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Moderátor
a odborník
na kulinárstvo

Justin
Topolský

Dedičstvo minulosti

Nenašiel som žiadnu
bezbariérovú volebnú
miestnosť

V Ružinove
prebieha
blokové čistenie
ulíc

Národný projekt
„Zlepšenie prístupu obetí
trestných činov k službám
a vytvorenie kontaktných
bodov pre obete“

2
Parkovacia politika? Rozhodne sa v júni

Vážení susedia, milí Ružinovčania,
po prvých štyroch mesiacoch zisťujem, aké je to, dostať sa do súboja
s developermi, ktorí by najradšej zastavali každý kúsok nášho Ružinova.
Napriek tomu, že veľmi dôsledne
dbáme na to, aby sme pri každom
jednom rozhodovaní na stavebnom
úrade dôsledne dodržiavali zákon,
už dvaja developeri na nás podali
podanie na prokuratúru. Zhodou
okolností to sú tí istí, ktorí by radi stavali stavby, proti ktorým máme my,
Ružinovčania, najväčšie výhrady.
Ako občan Ružinova a váš sused
mám na ich konanie úplne jasný názor. A je zrejme rovnaký, ako ten váš.
Ako starosta však musím byť úplne
nestranný a rozhodovať v súlade so
zákonom, ktorý žiaľ nie je vždy na
strane obyvateľov.
Napriek tomu sa s kolegami nedáme zastrašiť a budeme vždy dbať na
spravodlivé a zákonné rozhodnutia.
Veľmi sa teším, že sa v tom môžem
spoľahnúť aj na mnohých našich
ružinovských poslancov, ktorí nielen
doteraz vždy podporili kroky nášho úradu, ale často prichádzajú aj
s vlastnými podnetmi a riešeniami.
Peter Herceg, Michaela Biháryová,
Matúš Meheš, Jozef Matúšek a mnohí ďalší neúnavne pracujú a prišli
s konkrétnymi návrhmi a krokmi, za
ktoré im patrí vďaka.
Neviem vám sľúbiť, že vždy vyhráme.
Zvlášť, ak ide o výstavbu na pozemkoch, ktoré boli v minulosti predané
samotným mestom a už majú vydané niektoré platné povolenia. Ale
v súlade so zákonom budeme vždy
dbať na záujmy obyvateľov a brániť
ich.
Martin Chren
starosta Ružinova

Primátor Matúš Vallo predstavil návrh novej jednotnej parkovacej politiky
v hlavnom meste. Podľa nej by mali na území Bratislavy pribudnúť zóny, v ktorých
bude zvýhodnené parkovanie pre miestnych obyvateľov. Rezidenti si síce budú
musieť – ako je tomu vo všetkých mestách s parkovacou politikou na Slovensku
– zakúpiť rezidentskú kartu, tá im však umožní bezplatné parkovanie v zóne
ich bydliska, 100 hodín bezplatného parkovania pre ich návštevy, a dve
hodiny parkovania v inej zóne.
Tento návrh však neznamená, že sa spoplatní parkovanie v celej Bratislave.
Jednotlivé mestské časti sa rozhodnú, či začnú nové parkovacie zóny zavádzať
a v akých hodinách budú platiť. Ide teda o podobný systém, aký dnes poznáme
napríklad v Starom Meste, kde všetci okrem obyvateľov musia platiť parkovné
v pracovných dňoch medzi od 8.00 do 16.00 h. Podobné zóny budú po novom
môcť postupne zaviesť aj iné mestské časti.
Ružinov plánuje zavedenie takéhoto rezidenčného parkovania v prvom rade na
sídlisku 500 bytov, následne v ďalších častiach v oblasti Nív a neskôr i Starého
Ružinova. Ak by malo v najbližších rokoch dôjsť aj vytvoreniu zón na najväčších
sídliskách – ako sú Ostredky, Štrkovec, Pošeň či Trávniky, išlo by zrejme najmä
o zregulovanie parkovania vo večerných a nočných hodinách cez pracovný
týždeň, ktoré by uprednostnilo domácich obyvateľov s trvalým pobytom.
Mestskí poslanci by mali návrh parkovacej politiky schváliť na zastupiteľstve v júni,
zavádzať sa však zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici v roku 2020.

