Bratislava) alebo e-mailom na volby@ruzinov.sk do 3. mája 2019. 
Osobne je možné vybaviť si preukaz až do posledného pracovného 
dňa pred voľbami, tj. do 24. mája do 12:00.
Kde nájdem tlačivo, ktoré treba vyplniť, ak chcem hlasovací preukaz?
Tlačivo nájdete na  webe www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“.
Musím si hlasovací preukaz vyzdvihnúť osobne?
Na prebratie preukazu môžete splnomocniť aj inú osobu, musí ho ale 
vyzdvihnúť priamo na úrade.

Ako môžem hlasovať, ak som občanom SR, ale nemám trvalý pobyt 
na Slovensku?
Ak žijete mimo Slovenska, ale máte občianstvo SR, môžete voliť kdekoľvek 
na Slovensku. Potrebujete pas a čestné prehlásenie (to odovzdáte 
komisii) o tom, že trvalý pobyt máte mimo Slovenska. Tlačivo nájdete na  
webe www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“. Okrsková komisia vás dopíše do 
zoznamu voličov, do pasu vám zapíše, že ste volili.
Môže vo voľbách do EP voliť aj občan iného štátu EÚ, ak má trvalý 
pobyt na Slovensku?
Áno, takéhoto občana zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má 
trvalý pobyt na základe žiadosti a vyhlásenia, ktoré sú dostupné na 
www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“. Potrebné dokumenty musí predložiť 
najneskôr 15. apríla, inak mu toto právo zaniká.
Je možné objednať si prenosnú volebnú urnu? Prídu za mnou 
kdekoľvek?
Ak zo závažných, najmä zdravotných  dôvodov, nemôžete ísť odvoliť vo 
volebnej miestnosti vo svojom okrsku, môže požiadať o hlasovanie mimo 
nej. Zástupcovia komisie však za vami prídu len v rámci vášho okrsku.
Pokiaľ máte hlasovací preukaz, príde za vami komisia z okrsku, kde sa 
práve budete nachádzať. Urnu si môžete objednať aj počas týždňa, aj  
v deň voľby na tel. číslach 48 284 318 alebo 48 284 338.
Môžem si objednať urnu aj na presný čas?
Nie, z kapacitných dôvodov to nie je možné.

Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu
Svojich zástupcov do Bruselu si budeme voliť v poslednú májovú sobotu – 25. mája 2019.

V prípade, že si potrebujete overiť, či bol Váš e-mail doručený 
a Váš hlasovací preukaz odoslaný, kontaktujte nás kvôli 
výlučne na VOLBY_KONTROLA@RUZINOV.SK alebo na čísle 
0904 260 600
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Parkovanie počas MS v hokeji

Parkovisko Bazová zíva prázdnotou 

Majstrovstvá sveta v hokeji sú uda-
losťou, ktorú sledujú fanúšikovia  
v desiatkach krajín na všetkých kon-
tinentoch. Byť hostiteľským mestom 
však najmä pre ľudí z bezprostred-
ného okolia znamená značné kom-
plikácie. Aby sa zabránilo kolapsu 
pri parkovaní, aj teraz, rovnako ako 
pri šampionáte v roku 2011, budú 
v lokalite pre vjazd platiť prísne 
obmedzenia.

Budú môcť návštevníci hokejových 
majstrovstiev parkovať v uličkách  
v okolí štadióna?
Nie, na okolitých uliciach budú môcť 
parkovať len ľudia, ktorí tam majú trva-
lý pobyt, prenajatý byt alebo vlastnia 
prevádzku.
 
Od kedy do kedy budú platiť tieto 
obmedzenia?
Obmedzenia budú platiť v čase trvania 
majstrovstiev, tj. od piatka 10. do nede-
le 26. mája. 2019.
 
Ktorých ulíc sa týka tento špeciálny 
režim?
Týka sa všetkých ulíc v MČ Bratislava-
Ružinov v lokalite ohraničenej Jégeho, 
Trnavskou, Bajkalskou, Záhradníckou.

Ako sa bude kontrolovať?
Autá bude pri vstupe do zóny kontro-
lovať polícia a zároveň bude mestská 
polícia robiť aj ďalšie pravidelné kon-
troly.
 
Aké doklady bude polícia kontrolo-
vať?
Parkovať v zóne môžu len obyvatelia  
s trvalým pobytom (tým stačí občian-
sky preukaz) a tí, ktorí budú mať 
preukaz vydaný špeciálne pre túto 
príležitosť.
 
Kto si môže požiadať o vydanie preu-
kazu a čo na to potrebujem?

O vydanie preukazu môže požiadať aj 
človek, ktorý má v lokalite prenaja-
tý byt, resp. tam vlastní prevádz-
ku. Okrem občianskeho preukazu však 
musí priniesť na nahliadnutie aj nájom-
nú zmluvu, resp. list vlastníctva (ak 
tam nemá trvalý pobyt, ale vlastní 
nehnuteľnosť).
 
Odkedy sa budú preukazy vydávať 
kde si oň môžem požiadať?
Preukazy sa budú vydávať od pon-
delka 1. apríla 2019 v čase úradných 
hodín v kancelárii prvého kontaktu 
miestneho úradu na Mierovej 21.
           

V noci by ste autá na parkovisku Bazová spočítali na 
prstoch jednej ruky a ani cez deň ich tu neuvidíte 
oveľa viac. A to všetko napriek tomu, že na stretnutí 
občanov tejto lokality s primátorom Matúšom Vallom, 
starostom Martinom Chrenom a zástupcom HB Reavis 
bola problematika parkovania najsilnejšou témou.

Napriek obavám, ktoré predchádzali zavedeniu dopravných 
obmedzení po 15. februári, využíva toto parkovisko, rovnako 
ako podzemnú garáž len minimum ľudí. Mestská časť spolu 
s magistrátom situáciu priebežne vyhodnocuje a postupne 
rozširuje zoznam ulíc, obyvatelia ktorých môžu požiadať  
o vydanie parkovacieho preukazu. Ten si môžu vybaviť kedy-
koľvek počas úradných hodín v kancelárii prvého kontaktu 
na miestnom úrade na Mierovej 21.

Podmienky pre vydanie preukazu:

•  občiansky preukaz - trvalý pobyt v MČ Bratislava  
– Ružinov – výlučne na uvedených uliciach

•  technický preukaz – žiadateľ musí byť majiteľom 
vozidla, resp. musí mať zmluvu, na základe ktorej môže 
využívať služobné auto na súkromné účely (čestné pre-
hlásenie, potvrdenie apod. nie sú postačujúcimi dokumen-
tami pre vydanie preukazu)

•  žiadateľ nesmie byť držiteľom vyhradeného parkova-
nia v MČ Bratislava – Ružinov 

Aktuálny zoznam ulíc nájdete na www.ruzinov.sk  
v sekcii „aktuálne“.

 (to)

Katastrofické scenáre o parkovaní v lokalite 500 bytov sa nenaplnili. Za mesiac mestská časť 
vydala len 58 parkovacích preukazov a ani tie sa takmer vôbec nevyužívajú.

V okolí štadióna zaparkujú len domáci a tí, ktorí budú mať nárok na 
parkovaciu kartu.

Zoznam ulíc:
Páričkova  celá
Svätoplukova  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Svätoplukova  11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Svätoplukova  39 - 45 
Svätoplukova  33 - 37 
Pavlovova  celá
Revúcka  celá       
Súťažná  celá
Budovateľská  celá
Azovská  celá 
Niťová   celá 
Bazová   celá 
Koceľová  2 - 14 
Koceľová  9
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Jasle, škôlky a školy: Kedy treba podať prihlášky?

Detské rybárske preteky na Štrkovci a Rohlíku
Aj tento rok budú môcť deti ukázať svoju  
trpezlivosť a rybárske umenie.