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE

„Parkovacia politika“
kedy? 9. mája 2019 o 17:30
kde? priestory Radošinského naivného divadla , Záhradnícka 95
kto? obyvatelia s trvalým pobytom v Ružinove

Granty: Ružinov podporuje dobré nápady
Aj tento rok mestská časť podporila projekty Ružinovčanov, ktorým
záleží na tom, aby sa nám v našej mestskej časti žilo lepšie.
Do piatku 29. marca mohli Ružinovčania posielať žiadosti o grantové
príspevky vo výške až do 5-tisíc eur, tentokrát s dôrazom na podporu
a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a podporu voľnočasových a mimoškolských aktivít a činností
detí a mládeže.
V čase uzávierky tohto čísla Echa grantová komisia rozhodovala o tom,
ktoré z množstva zaujímavých projektov podporí. Výsledný zoznam bude
zverejnený na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk a oficiálnej
FB stránke www.facebook.com/BratislavaRuzinov.

Poslanecké stredy
Každú pracovnú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho
úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami.
MÁJ		

JÚN

15. 5. 2019 Patoprstý Martin, Ing.
Ostredky

5. 6. 2019 Kurhajcová Petra, Ing.
Trávniky

22. 5. 2019 Pilková Silvia
Trnávka

12. 6. 2019 Štasselová Lucia, Ing. arch.
Pošeň

29. 5. 2019 Šimončičová Katarína, Ing.
Nivy

19. 6. 2019 Gečevský Nikolaj
Prievoz
26. 6. 2019 Kulifajová Marcela, Ing.
Štrkovec
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Ružinov potrebuje transparentné pravidlá
Prijímanie do škôlok, prideľovanie nájomných bytov a čierne, alebo prinajmenšom kontroverzné, stavby
patria v Ružinove medzi najcitlivejšie témy. Práve preto je potrebné stanoviť jasné a zrozumiteľné
pravidlá.
Poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. apríla (pozn. – po uzávierke
tohto čísla Ružinovského Echa) rokovali o návrhoch všeobecne záväzných nariadení. Všetky predkladané VZN mali možnosť
v stanovenej lehote pripomienkovať aj občania. So znením návrhov sa môžu občania zoznámiť na webovej stránke mestskej časti.
Ide o návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016, zo dňa
21.6.2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze,
náhlej núdze na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

Príspevok na letný tábor
Mestská časť poskytne tento rok
príspevok 200 eur pre deti z rodín v hmotnej núdzi.
Poslanci aj tento rok podporili v rozpočte vytvorenie položky, vďaka ktorej sa môžu deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín zúčastniť letných táborov – či už
denných alebo pobytových. Podmienkou priznania finančného príspevku na letný tábor je trvalý pobyt zákonného
zástupcu a dieťaťa na území mestskej časti a vek dieťaťa,
ktorému je finančný príspevok na letný tábor určený, od
7 do 14 rokov.
Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na
letný tábor je žiadateľ – zákonný zástupca povinný priložiť
k písomnej žiadosti všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku
na letný tábor.
Všetky potrebné informácie sú dostupné na
www.ruzinov.sk v sekcii Miestny úrad/ sociálne služby.

Pozvánka
Ing. Martin Chren

starosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov
si Vás dovoľuje srdečne pozvať na slávnostné
uvítanie detí do života,
ktoré sa uskutoční
2. 5. 2019 /štvrtok/ o 10:00 hod.
v slávnostnej sieni na prízemí Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov,
Mierová 21, Bratislava

a iných nenávratných finančných príspevkov. Návrh VZN, ktorým
sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred.
Návrh VZN o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania
bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov v bytovom
dome na Vietnamskej 41. Návrh VZN o prijímaní na predprimárne
vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Ružinov.
VZN v podobe, v akej boli schválené, budú zverejnené na webe
mestskej časti www.ruzinov.sk.

Výzva: Osobnosť Ružinova
Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana?
Niekoho, kto prispel lepšiemu životu nás všetkých,
prípadne je úspešný na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, dajte nám o ňom vedieť a nominujte ho
na verejné ocenenie mestskej časti.
Prihlasovací formulár a podrobné informácie nájdete
na webe ruzinov.sk. Vaše nominácie čakáme do 15.
mája 2019.

Nový generálny riaditeľ RP VPS
Novým generálnym riaditeľom Ružinovského podniku
verejno-prospešných služieb sa na základe výberového
konania, ktoré vyhlásila mestská časť, po predložení
projektov a po verejnom vypočutí, stal Jozef Orsovics.