Jasle:
Žiadosť o prijatie do jaslí môžu rodičia 
podávať od 2. do 20. mája.
Pri zápise je potrebné predložiť:
•  vyplnenú žiadosť
•  potvrdenie zamestnávateľa matky, 

otca dieťaťa o ich pracovnom pomere, 
prípadne štúdiu alebo evidencie na 
úrade práce

•  platný OP zákonného zástupcu

Škôlky: 
Prihlášky možno odovzdávať od  
23. apríla do 3. mája.  
Pri zápise je potrebné predložiť:
•  vyplnenú žiadosť
•  lekárske potvrdenie (aj o očkovaní)
•  rodný list dieťaťa (fotokópia)
•  platný OP zákonného zástupcu

Základné školy:
Zápis detí do prvého ročníka sa 
uskutoční v termíne:
12. 4. 2019 (piatok) v čase 14.30 - 18.00 h
13. 4. 2019 (sobota) v čase   8.00 - 12.00 h
Pri zápise dieťaťa  je potrebné predložiť:
•  rodný list dieťaťa
•  občiansky preukaz zákonného 

zástupcu

Detailné informácie nájdete na 
oficiálnych web stránkach príslušných 
zariadení, prípadne na www.ruzinov.sk. 

 (to), foto: R. Hoblík

Policajti z Trnávky  
sú pre našich 
škôlkarov hrdinovia
Tento príbeh je jeden z tých, aké 
kolujú po sociálnych sieťach  
s titulkom –  „po tomto znova začnete 
veriť v dobro v ľuďoch“. A teraz  je to 
dokonca príbeh z Ružinova.

Keď počas jarných prázdnin zlodeji 
ukradli deťom z areálu materskej škôlky 
na Vietnamskej ulice drevený domček, 
zdalo sa, že ho už nikdy neuvidia. Prišla 
polícia, vykonali obhliadku, spísali 
záznam, ale deti ho už oplakali. Prešlo 
niekoľko dní a polícia stratený domček 
vypátrala. A nielen to. Keďže bol poni-
čený, policajti z Trnávky ho pre deti aj 
opravili, aby bol ako nový. (to)

Miestna pobočka Slovenského 
rybárskeho zväzu Bratislava Prievoz 
už niekoľko rokov prináša deťom 
možnosť zdolať ryby a vyhrať 
pri tom aj zaujímavé a hodnotné 
ceny. V posledných rokoch sa 
akcia rozrastá aj vďaka spolupráci 
s Martinom Horínkom za OZ 
Wrestling club Slovakia a Miestnym 
úradom Ružinov. 

Prvý zo série pretekov je pripravený už 
na 5. mája a deti sa vďaka nemu aspoň 
na istý čas odpútajú od počítačov a 

mobilov a vychutnajú si peknú prírodu, 
ktorou je Ružinov povestný.
 
Pravidlá k pretekov:
• vek do 15 rokov vrátane
•  štartovacie lístky je možné zabez-

pečiť na Trenčianskej 30 na sekre-
tariáte SRZ Bratislava II, alebo v deň 
konania pretekov priamo na mieste 
bezplatne 

•  loviť je možné len na úseku určenom 
organizátorom

•  pretekár musí vykonávať lov rýb sám 
•  ulovená ryba sa hodnotí systémom: 

dĺžka v cm = počet bodov + 1 bod za 
každú ulovenú rybu

•  organizátor pred začiatkom každého 
z pretekov môže pozmeniť pravidlá 
podľa potreby a povahy danej loka-
lity

Termíny detských  
rybárskych pretekov
5. mája – Rohlík
6. júna – Štrkovecké jazero
24. augusta  – Štrkovecké jazero

Štart: 8:00
Ukončenie: 12:00
Vyhodnotenie: 12:30 - 13.30

Vstupné: 0,- €
 (to)

Prijímanie detí do škôlok je 
jednou z najcitlivejších tém. Aby 
sme zabránili pochybnostiam, 
vypracoval miestny úrad sériu 
kritérií, vďaka ktorým by mal 
byť tento proces maximálne 
transparentný, a predložili ho na 
rokovanie školskej komisie. 
Snažíme sa tiež zvyšovať kapacitu 
našich škôlok a čo najviac tak 
vyjsť z domu našim matkám 
malých detí. Na Miletičovej ulici 
pribudla trieda pre 18 detí a 
už čoskoro by sme mohli mať 
k dispozícii triedy  pre 44 detí 
na MŠ Borodáčova a na ďalších 
podobných projektoch.
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Centrum právnej pomoci  
je tu pre ľudí v materiálnej núdzi

Nemôžete si dovoliť právnika? Nechcete 
riskovať, že podpíšete nevýhodnú zmluvu? 
Môžete sa obrátiť na Centrum právnej 
pomoci.
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Centrum právnej pomoci však poskytuje právne služby 
najmä formou predbežných konzultácií, na ktoré sa 
môže objednať ktorákoľvek fyzická osoba, bez ohľa-
du na jej príjem. Poskytuje právne rady a právnu pomoc  
v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnopráv-
nych a rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení 
podľa osobitného predpisu (osobný bankrot), v konaní pred 
súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní 
pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. V trestných 
veciach a trestnom konaní Centrum právnej pomoci rady ani 
právnu pomoc neposkytuje. V jednej právnej veci sa klient 
môže prísť poradiť jedenkrát, konzultácia je poskytovaná  
v trvaní max. 60 minút. Zo zákona je pevne stanovený popla-
tok za jednu poskytnutú konzultáciu vo výške 4,50 Eur. Čo sa 
týka konzultácií týkajúcich sa tzv. osobného bankrotu, tie sú 
poskytované bezplatne.

Najčastejšie vyskytujúcimi sa právnymi problémami 
našich klientov sú napríklad: spory o nájom alebo vlast-
níctvo bytu, vysporiadanie bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov, nezaplatenie pôžičky, náhrada škody 
na zdraví a majetku, ochrana spotrebiteľa, platenie 
výživného, zverenie dieťaťa do výchovy, rozvod, neplat-
nosť výpovede zo strany zamestnávateľa, pracovné pod-
mienky, diskriminácia na pracovisku, spor z úverovej 
zmluvy s bankou a konania o oddlžení fyzických osôb 
– tzv. „osobný bankrot“.

Na základe vyplnenej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci 
je možné po splnení zákonných podmienok prideliť žia-
dateľovi advokáta alebo právnika centra na zastupovanie  
v súdnom konaní.  Na poskytnutie právnej pomoci má fyzic-
ká osoba nárok, ak spĺňa súčasne tieto tri podmienky: 

  1) nachádza sa v stave materiálnej núdze, t. j. je pobera-
teľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo 
jej príjem nepresahuje 1,4-násobok alebo 1,6-násobok 

sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych 
služieb zabezpečiť svojím majetkom, 

  2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, 

  3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej 
     mzdy ustanovenej osobitným zákonom.

Ak má občan akýkoľvek právny problém, alebo je pred 
podpisom dôležitej zmluvy či iného dokumentu, prípadne, 
ak chce riešiť svoj právny problém súdnou cestou, môže sa 
objednať na konzultáciu a prísť sa osobne poradiť do Centra 
právnej pomoci.

Aktuálne pôsobí Centrum právnej pomoci v 15 kancelári-
ách v rámci Slovenska a v priemere jedenkrát do mesiaca 
dochádzajú zamestnanci Centra do ďalších 25 konzultačných 
pracovísk, kde poskytujú právne rady a pomoc tým, ktorí to 
potrebujú. Viac informácií sa dozviete na www.centrumprav-
nejpomoci.sk, Facebookovej stránke s názvom „Centrum 
právnej pomoci“ alebo na telefónnom čísle 0650 105 100. 

Právne rady poskytuje Centrum právnej pomoci výlučne 
osobne, je potrebné sa objednať na konzultáciu na tel. 
čísle 0650 105 100. V prípade, že nemôžete čakať na termín  
a plynie Vám lehota, je možné prísť osobne v konzultačné dni 
pondelok alebo stredu v úradných hodinách. V Bratislave 
sídli Centrum právnej pomoci v centre mesta na Námestí 
slobody 12, úradné hodiny Centra: 

 pondelok:   08:00 – 15:00 hod.
 utorok:   08:00 – 15:00 hod.
 streda:   08:00 – 15:30 hod.
 štvrtok:   08:00 – 15:00 hod.
 piatok:   08:00 – 12:00 hod.
 e-mailový kontakt: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

Centrum právnej pomoci je 
štátna rozpočtová organizácia, 
zriadená zákonom č. 327/2005 
Z. z. o poskytovaní právnej 
pomoci osobám v materiálnej 
núdzi, ktorej cieľom je 
zlepšovanie prístupu  
k spravodlivosti pre ľudí  
v materiálnej núdzi, t. j. pre tých, 
ktorí pre nedostatok finančných 
prostriedkov nemôžu využívať 
existujúce právne služby.
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Chodím po tme domov ... v 21. storočí.
Pracujem v Auparku a robím do 21.00. Ak vystúpim na Gagarinke 
o 21, 45, prechádzam najprv cez Osvetovú, verejné osvetlenie ne-
funguje,  už asi  veľmi  dlho. Veľmi krátky úsek ulice niekedy osvet-
ľuje iba bodové svetlo policajnej stanice.Keď odbočím z Mierovej 
pri Rapide, na Hrachovej nie  je žiadne osvetlenie od čísla  4 až po 
našu bytovku na 16. Ak odbočím pri požičovni  náradia Betis, tam 
síce lampy sú, ale bez označenia, asi neskolaudované od posta-
venia bytovky? 
A ešte prosba, či  by ste pri našej bytovke nemohli zriadiť prechod 
pre chodcov na Mierovej a veľmi by potešila aj zástavka MHD pod 
obchvatom. A možno niekedy umiestniť pri jarnom upratovaní 
veľkorozmerný kontajner pred našu bytovku - viac ako 150 bytov 
- pod obchvatom je dostatok miesta. Vždy býva iba v Prievoze.

Obyvateľka Hrachovej Katka

Detské ihriská v Prievoze
Máme dve malé deti (4 a 2 ročné), bývame v Prievoze kde je nedostatok detských ihrísk. Cho-
díme aj do iných mestských častí, najmä Nové Mesto, kde majú krásne veľké ihriská oplotené 
čo je veľká výhoda pri malých deťoch. Myslím si, že aj v Prievoze sú miesta kde by sa dali 
vybudovať nové ihriská alebo aspoň tie existujúce rozšíriť a oplotiť.

Jana Karpjakova Balážiková

Vážení čitatelia, milí Ružinovčania, do tejto rubriky nám môžete každý 
mesiac do 15. dňa napísať čo vás trápi, prekáža vám, alebo aj čo sa vám  
v Ružinove páči. Staňte sa spoluautormi nášho spoločného časopisu. 

Očami Ružinovčanov

Verejnoprospešný podnik čistí Ružinov
Už viac ako mesiac Ružinovský podnik VPS čis-
tí celý Ružinov. Zamestnanci hrabú lístie, zbie-
rajú odpadky, odstraňujú z trávnikov kamene 
a konáre, aby sa nám neskôr o ne nekazili stro-
je pri kosení. Po skúsenostiach z minulých ro-
kov venujeme veľa času aj čisteniu dažďových 
vpustí. A keďže meteorológovia očakávajú 
teplejší marec, aj na samotné kosenie sa tento 
rok miestny úrad pripravuje skôr, než inokedy. 
Po zime sme už urobili inventúru zariadení, 
všetky ich preventívne preskúšali a čoskoro by 
mali pribudnúť aj nové. 

Ak však chceme, aby bol Ružinov pekný a čistý stále, musíme pomôcť všetci, ktorí 
tu žijeme. Stačí nehádzať neporiadok na zem, prípadne občas nejaký kus odpadu 
zo zeme zdvihnúť a zahodiť do koša. Ak uvidíte niečo väčšie, s čím si neviete sami 
poradiť, napíšte na podnety@ruzinov.sk.

Ružinovské ECHO sa pýta za vás
Do redakcie nám zatelefonovala pani Gregorová  
z Babuškovej ulice so sťažnosťou na rozfúkané obaly 
a materiál zo stavby vždy, keď zafúka siný vietor. Keď-
že stavebný ruch v Ružinove je rozsiahly, opýtali sme 
sa na miestnom úrade aké majú stavby povinnosti pri 
zabránení roznášania odpadu z nich na verejné prie-
stranstvá?

Odpovedá RNDr. Lesia Richterová  
z referátu verejno-prospešných služieb a verejného poriadku:

V rámci stavebných prác pri výstavbe objektov resp. obytných súborov alebo udržiava-
cích prác na bytovom dome ma stavebník povinnosť  dodržiavať  podmienky povolenia  
pri výstavbe BD a objektov, kde  sú určené podmienky, ktoré musí dodržiavať stavebník 
v rámci Projektu organizácie výstavby ( ďalej len POV),  kompetentný v danej veci je 
stavebný úrad, ktorý vykonáva – štátny stavebný dohľad.Súčasťou tohto povolenia je 
povinnosť dodržiavať VZN  č. 14/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. Pri udržiavacích prácach na BD  mestská časť vydáva súhlas so zauja-
tím verejného priestranstva, kde sú uvedené podmienky dodržiavania čistoty a poriadku 
v rámci stavebných úprav, v súlade s citovaným VZN o čistote a poriadku.

V okolí Babuškovej ul. sa toho času realizuje výstavba obytného súboru na Seberíniho 
ul., kde môže stavebný úrad vyzvať stavebníka, aby dodržiaval podmienky povolenia  
a dočisťoval blízke okolie znečistené zo stavby.

Premnožené 
potkany  
zaplavili Ružinov.

MČ Ružinov má 
viac než 70 tisíc 
obyvateľov a vraví 
sa, že potkanov 
hnedých je ešte 
viac. Žiadne sčítanie 

potkanov, vtákov, ploštíc a inej hávede 
ešte nikto neurobil. 
Ak si zavčasu neurobíme poriadok, tak si 
ony poradia s nami. Potkany využívajú 
priestor,  za ktorý zodpovedajú jednotliví 
správcovia, a tiež svojou disciplínou 
a čistotou samotní obyvatelia. Práve 
nevšímavosťou a nezáujmom vytvárame 
pre potkany blahodarné prostredie, 
v ktorom majú ideálne možnosti na 
premnožovanie. Potkan hnedý nie je 
žiadne béčko. Dožíva sa približne dvoch 
rokov a jedna samica máva päť až 
osem vrhov ročne, pri každom sedem 
až 12 mláďat... (môžete rátať). Mladé 
potkany dospievajú do troch mesiacov 
a geometrický rad ide ďalej. „AK MAJÚ 
DOBRÉ PODMIENKY, MNOŽIA SA VEĽMI 
RÝCHLO“. Práve my im vytvárame tie 
najlepšie možné podmienky, potom sa 
však nečudujme... napr. rozpadajúca sa 
nehnuteľnosť, pokoj, ticho sú ideálne na 
vytváranie tisícov úkrytov a hniezd. Čo by 
to znamenalo pre ľudí bývajúcich okolo, si 
zrejme dokáže predstaviť každý z nás.
Blíži sa jar a v ríši zvierat sa začína 
prejavovať ich pohybová aktivita. 
Z priestorov, kde prezimujú, sa 
prostredníctvom kanalizačných otvorov 
presúvajú ku zdrojom potravy ako sú 
napr. kontajnerové stojiská. 
Preto je dôležitá nielen represia 
(znižovanie stavu), ale aj prevencia. Práve 
počas jarnej a jesennej migrácie, kedy 
potkany hľadajú nové hniezdiská a miesta 
bohaté na potravu, sa vykonáva plošná 
deratizácia, práve vtedy sú najmenej 
ostražité a najviac zraniteľné. Práve tu je 
potrebná efektívna spolupráca všetkých 
občanov a inštitúcií s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva, aby 
postupovali celoplošne v jeden deň  
a jednu hodinu. Na to však potrebujeme 
tony a desaťtisíce nástrah a kvalitnú 
organizáciu vo všetkých 17 MČ hl. m. SR 
Bratislavy a vytvorenia dostatočného 
množstva financií vrátane kvalitnej 
osvety. Vždy je to však lepšie, ako by 
mali živé potkany prenášať žltačku, 
leptospirózu, ktorá pripomína chrípku, 
týfus, choleru, tularémiu alebo iné 
infekčné ochorenia dýchacích ciest  
a zažívacieho traktu. 
Okrem toho v súčasnosti potkany 
rozhryzú elektroizoláciu a krátkym 
spojením dokážu spôsobiť aj požiar. 
Dôvodom je neustály rast zubov a tak si 
ich stále obrusujú práve permanentným 
hryzením všetkého, čo majú k dispozícii. 
Nie je žiadnou novinkou, akú škodu  
a strach napáchajú, keď sa prehryzú až do 
bytu, resp. osobného motorového vozidla.