Mestská časť
Bratislava – Ružinov
vypisuje
VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKCIE RADITEĽA
základných škôl
ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16,
ZŠ Kulíškova 8,
ZŠ Medzilaborecká 11,
ZŠ Ostredková 14, ZŠ Vrútocká 58

Prihlášky môžete posielať do 10. mája 2019

Milí rodičia, radi by sme Vám pripomenuli, že ak ste sa
rozhodli prevziať si finančný príspevok pri narodení dieťaťa
priamo na miestnom úrade, je dôležité nezabudnúť si
priniesť občiansky preukaz. Príspevok sa vypláca matke
dieťaťa, resp. inému rodinnému príslušníkovi, ktorého
matka písomne splnomocní (toto splnomocnenie nemusí
byť notársky overené). Príspevok si môžete prevziať do
30 dní od slávnostného uvítania do života, teda do
2. 6. 2019. Po uplynutí tohto termínu nárok na jeho
vyplatenie zaniká.

Prihlášky môžete posielať do 20. mája 2019

V prípade Vašich otázok prosím
kontaktujte pani Horváthovú
Referát sociálnych služieb, t. č. : 02/ 48284451,
email: natasa.horvathova@ruzinov.sk

Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk
v sekcii mestská časť/ otvorená samospráva/ voľné
pracovné miesta.

VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKCIE RADITEĽA
materských škôl
MŠ Bancíkovej 2, MŠ Miletičova 37,
MŠ Prešovská 28, MŠ Velehradská 24
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V Ružinove prebieha blokové čistenie ulíc

Ružinovský podnik
verejnoprospešných služieb
začal jarnú vlnu blokového
čistenia komunikácií. Po
skúsenostiach z minulého roku,
keď mnohí vodiči nerešpektovali
dočasné dopravné značenie,
RPVS vyzýva vodičov
motorových vozidiel, aby počas
blokového čistenia rešpektovali
dočasné dopravné značenie
umiestňované spravidla 3 dni
pred začiatkom akcie a umožnili tak pracovníkom vykonať čistenie
v celom rozsahu.
Termíny, v ktorých sa bude čistiť vaša ulica:
29. apríla (pondelok)
Palkovičova, Prešovská, Bajzova
30. apríla (utorok)		
Koceľova, Rastislavova, Kvetná
6. mája (pondelok)		
Kulíškova, Kvačalova, Daxnerovo nám.
7. mája (utorok)		
Budovateľská, Súťažná, Revúcka
13. mája (pondelok)
Oravská, Zvolenská, Tekovská
14. mája (utorok)		
Trenčianska, Gemerská
20. mája (pondelok)
Trenčianska, Zvolenská, Oravská
21. mája (utorok)		
Pavlovova, Niťová, Velehradská
27. mája (pondelok)
Teslova, Haburská, Sabinovská
28. mája (utorok)		
Jadrová, Ostredková, Rovníková
3. júna (pondelok)		
Radarová, Kozmonautická,
			Zimná, Jesenná
4. júna (utorok)		
Nezábudková, Rumančeková
10. júna (pondelok)
Muškátova, Šalviova, Papraďova
11. júna (utorok)		
Narcisova, Astrová, Ľanová
Máte denne problém s cestovaním do práce? Ponúkame pracovnú pozíciu
OBCHODNO-MARKETINGOVÝ PRACOVNÍK pre komunikáciu so zahraničnými
dodávateľmi. Pracovisko v obvode BA II., tel.: 0905 504 578.

ECO VILLAGE

Máte radi veci „eko“ a „bio“? Tak práve pre vás tu bude už vo štvrtok 16. mája 2019
Eco Village. Trhovisko plné zelených nápadov, edukačných aktivít na podporu
vzdelávania v ekologickej oblasti a poctivých výrobcov, ktorí chcú robiť veci lepšie,
zdravšie a kvalitnejšie.