Jozef Matúšek
poslanec MZ Ružinov
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Vášnivé Benátky na doskách Cultusu
Svetoznáme maďarské tanečné divadlo ExperiDance z Buda-
pešti prichádza po prvýkrát na Slovensko s veľkolepou taneč-
nou show „BENÁTKY...MOJA VÁŠEŇ“.  Po búrlivom živote ra-
kúskej cisárovnej SISSI, ktorú mali diváci môžnosť vidieť minulý 
rok na javisku v Dome kultúry Ružinov, prichádza tento krát do 
Ružinova hudobno - tanečný príbeh v podaní viac ako 60-tich 
účinkujúcich divadla ExperiDance. Príbeh plný romantiky a lás-
ky sa odohráva v talianskom meste Benátky.

„ExperiDance - Benátky, moja vášeň“ prenáša divákov do prostre-
dia benátskeho karnevalu a temných kanálov kultového mesta na 
Jadrane. S nádhernými kostýmami, pôsobivými choreografiami a 
zaujímavým príbehom predstaví ExperiDance novú produkciu na 
medzinárodnej úrovní, ktorú môžete zažiť jedine 24. apríla 2019  
v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, o 19.00 h. 

Atmosféra z Benátok sa prináša na pódium prostredníctvom svetel-
ných efektov, obrazcov a tanca, ktorý rozpráva o láske, túžbe a roz-

chodoch. Divák sa tak prenáša do prostredia očarujúcich Benátok 
plného barokových prvkov a ocitne sa tak na námestí San Marco.  
V neposlednom rade nesmie chýbať na pódiu to najhlavnejšie čo 
patrí ku Benátkam: láska.

„Tanec a hudba je univerzálny jazyk a preto si toto predstavenie 
vychutná každý divák“, hovorí riaditeľka Cultus Ružinov, Andrea 
Kozáková.

Súbor ExperiDance vznikol v roku 2000 a ich predstavenia videlo 
viac ako milión divákov v 40 krajinách sveta. Hlavným choreogra-
fom a riaditeľom súboru je Román Sándor, ktorého tvorba vychádza 
zo spojenia tradičného maďarského ľudového tanca s moderným 
tancom. Ako choreograf pracoval pre maďarské Národné divadlo, 
spolupracoval na viacerých filmoch, je diplomovaným majstrom 
klasického baletu v Národnej tanečnej akadémii. Vystúpenia Experi-
Dance sú výnimočné, divácky veľmi atraktívne, predstavujú zábavu, 
profesionálny tanec a vrcholovú technickú realizáciu.  (pc)

Svoje návrhy môžete posielať od 15. apríla do 15. mája 2019.
Aj tento rok bude  mestská časť oceňovať výnimočných Ružinovča-
nov, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života 
jej obyvateľov, resp. za vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľud-
skej činnosti alebo ak svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju 
mestskej časti alebo jej reprezentácii. Ak takéhoto človeka poznáte, 
pošlite vyplnený formulár spolu so životopisom nominovaného ako 

aj jeho písomný súhlas s návrhom.
Návrhy je potrebné poslať formou vyplneného formuláru na e-mai-
lovú adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo podať písomnou formou 
do podateľne miestneho úradu na adresu: Miestny úrad Bratislava-
-Ružinov, Útvar pre styk s verejnosťou, Mierová 21, 827 05 Bratislava.
Všetky podrobnosti ako aj formulár nájdete na webe  
www.ruzinov.sk v sekcii „aktuálne“.

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA:

www.experidance.hu

VIAC INFO NA WWW.CULTUSRUZINOV.SK

24.4.2019, DK Ružinov, 19.00h.
Tanec a hudba na jednom pódiu

Vstupenky v sieti Ticketportal
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Ocenenie výnimočných osobností z Ružinova

Najbližšie termíny 
„privítania do života“ 
budú vo štvrtok  
2. mája o 10:00  
a v stredu 19. júna 
o 10:00 v zasadačke 
miestneho úradu. 
Pozvánky zasielame 
na e-mailové adresy, 
ktoré rodičia uviedli 
v žiadosti o príspevok 
pri narodení dieťaťa.  

V prípade, že ste pozvanie nedostali a mali by ste zá-
ujem so svojím dieťatkom sa tejto slávnosti zúčastniť, 
kontaktujte nás na tel. čísle 02/ 48 28 45 51. 

Vítame malých Ružinovčanov

inzercia
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V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavíme všetkých 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes zástupca starostu  
Ing. MICHAL GAŠAJ PhD.

Patríte medzi nováčikov v zastupiteľstve. S akými predstavami 
ste sa ujali funkcie vicestarostu?
Doteraz som pracoval  výhradne  v súkromnej sfére, kde som sa nau-
čil umeniu komunikácie a dôležitosti spolupráce. Do verejnej funkcie 
si prinášam ekonomické uvažovanie, flexibilitu, schopnosť pracovať 
pod vysokým pracovným vypätím a trpezlivosť. Funkcie vicestarostu 
som sa ujal s nohami na zemi. Intenzívne vnímam potreby, požiadav-
ky a prosby občanov.

Za ktorú časť agendy mestskej časti  zodpovedáte?
Zodpovedám za školstvo, kultúru a šport. V školstve bude jednou  
z mojich priorít  riešenie stále rastúcej požiadavky na kapacity tried 
a možnosti umiestnenia detí v našich školských a  predškolských 
zariadeniach, či riešenie rastúcich nárokov na vybavenie týchto zaria-
dení. V oblasti kultúry a športu sa budem spolupodieľať na ambícii  
zrealizovať prístavbu plavárne k štadiónu, ktorá v našej mestskej časti 
zúfalo chýba. Zastrešujem aj starostlivosť o našich seniorov a sociálne 
slabších občanov. V spolupráci s poslancami pripravujeme zlepšenie 
prepravy pre imobilných občanov, máme v úmysle budovať bezba-
riérové prístupy a  zvýšiť kvalitu sociálnej starostlivosti. Osobitnou 
kapitolou sú naše domovy dôchodcov - stanovili sme si  dlhodobý 
plán zvýšiť kapacitu domovov, zlepšiť podmienky starostlivosti  
v nich, či vybudovať dom sociálnych služieb.
Mám vo svojich povinnostiach aj starostlivosť o  zabezpečenie 
externých zdrojov financovania mestskej časti Ružinov. Pod týmito 
externými zdrojmi možno rozumieť eurofondy, dotácie a iné zdroje 
financovania. Práve v čerpaní eurofondov Ružinov v minulosti znač-
ne zaostával.
A napokon, medzi moje zverené kompetencie patrí oblasť bez-
pečnosti. kde  je mojou hlavnou úlohou koordinácia jednotlivých 
policajných a záchranných-požiarnych zložiek pri vzniku výnimočnej 

situácie. Preto je jednou z mojich osobných priorít rekonštrukcia sta-
rej požiarnej zbrojnice v Prievoze.

Situácia na trhu práce spôsobuje samosprávam problémy najmä 
pri obsadzovaní miest nepedagogických zamestnancov škôlok. 
Vidíte priestor na zvýšenie ich odmeňovania?
Doplním, že bohužiaľ sa nejedná len o nepedagogických zamest-
nancov škôlok, ale aj o opatrovateľky či zamestnancov seniorských 
zariadení. Situácia je veľmi komplikovaná a hľadanie najlepších rieše-
ní náročné. Do úvahy prichádza aj  navýšenie platov, no obávam sa, 
že nie až nie až na takú platovú úroveň, ktorá by bola pre prípadných 
záujemcov atraktívna. Preto zvažujeme doplniť tento krok o benefit 
takzvaných zamestnaneckých bytov, ktoré by sme poskytovali za 
zvýhodnených podmienok pracovníkom a kompenzovali im tak niž-
šiu mzdu a náklady na ubytovanie. Treba si totiž uvedomiť, že prob-
lém  nespočíva len v mzdovej otázke ale aj v samotnom nedostatku 
pracovných síl takéhoto druhu. Záujemcovia priamo z hlavného 
mesta prakticky neexistujú.

Čo vás motivovalo k vstupu do komunálnej politiky?
Cítil som, že chcem niečo viac. A tým viac myslím prekročiť hranice 
súkromnej sféry a zužitkovať moju pracovitosť, odhodlanie, nápady, 
motiváciu, moje vedomosti a skúsenosti v prospech širšieho okolia. 
A chcel som začať primárne v mojej mestskej časti Ružinov. Je to 
môj domov, náš domov, a ja už som sa nemohol prizerať nečinnosti  
a zlým rozhodnutiam. Baví ma komunikovať s ľuďmi, hľadať riešenia, 
meniť veci.
Dôvera, ktorú mi dali voliči vo voľbách do orgánov samosprávy sa 
pretavila aj do ďalšej ponuky uchádzať sa o post poslanca v nadchá-
dzajúcich májových voľbách do Európskeho parlamentu od hnutia 
Sme Rodina. Priznávam, chvíľu som prijatie nominácie zvažoval. Ak 
by sa mi podarilo prebojovať do Bruselu, čo bude veľmi náročné, 
budem presadzovať riešenie niektorých z kľúčových kompetencií, 
ktoré mi boli zverené, priamo z Európskej únie. Rád by som bol prí-
tomný pri európskych rokovaniach ohľadne nového programového 
obdobia na čerpanie eurofondov, ktoré sa začína pripravovať. 

V zastupiteľstve ste súčasťou širokého zoskupenia politických 
strán. Riešite veci politicky, alebo uprednostňujete pragmatic-
ký prístup k problémom komunálu?
S mojimi kolegami z poslaneckého klubu „SME Ružinov“ od samého 
začiatku presadzujeme konštruktívny dialóg, ktorý zatiaľ funguje bez 
problémov, čoho dôkazom bolo aj napríklad jednomyseľné schvá-
lenie tohtoročného rozpočtu. Vzájomná spolupráca a komunikácia 
sú podľa mňa kľúčovými prvkami akéhokoľvek progresu. Každý sme 
individualitou, odlišujeme sa v názoroch a vnímaní, no sami nezmô-
žeme a nezmeníme nič, alebo len veľmi málo. Potrebujeme hľadať 
kompromisy, spoločne prekonávať prekážky. 

Milan Stanislav

Členom komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľ-
stva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických 
strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 
zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo poli-
tického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 
Náplňou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov je najmä: - sledovať dodržiava-
nie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov, - informovať miestne zastupiteľstvo o 
dodržiavaní zákona, - v prípade potreby predkladať miestnemu 
zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, - zaujímať 
stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom 

VZN, - vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho 
zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania,  
- zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu.

Predseda komisie: 
Mgr. ET Mgr. Marek Machata
Členovia komisie:
JUDr. Michaela Biharyová 
Mgr. Kamil Bodnár 
Ing. Monika Ďurajková 
Nikolaj Gečevský
Ing. Peter Strapák 
Mgr. Michal Vicáň

Ružinov značne zaostával v čerpaní eurofondov

Komisia na ochranu verejného  
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Komisia je zriadená podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
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Zora Czoborová: Ráno trénujem labute

Na naše stretnutie ste prišli s ma-
mičkou Valériou. Prečo vlastne?
-Moja mama je po ťažkej chorobe  
a operácii. Momentálne som si ju 
vzala domov, lebo u mňa má väčší 
komfort a kompletnú starostlivosť. 
Takmer sme ju hrobárovi ukradli  
z lopaty ale jej stav sa výrazne zlep-
šuje, už je v rámci možností fit.

A funguje jej aj pamäť. Ako si spo-
mínate na čas, keď ste sa nasťaho-
vali do Ružinova?
- Obytné domy stáli iba po Mileti-
čovu ulicu. Ďalej už boli iba polia a 
záhrady a my sme chodili do nových 
bytov po hlinenej nevyasfaltovanej 
ceste. Pamätám si však aj na to, ako 
bagrovali Rohlík a pri tejto príležitos-
ti tam zapadol voz naložený  štrkom 
ťahaný koňmi, ktoré sa tam utopili. 
To by možno mohlo zaujímať aj his-
torikov...

Kde ste vtedy pani Valéria  
pracovali?
-Na Krásnej hôrke, no odtiaľto to 
bolo veľmi ďaleko a keď sa Zorka 
narodila, už som to nestíhala, preto 
som  prešla do ambulancie na Pošni. 
Poznám spamäti zdravotný stav a 
diagnózy celých generácií miestnych 
obyvateľov.

Pani Zora, pamätajú si Ružinovča-
nia ešte vašich rodičov?
-Pravdaže, však naši boli takí klasickí 
trojgenerační rodinní zdravotníci. 
Často sa mi stáva, že ma zastavia mne 
neznámi ľudia na ulici, ktorí sa na 
nich pýtajú a nechávajú ich pozdra-
vovať.

A prihliadajú na vás, pani  
Valéria teraz zato v Ružinovskej 
nemocnici?
-Ale kde, tam sú samí mladí ľudia, 
ktorí si ma už nemôžu pamätať.
 Zora: Napriek tomu ich musíme veľ-
mi pochváliť. Príkladne sa  o mamu 
starali, po každej stránke. Nemám, čo 
by som im mohla vytknúť, naopak, 
som veľmi vďačná lekárom, operaté-
rovi , sestrám aj ostatnému obsluhu-
júcemu personálu, že mi maminku 
zachránili. 

V Ružinove teraz bývate vedľa 
seba?
-Našťastie áno. Pri Retre. Oni sú na 
Astrovej, kde som sa narodila a ja  
o blok ďalej na Sedmokráskovej. Som 
hrdá, rodená Ružinovčanka. Túto štvrť 
by som nedala za nič na svete. Tu som 
chodila do jasličiek, škôlky, na základ-
nú školu aj na gymnázium  
L. Novomeského.

Prečo máte Ružinov tak rada? 
Čo je na ňom výnimočné?
Napriek tomu, že je už pomaly veľmi  
zastavaný, stále je tu veľa zelene a má 
trošku vidiecky charakter. Aspoň ja to 
tak pociťujem, pretože mám pocit, že 
v našej štvrti takmer každého poznám. 
Zídem výťahom so psíkmi  
k jazeru pohodlne v teplákoch  
a šľapkách. Po prechádzke pri jazere a 
medzi zeleňou si idem nakúpiť do po-
travín či vybaviť povinnosti do banky. 
Nemusím vždy, keď niečo potrebujem, 
naštartovať auto a ubehnúť kilometre. 

A parkovanie?
My sa sťažovať nemôžeme, lebo 
máme parkovanie v dome, kde sme 
si  kúpili parkovacie miesta. No vo 
všeobecnosti je toto problém nie len v 
rámci celej Bratislavy, ale aj  
v Ružinove.. Doma sa dobre cítim aj 
preto, že mám krásnu veľkú terasu,  
z ktorej je krásny výhľad na stromy  
a na jazero. Je tu krásne, ticho, zeleno... 
Milujem skoré rána v lete, keď o pol 
šiestej lietajú zo Štrkoveckého jazera 
na Rohlík labute.  Je to párik, ktorý 
potom normálne cvičí. Z hladiny jaze-
ra vzlietne, preletí okolo nášho domu, 
otáčajú sa pri Retre preletia poza náš 
dom a opäť zosadnú na Rohlík. Dajú si 
aj tri okruhy (Smeje sa.) Na Rohlíku žijú 
celé, veľké, korytnačie rodiny, prevaľu-
jú sa tam ryby. Paráda.

Dá sa tam kúpať?
My, miestni psíčkari, ktorí chodíme 
k jazeru venčiť, sme si urobiť rozbor 
vody, pretože naše psíky, či chceme, 
alebo nie, tam počas veľkého tepla 
chodievajú piť. Voda je biologicky 
čistá, nezávadná, akurát sa v nej počas 
leta, práve v závislosti od tepla, roz-
množia riasy.