RETRO RUN

Ďalší ročník RETRO RUN sa uskutoční tento rok v sobotu 18. mája od 8:30 do 14:00.
Okrem tratí v dĺžke 5 alebo 10 km pre skúsenejších bežcov si na svoje prídu aj
deti, ktoré môžu súťažiť v kategóriách na 150, 300, 600, 800 alebo 1200 metrov.
Tí, ktorí majú radšej iné športové aktivity, sa môžu prihlásiť na cross challenge.
www.retrorun.sk

DEŇ DETÍ V RUŽINOVE

Starosta Martin Chren k príležitosti tohto sviatku pripravuje pre deti a tínedžerov
zaujímavý program. Sledujte náš web www.ruzinov.sk a náš oficiálny FB facebook.
com/BratislavaRuzinov (MČ Ružinov – oficiálna stránka)
A K A D É M I A

Í R S K E H O

T A N C A

AVA L O N

DENNÝ TÁBOR

19.-23. 08. 2019

Zameranie: Írsky tanec, anglický jazyk
(aj pre native speakers), gymnastika.

tel.: 0905822979
www.avalon-dance.com

PRE DETI VO VEKU 5-12 ROKOV

NEVÄDZOVA 4

inzercia

Ponúkame administratívno-skladové a obchodné priestory s rozlohou
280 m², v obvode BA II., na predaj alebo prenájom, s možnosťou rozdelenia.
Bezbariérový prístup. tel.: 0905 504 578.

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

Ak chceme mať vplyv na EÚ, musíme prísť voliť
Komunálne a následné prezidentské voľby trošku zatienili voľby do
Európskeho parlamentu, ktoré však pre nás nemajú o nič menší význam.
A to si tradične mnohí Slováci neuvedomujú. Len si spomeňme na extrémne nízku účasť v eurovoľbách v roku 2014. Bola len 13,05%. Dosiahli sme
smutné prvenstvo v najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín
Európskej únie. Ešte smutnejšie je, že sa tak udialo už tretie eurovoľby
po sebe (2004 aj 2009). A pritom rozhodnutia prijímané v EÚ sa dotýkajú
priamo každého z nás, ovplyvňujú našu prítomnosť a už dnes formujú našu
budúcnosť. Preto sa neoplatí byť k nim ľahostajný. Slovensko má priestor
ovplyvňovať dianie v Európskom parlamente. A je len na nás voličoch rozhodnúť, či sa tak skutočne stane, a ak áno, s akou silou, hlasom a ideou.
Slovensko si v posledných rokoch buduje novú pozíciu v Európskej únii súčasne
s tým, ako sa únia vyvíja. Na jednej strane má záujem byť v centre jej diania ako silný,
spoľahlivý a seriózny člen, na strane druhej stále častejšie počuť kritiku mierenú na
nadraďovanie „eurozáujmov“ nad záujmy jednotlivých členských štátov a
v konečnom dôsledku samotných občanov.
Jednou z oblastí kde dochádza ku konfrontácii „eurozáujmov“ a záujmov jednotlivých členských štátov vrátane Slovenska je snaha o tvorbu jednotnej európskej legislatívy. Tu narážame na značné problémy súvisiace s národnou identitou. Ide o to, že
rôzne legislatívno-právne problematiky z pohľadu národných zvykov obyvateľstva, či
vývoja spoločnosti majú rozdielny charakter. Členské štáty Európskej únie sa rozdielne pozerajú na problematiku otvorenosti a dostupnosti informácií na internete, čo
v extrémnom prípade môže viesť až ku kontrolovanej cenzúre. Témou posledných dní
je tiež držanie strelných zbraní. Na túto problematiku sa úplne inak prihliada v štátoch západnej Európy a inak na Slovensku. To isté s týka problematiky liečiv, keď niektoré sú u nás zakázané a inde povolené. Osobitnou kapitolou sú potraviny. Väčšina
obyvateľov Bratislavy zažila nákup v blízkom Rakúsku a na vlastné oči sa presvedčila,
že sa európskym výrobcom umožňuje vyrábať rovnaký výrobok v rozdielnej kvalite
pre západné a východné trhy európskej únie pričom ale stále ide o jednotný európsky
priestor. Jednoducho povedané vzniká pnutie medzi záujmami Európskej únie a záujmami jednotlivých členských štátov. Preto treba bojovať za to, aby sa nepresadzovali
legislatívno - právne riešenia a záujmy len niektorých členských krajín, ale aby sa
hľadali riešenia, ktoré budú vyhovovať všetkým členským štátom.