Teraz si ešte užívate ružinovský 
domov a oboch rodičov. Kedy začí-
nate s tréningami?
Čas, ktorý som doma naozaj venujem 
svojim najbližším. Som jediná dcéra 
a preto sa snažím rodičom čo najviac 
uľahčiť starobu. Pracovné povinnosti 
ma však čakajú už v apríli.  Na dva 
mesiace odchádzam do Thajska na 
fit pobyty.  Na Slovensku zasa orga-
nizujeme predĺžené wellnessové aj 
liečebné víkendy, inde týždňové fit  
Turecko, Omán, Emiráty, Malorca, ale 
najdlhšie sú dvojtýždňové pobyty, 
budúci rok chystáme opäť Filipíny.  
Cvičíme trojfázovo ráno – cvičenie 
je zamerané na spaľovanie tuku a 
spevňovanie najmä zadočka, brucha, 
stehien, chrbta a ramien. Cez obed 
aqua aerobic a na večer Zoralates 
alebo strečing. Sme v dobrých hote-
loch, kde sa naši klienti môžu dobre 
naštartovať a získať lepšiu kondíciu 
alebo aj schudnúť. Okrem toho im 
organizujeme program s renomova-
nými sprievodcami.

Stala sa z vás cestovkárka?
To ja robiť nemôžem. Spolupracujem 
však  s rôznymi cestovnými kance-
láriami. Ja tie produkty vymýšľam 
a kreujem na požiadavky našich 
klientov. Baví ma to, lebo robím pre 
ľudí, odovzdávam im poznatky a ve-
domosti z oblasti zdravého životného 
štýlu, cvičenia, stravovania atď. Takže 
spoločne prežívame úžasné aktívne 
dovolenky ktoré sú spojené s relaxom 
a skvelou partiou ľudí.

Barbora Laucká
Foto : archív ZC

V Ružinove sa narodila, práve tu od roku 1963 žijú jej rodičia. 
Otec, bývalý posudkár - lekár Herman Czobor– kedysi 
známy všeobecný a športový lekár a mamička Valéria bola 
zdravotná sestra. Najpopulárnejšia slovenská fitnes trénerka, 
ktorá je stále krásna a vo forme, sa o nich vzorne stará. Zora 
Czoborová je totiž okrem iného aj dobrá dcéra.
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Pôstne plátno v kostole na Trnávke
Až do Bielej soboty 20. apríla 
bude v priestore nad oltárom 
farského kostola sv. Jána 
Bosca na Trnávke, ktorý tento 
rok oslavuje 80. rokov od 
vysvätenia, nainštalované 
pôstne plátno. Zmyslom je 
pomôcť objaviť silu, krásu a 
charakter priestoru kostola.

Priestorová inštalácia bude vo 
funkcionalistickom katolíckom 
kostole z roku 1939 bude nain-
štalovaná po dobu 40 dní - od 
Popolcovej stredy až do Bielej 
soboty (od 6.3. – 20.4.2019). 
Tradícia pôstneho plátna siaha až 
do stredoveku, kde sa v kresťan-
ských chrámoch počas pôstneho 
obdobia zahaľovala významná 
časť presbytéria či oltárov. Táto 
prax dnes naberá na renesancii 
najmä v zahraničí. 
Autorkou pôstneho plátna je 
Klára Štefanovičová, študentka 
VŠVU, ktorá študuje voľnú grafiku 
u prof. Jančoviča. 
Inštaláciu bude sprevádzať sprie-
vodný program s názvom Pôstne 
stredy, ktorý tvorí sv. omša  
o 18,00 hod. s príležitosťou na 
sviatosť zmierenia a následne 
o 18,45 moderovaný kultúrno-
-duchovný večer vedený vždy 
iným hosťom, ako napríklad his-

torikom, architektom, scénogra-
fom, teoretičkou umenia a pod. 
Programy budú dopĺňať hudob-
né vstupy rozličných komorných 
zoskupení. 
V prvú pôstnu stredu, 6. marca 
odzneli úvodné slová kurátora 
celého programu Michala Žáka, 
autorky Kláry Štefanovičovej, 
direktora saleziánskej komunity 
don Tibora Reimera sdb, spolu  
s hudobnými improvizáciami 
Jána Tkáča. 
Farský kostol na Trnávke je 
súčasťou Saleziánskeho diela, 
ktoré pozostáva z farnosti, ora-
tória (mládežníckeho stredis-
ka), Rodinného centra Mamy 
Margity a futbalového klubu SDM 
Domino. 
 (sm, ts)

inzercia

inzercia

ZAOS 3  na
3-IZBOVE BYTY

JARABINKOVÝ BONUS
AŽ 3 300 EUR

jarabinky.sk

Zistite, čo hľadáte
Dobrú adresu? Pravý domácky komfort? 

Prvotriedne občianske vybavenie? Po týchto 
benefitoch sa obzerá snáď každý, kto zvažuje 
nový byt. Niet sa čo diviť, že až 90 % bytov v 

Jarabinkách je predaných, čo je jasná znám-
ka kvality, no aj pripomienka, že s kúpou 

sa neoplatí dlho váhať! Ponuka posledných 
trojizbových bytov poteší milovníkov slobody, 
priestranných izieb aj luxusu. Pridajte sa do 
susedskej komunity „jarabinkárov“ a využite 

špeciálny jarabinkový bonus na posledné  
trojizbové byty vo výške až 3 300 eur.
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UMIESTNITE SVOJU REKLAMU  A INZERCIU 
V RENOMOVANÝCH A POPULÁRNYCH 

RUŽINOVSKÝCH MÉDIÁCH!

AJ TU MÔŽE 
BYŤ VAŠA REKLAMA

Ružinovské ECHO, Televízia Ružinov, www.ruzinovonline.sk  
Tri silné médiá, ktoré sa postarajú  

o Vašu prezentáciu a pomôžu Vášmu podnikaniu v Ružinove!

Kombináciou printovej, televíznej a internetovej reklamy viete veľmi 
efektívne zacieliť Vašu prezentáciu presne tam, kam potrebujete.  

A navyše za bezkonkurenčných podmienok!

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte: 
0918 391 725 alebo reklama@tvr.sk
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inzercia

inzercia

Pivovarská Spilka
Vás pozýva na oficiálne otvorenie letnej terasy
v areáli pivovaru na rohu ulíc Osvetová a Mierová
dňa 11.5.2019 so začiatkom o 14.00 hodine.
Sobotné popoludnie Vám spríjemní cimbálová
skupina Ľudovka SK s ich hudobnými vystúpeniami
a školou tanca Vás prevedú lektori Alfréd a Martina
Lincke. V ponuke jedál budú tradičné slovenské
špeciality pripravené v kuchyni reštaurácie a nebude
chýbať ani predaj mliečnych výrobkov a produktov
od domácich farmárov. Kolektív pivovaru
s reštauráciou Spilka sa teší na Vašu návštevu.
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Seniori relaxovali v termálne vode

Február patrí už tradične v kalendári zájazdov pre seniorov 
termálnemu kúpalisku vo Veľkom Mederi. O tento zájazd je vždy 
veľký záujem a seniori si pochvaľujú možnosť zohriať sa a zrelaxovať 
po únavnej zime v teplej vodičke. Termálna voda z dvoch miestnych 
prameňov má totiž blahodarné účinky na choroby pohybového 
ústrojenstva. 

sm, FOTO Radoslav Hoblík

inzercia

POZVÁNKA

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva 
Ružinovčanov, ktorí sa v mesiacoch apríl, máj, jún 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 pondelok 17. júna 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 7. júna 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.
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Súťažte o knihu Tiene minulosti od Václava Neuera, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 
15.4.2019 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 5/2019. Správne znenie tajničky RE 3/2018: „Najlepší dôkaz je skúsenosť“. Knihu Obesenec od Daniela Colea získava  
Igor Z. z Miletičovej ulice.

Francis    
Bacon odletenie

pestovaná  
aroma-    
tická      

zelenina

skratka    
tlačovej    
konfe-     
rencie

čln        
na Rýne nazad

súčasť     
kľukového  

mecha-    
nizmu

prvok, kto-  
rý nemá   

vlastnosti  
kovov

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

zrodil sa,   
začal      

jestvovať

EČV      
Zvolena

vlhči      
rosou

Anna      
(dom.)

3. časť    
tajničky

hanobi-    
telia,      

osočova-   
telia

miešanec  
(antrop.)

podoba    
vzhľadom  

na roz-    
mery

2. časť    
tajničky

zvonka    
plošná     
miera     

100 m2

skratka    
pre       

long play

výstredný  
tanec      

nezbedníci 
(expr.)

vykúp     
aroma-    
tické      

korenie

staro-     
grécky     

boh vetrov

zelenosivá 
hornina    
piecka,    

pec

možno     
vodný tok

popruh    
(hovor.)

rímske     
číslo 105   

básnik     
(kniž.)

krík       
citoslovce  

zvuku     
prasaťa

MPZ      
Egypta    
pokos

Pomôcky: 
Eol, diorit,  
oktavon,   

temian, ET

vzorec     
sulfidu     

cínatého

otec      
(hovor.)    

rozpúšťaj

úradne    
(zastar.)   
orgány    
sluchu

Eustach   
(dom.)

uniesol    
(expr.)     
EČV      

Piešťan

1. časť    
tajničky nejako

stojan     
na sviečky

Anastázia  
(dom.)

Výlet do Banskej Štiavnice
dňa 29. apríla 2019

Odchod: 6:30 z parkoviska pred miestnym úradom

Program: komentovaná prehliadka historického centra
prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone

Návrat: 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

Dôležité: zájazd je náročný na chôdzu

Termín prihlasovania do 15. apríla 2019 osobne na 
Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21.

Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85 alebo na  
www.ruzinov.sk.

Koncert pre seniorov

KUŠTÁROVCI
Slovenské evergreeny

18. apríla 2019 (štvrtok)
 14:30 – 15:30

Dom kultúry Ružinov

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
organizuje

Mestská časť Bratislava-Ružinov 

organizuje
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V Ružinove krstili knihu o 90 rokoch slovenského hokeja 
Vždy keď sa šatňou a chodbami štadióna ozývalo „ciki-
caki ciki-cak“, bolo jasné, že naši hokejisti majú za sebou 
vydarené hokejové minúty. Hokej na Slovensku oslavuje 
tento rok už 90 rokov. 

Podľa pokriku, ktorý naši hokejisti skandovali po vyhratom zápase 
sa zrodila kniha o 90 rokoch slovenského hokeja Cikicaki Cikicak. 
Autormi sú Peter Rajčák a František Morvay. Autori s pokorou 
priznávajú, že jeden zápas vopred prehrali – spomenúť v knižke 
všetkých, ktorí si to zaslúžia. Tak v nej aspoň cikcakovito povyberali 
to najpodstatnejšie zo života hokejových legiend, pamätné zápasy, 
ako aj zaujímavosti, o ktorých ste možno ani netušili. 

Knihu pokrstil 16.marca Janko Lašák spolu s deťmi z hokejových 
slovenských klubov. Krstilo sa nálepkami hokejových legiend  

a suchým ľadom a pokrikom ciki-caki ciki-cak. 
Kniha symbolicky v troch tretinách mapuje bohatú históriu.
V historickom predvoji sa dočítate kedy a kde vznikol hokej na 
Slovensku, čo je to bandy, že prvý hokejový zápas sa hral na 
Slovensku v Dobšinskej ľadovej jaskyni v roku 1909 alebo že náš 
prvý majster sveta bol chlapec menom Džindž - talentovaný mladík 
Ladislav Troják. 
V 1. tretine, ktorá mapuje roky 1929-1959 nájdete, ako naši 
hokejisti hrali ešte na odkrytom štadióne, v snehu i daždi. Bez 
prílb, chráničov. Dozviete sa, ktorý slovenský hokejista je vynálezca 
hokejky s ohnutou čepeľou, či kde sa, aj pre NHL vyrábajú hokejové 
puky. 
V 2. tretine knihy mapujú roky 1959 – 1989  slovenského 
reprezentačného a klubového hokeja. Hru ovládajú famózni 
útočníci – Jožko Golonka, Peter Šťastný, či Dárius Rusnák. Bránku 
stráži neprekonateľný Vlado Dzurilla. 
V 3. tretine (1989 – 2019) zažíva slovenský hokej zlaté časy. Vďaka 
generácii hráčov okolo Mira Šatana, Petra Bondru, Žiga Pálfyho či 
Pavla Demitru sa Slovensko teší z gólov i víťazstiev ale aj samotnou 
radosťou z hokejovej hry. Začína od historického Lillehameru, kedy 
sa Slovensko predstavilo prvý krát svetu, prečítate si o Slovákoch, 
ktorí dobyli i NHL, o slovenských kluboch, ktoré získali extraligový 
titul. 

Kniha Cikicaki Cikicak je nálepková. Obzvlášť inšpiratívna je 
kapitola Malí veľkí hokejisti, kde nájdete fotky hokejistov, keď 
ešte netušili, aká kariéra je pred nimi. V kapitole Akí sú bez dresu 
sa hokejisti predstavujú vo chvíľach, keď nie sú na ľade. Strany o 
sieni slávy slovenského hokeja, o tréneroch, fanúšikoch, rozhodcov  
a rekordy slovenského hokeja len umocňujú bonitu obsahu knihy. 

 (sm, ts)

Futbalové výsledky klubov z Ružinova

2. liga: L. Mikuláš - Inter 2:1, gól  Interu: Marie
Inter - Bardejov 2:3 (štadión Stupava), góly Interu: Issa 2

4. liga: BFZ Jakubov - Domino 0:2, góly:Kasza (11 m), 
Konderla

2. liga SD U 19: Piešťany - Inter  2:2, góly Interu: Zeleník, 
Černák, Domino - Zlaté Moravce 1:2, gól  Domino:  
Cesnak

2. liga MD U 17: Piešťany -  Inter 0:3, góly: Majtán,  Zbudi-
la (11m), Vašš
1. liga SŽ U 15: Inter - Dubnica  0:0, Domino - Trnava 0:6
1. liga MŽ U 13: Dubnica - Inter 1:2, góly Interu: Ondruš, 
Jenčo
Trnava - Domino  3:2, góly Domina: Murgaš, Holík

1. liga MŽ U 12: Dubnica - Inter  4 : 29, góly Interu. Korol 
8, Monaghan 5, Marek Hužovič po 3, Karul, Hupka, Majer-
ský po 2,Salaj, Škriniar, Lukáček, Čerňak, Trnava - Domino  
12:0

Kam na futbal
Muži IV. liga Bratislava

30.3. – 15:00, SDM Domino – TJ Slovan Viničné

13.4. – 16:30, SDM Domino – ŠK Svätý Jur

27.4. – 17:00, SDM Domino – SFC Kalinkovo

štadión Trnávka, Nerudova ul.

Adresa:
Nerudova 3915/10, 821 04 Bratislava
www.sdmdomino.sk



04.04. štv 9.00 h a 11.00 h
 RECYKLUJ  TOUR
 Výchovný koncert pre ZŠ MČ Ružinov
05.04.pi 17.00 - 21:00 h
 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  
 Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
 Hrá skupina Duo Aristo. Vstup 3 €
07.04. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti - Najkrajšia pieseň 
 na svete divadlo Baretka. Vstup 3 €
09.04. ut 18.00 h
 RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
 Ján Hlavatý. Vernisáž obrazov. Kurátorka: Mária  
 Horváthová. Vstup zadarmo
10.04 str 17.00 h 
 TV ŠLÁGER
 Verejná nahrávka populárnych piesni
 Vstupenky si objednáte na tel. č. 0948 212 212
10.4. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Ovládnite svoj vnútorný magnetizmus príťažlivosti  
 a nepriťahujte si viac neželané veci do života.
 Vstup 10 €. Viac info na www.pyramidaosobnosti.sk
11.04. štv 17.00 -21:00 h
 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ
 Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
 Hrá skupina Party Time. Vstup 3 €
12.04. pi  19.00 h
 VTÁK  
 Hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky  
 Divadlo Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
13.04. so 15.00 h
 BUDEM ZÁCHRANÁROM 
 Ukážky práce záchranárskych psov
 Pred DK Ružinov
14.04.ne 9.00 h -14.00 h
 FAUNIA BRATISLAVA 
 Medzinárodná akvaristicko - teraristická výstava
 Vstup 3 € / študenti, dôchodcovia 1,5 €
14.04. ne  10.30 h
NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti - Kúzelné prázdniny
 Divadlo na vešiaku. Vstup 3 €
15.04. po  19.00 h
FRAGILE - BRATISLAVA NARCIS TOUR 2019
 Koncert na podporu Ligy proti rakovine
 Vstupenky v sieti Ticketportal
17.04. str  19.00 h
 KLIMAKTÉRIUM... a čo?  