Druhou veľmi významnou oblasťou sú eurofondy. Potenciál využívania eurofondov
závisí od toho, ako je a hlavne v budúcnosti bude nastavený systém ich prideľovania
a čerpania. Už dnes začínajú rokovania o novom programovom období, ktoré zásadne ovplyvnia čerpanie v budúcnosti. To je veľmi vážna situácia. Zaiste ste zachytili,
o koľko desiatok miliónov Eur sme z eurofondov prišli v posledných rokoch, lebo
nám jednoducho prepadli. Takýto postoj je neprípustný. Stále častejšie sa spomína
v súvislosti s eurofondami aj „zjednodušovanie“ a „zvyšovanie transparentnosti“.
Dochádza k nim ale v skutočnosti? Slovenské subjekty – podnikatelia, výskumníci,
školy, samosprávy a aj naša mestská časť Ružinov, často bojujú v začarovanom kruhu
byrokracie a množstvo hodnotných projektov stroskotá na zle nastavených procesoch a prieťahoch. Je potrebné dohliadnuť na to aby možnosti čerpania budúcich
prostriedkov z Európskych fondov, ak ich dostaneme, zodpovedali reálnym potrebám Slovenska. Nepotrebujeme projekty len aby sa míňali peniaze. Potrebujeme
realizovať zmysluplné projekty, ktoré skutočne prispejú k zlepšeniu kvality života
nás všetkých. Slovensko potrebuje osobitnú a intenzívnejšiu pozornosť zamieriť na
oblasti ako doprava, školstvo, zdravotníctvo, starostlivosť o seniorov, podpora sociálneho sektora – nedostatky v týchto oblastiach snáď nemusím objasňovať, pociťuje
ich azda každý z nás. No v neposlednej rade aj napríklad oblasť športu, ktorá je úplne
poddimenzovaná. Chátrajú nám športoviská, mnohé športové disciplíny na národnej
úrovni sa vôbec nerozvíjajú až priam upadajú do zabudnutia a toto sa nebude dať
vyriešiť len z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Treťou a asi najnáročnejšiu témou je zmazávanie rozdielov životnej úrovne na
Slovensku v porovnaní z vyspelými štátmi EU, čo je vlastne cieľom euro fondov ako
takých. Tieto financie vo všeobecnosti majú prispievať k znižovaniu regionálnych rozdielov medzi štátmi EÚ, a to najmä z hľadiska životnej úrovne, kvality života, rozvoja či
ekonomickej úrovne a výkonnosti. Ak má skutočne dochádzať k vyrovnávaniu rozdielov medzi štátmi a posilňovaniu postavenia Slovenska, musíme byť aktívne prítomní
tam, kde sa prijímajú kľúčové rozhodnutia o našom ďalšom smerovaní. V prípade, ak
sa mi podarí získať dôveru voličov a mandát v Európskom parlamente, mojou primárnou snahou bude hájiť a jasne a zrozumiteľne v ňom presadzovať záujmy Slovenska.
Samozrejme, za súčasnej podpory európskej spolupráce, ako základného piliera nášho
ďalšieho rozvoja. Ak budete mať možnosť, prosím, príďte voliť. Nenechajte za seba
rozhodnúť iných. Každý hlas rozhodne.
Michal Gašaj, zástupca starostu Ružinova