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

 SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

2.4. ut 17.00 h  
 ČITÁRNIČKA 
 Predvečerné živé čítanie pre deti z osvedčených  
 rozprávkových knižiek. Deti inšpirované  
 dramatizovaným čítaním budú vytvárať obrázok  
 podľa vypočutého textu.Prihlásiť sa môžete na 
 dana.plaskova@cultusruzinov.sk
 Kapacita obmedzená. Vstupné dobrovoľné
12.4. pia 17.00 h 
 NÁVRAT K TRADÍCIAM
 Tradičné komunitné  tvorivé popoludnie pre deti aj  
 dospelých. Ukážeme si rôzne techniky zdobenia a typy  
 veľkonočných kraslíc. Podujatie bude podporené 
 inšpiratívnou výstavou z tvorby šikovných majsteriek.
 Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk

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

 w

03.04. ST 19:30  BOŽSKÝ Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2008
04.04.  ŠT 19:00  DOBRÁ SMRŤ Tomáš Krupa, SR/ČR/Fr./Rak., 2018
04.04. ŠT 20:30  OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018
05.04.  PI 18:00 LEGO PRÍBEH 2 Mike Mitchell, Trisha Gum, USA/Austr./Dán., 2019 (PRE DETI)
05.04. PI 20:00 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018
06.04. SO 16:00 DUMBO Tim Burton, USA, 2019
06.04. SO 18:00 SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík, ČR/SR, 2019
06.04. SO 20:00 TERORISTKA Radek Bajgar, ČR/SR, 2019
10.04. ST 19:30 ZLOŽKA 64 Christoffer Boe, Dán., 2018
11.04. ŠT 19:30 VEĽKÁ NÁDHERA Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2013
12.04. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)
12.04. PI 20:00 JEDNOU NOHOU V BASE Valerio Attanasio, Tal., 2018
13.04. SO 16:00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY Dan Přibáň, ČR, 2019
13.04. SO 18:00 HITLER VERSUS PICASSO Claudio Poli, Tal./Fr./Nem., 2018 (ART ON SCREEN)
13.04. SO 20:00 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019
15.04. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017
17.04. ST 19:00 VERNÍ NEVERNÍ Louis Garrel, Fr., 2018
17.04. ST 20:30 TERORISTKA Radek Bajgar, ČR/SR, 2019
18.04. ŠT 18:00 PRINC KRASOŇ Ross Venokur, Kan., 2018 (PRE DETI)
18.04. ŠT 19:45 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018
24.04. ST 19:30 WOMAN AT WAR Benedikt Erlingsson, Island/Fr., 2018
25.04. ŠT 19:30 ONI A SILVIO Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2018
26.04. PI 18:00 HĽADÁ SA YETI Chris Butler, USA, 2019 (PRE DETI)
26.04. PI 19:45 ZAMILOVANÁ GLORIA Sebastián Lelio, USA/Chile, 2018
27.04. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: ASTERIX: SÍDLO BOHOV Alexandre Astier a Louis Clichy, Fr., 2014
27.04. SO 18:00 RENOIR: UCTIEVANÝ A ZATRACOVANÝ Phil Grabsky, Brit., 2016 (EXHIBITION ON SCREEN)
27.04. SO 19:45 DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018

SD Nivy, Súťažná 18 

 Komédia - kabaret - fraška s pesničkami
 Divadlo Komédie Vstupenky v sieti Ticketportal
18.04. štv  14.30 h
 KONCERT  PRE SENIOROV  MČ Ružinov 
 Podujatie MČ Ružinov 
23.04. ut  17.00 h – 19.00 h
 VEĽKÁ NOC DEŤOM
 Súťaž pre rodiny s deťmi. Park A. Hlinku
24.04. str 19 .00 h
 BENÁTKY...MOJA VÁŠEŇ
 Svetoznáme tanečné divadlo ExperiDance z Budapešti  
 prichádza po prvýkrát na Slovensko s veľkolepou 
 tanečnou show. Hudobno-tanečné predstavenie 
 je určené všetkým divákom bez ohľadu na jazykové  
 znalosti. Vstupenky v sieti Ticketportal
27.04. so  09:00 h -16:00 h
 NOŽE KNIVES BRATISLAVA 2018
 Medzinárodná predajná výstava remeselne 
 vyrábaných nožov . Vstup 3 €
27. 04. so 17:00 h - 21:00 h 
 ROCKOVÝ MAJÁLES NA ŠTRKOVCI
 Podujatie pre všetkých milovníkov rockovej hudby
 Červený Bicykel, Catharsic, Jozefovekone a AC/DC revival  
 Bratislava. Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere
 Vstupenky v sieti Ticketportal
28.04 ne  10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti - Ružová rozprávka
 Spoza Voza. Vstup 3 €
29.4. po 19.00 h
 GEIŠBERGOVCI A DANIEL ŠPINER  
 Koncert v uvoľnenej atmosfére silných a farebných  
 textov, piesní a improvizácie. Vstup 10 €. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal

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

05.4. pia  19.00 h
VYSNÍVANÉ PREDSTAVENIE
 Činohra, dráma. Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné   
 predstavenie. Vstup 4 € / študenti, dôchodcovia 3 €. 
 Vstupenky na www.divadlotandem.sk
06.4. so 10:30 h
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Šaško a kráľ v podaní Divadlo pod Balkónom
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
09.4. ut 17:00
 TVORIVÉ DIELNE V SD NIVY
 Tvorivé popoludnie pre deti, rodičov aj starých rodičov.
 Spoločne si vyrobíme vlastnú originálnu dekoráciu na  
 veľkonočný stôl. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@  
 cultusruzinov.sk
15.4. po 14.00 h 
 FILMOVÉ PREMIETANIE PRE SENIOROV  
 Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Vražda v Orient exprese
 Kriminálna dráma, USA/Malta. Vstup zadarmo pre  
 seniorov z Ružinova
16.4. ut 19:00 h
 SOM NAJLEPŠIA
 Vo vašom okolí je mnoho týraných žien a detí, o ktorých   
 možno viete, ale nehovoríte o tom...
 Prešporské divadlo. Hrajú: J. Hansman, E. Kolek Spaskov
 Vstupenky na presporskedivadlo@gmail.com
26.4. 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
27.4. so 16.00 h
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
 Kino Nostalgia. Asterix: Sídlo bohov
 Animovaná rozprávka, Francúzsko
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova

15.04. po 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom 
  Správa o výskyte trpaslíkov. Réžia:  Ondrej Spišák

16.04. ut 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom

17.04. st 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom 

23.04. ut 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom

24.04. st 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom

25.04. št 19:00 hod. V obrazárni mojich očí 
  Pesničková šou RND k nedožitej
  osemdesiatke Jána Melkoviča. Réžia:  Juraj Nvota

26.04. pia 19:00 hod. Besame mucho
  Smutno – smiešna komédia, správa o ľudoch  na  
  hlavnej a vedľajšej koľaji. Réžia:  Ondrej Spišák

29.04.po 10:30 hod.  
a 19:00 hod.   Hra na Ľuda Ondrejova 
  Hosť v RND – Divadlo akadémie umení 
  v Banskej Bystrici. Réžia:  Matúš Oľha

30.04. ut 19:00 hod.  Návod na použitie  – rozhlasová nahrávka         
  Trpko-smiešny príbeh, ktorý by sa dal obsiahnuť  
  v otázkach: kde pramení ľudské šťastie, v čom  
  spočíva, teda či v hojnosti, jednoduchosti alebo  
  v neustálom hľadaní? Réžia:  Juraj Nvota

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO   
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava,   

tel.č.: 02-5556 3508, E-mail: pokladna@rnd.sk

17.4. str 13.00 h 
 PREDNÁŠKA PRE SENIOROV 
 Prednáška pre seniorov je venovaná správnym  
 ekologickým prístupom k rastlinám, stromom a 
 správnemu spracovaniu zeleného odpadu. 
 Vstup zadarmo
29.4. po 10.00 - 18:00 h
 DEŇ ZEME 
 8. ročník komunitného podujatia v SD Prievoz 
 venované deťom aj dospelým. EKO hry pre deti, sadenie  
 byliniek, výstava EKO plagátov, hľadanie strateného   
 pokladu, tvorivé. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@  
 cultusruzinov.sk