Z pohľadu poslanca
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Vážení obyvatelia
Ružinova, Prievozu, milí
susedia,
vážim si, že som vďaka
vám obhájila mandát
poslankyne už v treťom
volebnom období.
Viacerí z vás ma oslovili
s výzvou na odpočet
môjho pôsobenia za prvých 100 dní tohto
volebného obdobia.
Aktivity pre Prievoz
Podarilo sa zakomponovať do rozpočtu
riešenie Radnice, realizáciu projektovej
dokumentácie riešenia SD Prievoz, čistenie
ulíc a kultiváciu zelene, výsadbu stromov,
opravy chodníkov a ciest, rozšírenie kapacít
MŠ na Šťastnej ulici, revitalizáciu detského
ihriska Staré záhrady a pripravuje sa
štúdia využiteľnosti obecného pozemku
na Ružomberskej pre výstavbu Domova
dôchodcov.
Ako poslankyňa za Prievoz som riešila
podnety občanov z Prievozu v prieťahoch so
stavebným úradom, rokovali sme s občanmi
a so starostom o Konopnej Residencii a
zámeroch občanov dobudovania okolia
Radničného námestia. V rámci výstavby
D4R7 som sa zúčastnila rokovania investora
a občanov Malé Pálenisko, kde sme
intenzívne rokovali o minimálnych dopadoch
dopravných obmedzení pre lokalitu Prievoz.
Pozorne sledujem zámery investora „Vlčie
maky“ v Prievoze, ktorý počíta s výstavbou
bytových domov, ako aj objektov pre obchody,
služby a výrobu a aj rekonštrukciu ulice
Domové role. Zúčastnila som sa prezentácie
tohto zámeru, ktorý sa objavil na stránke
enviroportál – ako projekt posudzovania
vplyvov na životné prostredie /EIA/, ktorý
pripomienkovala MČ.
Aktivity pre Ružinov
Stala som sa členkou Miestnej rady a zároveň
som bola zvolená do komisií: školstva, kultúry
a športu (ako podpredsedníčka), grantovej,
sociálnej a bytovej.
V grantovej komisii sme schvaľovali procesy a
kritériá prideľovania grantov/tieto kritériá som
vytvorila ešte v predchádzajúcom období/,
taktiež som vytvorila návrh oznámenia o
dotačnej politike, aktívne som participovala
na obsahu grantovej výzvy a vystúpila som
v rámci workshopu ku grantovej schéme.
V komisii školstva, kultúry a športu
pripravujeme VZN o príjmaní detí do
materských škôl. Delegovali sme právomoci
vo vzťahu k Radám škôl a stala som sa
členkou Rady školy ZŠ Nevädzová, ZŠ Mierová
a MŠ Šťastná.
Miestne zastupiteľstvo ma schválilo za
konateľku TVR a Ružinovské echo s.r.o. , kde
sme v štádiu personálneho, technického,
finančného auditu a potrebujeme dôkladne
spoznať procesy v tejto organizácii, kde je
mestská časť 100% spoločníkom.
Nuž a napokon, ako sobášiaca poslankyňa
sa teším tejto, podľa môjho názoru,
najpríjemnejšej poslaneckej práci - oddávať
tých, ktorí sa rozhodli vysloviť to čarovné ÁNO.
Mária Barancová,
poslankyňa MZ Ružinov

Očami Ružinovčanov
Od Ružinovskej ulice po obchodný dom Budúcnosť nesvieti ani jediná pouličná lampa. Je
to konkrétne na ulici Vladimíra Clementisa a tento stav trvá už približne štyri týždne. Pracujem na smeny a keď sa neskoro v noci vraciam domov, mám veľmi nepríjemné pocity.
Mohli by kompetentní tento problém konečne vyriešiť?
Jozef N. - obyvateľ ulice Vladimíra Clementisa

ECHO sa pýta za vás:
Napísali nám Milan a Zuzana zo Šalviovej ulice:
"Keď sa pozrieme cez balkón z domu na Šalviovej
na Nevädzovú ulicu, tak sme teraz na jar zistili, že
nám vyschlo 6-10 stromov na Nevädzovej ulici. Asi
pred 5 rokmi nám dali sadenice stromov pod balkóny a všetky sa neujali. Stojí to peniaze."
ECHO s pýta: Ako je v Ružinove zabezpečený systém následnej starostlivosti o vysadené stromy?
Odpovedá Mgr. Tatiana Tóthová, riaditeľka útvaru pre styk s verejnosťou:
Stromy, o ktorých hovoríte, boli vysadené pred piatimi rokmi v rámci náhradnej výsadby.
Sú to vzrastlejšie druhy a to, ako sa ujmú, závisí od miesta, kde sú posadené. Mestská časť
preto zabezpečuje výmenu takýchto drevín za iné, ktoré sú vhodnejšie do konkrétneho
prostredia. Nie všetky stromy, ktoré sa teraz zdajú suché, však takými naozaj sú. Niektoré
majú len neskorší termín pučania.

Napísali ste nám
Vážený pán starosta, vážená redakcia,
rád by som reagoval na fakty uvedené v článku a objasnil situáciu z pohľadu obyvateľa.
V prvom rade vysoko hodnotím pokus niečo s parkovaním v našej lokalite urobiť.
Roky trpíme vďaka politike parkovania Starého Mesta. Nakoľko tu nie je možné
ľubovoľne parkovať, nerezidenti si zvykli 500 bytov využívať ako parkovisko svojich áut počas ich pracovnej doby. A ten kúsok prejdú peši, prípadne MHD. A majú to zdarma. Neraz
dokonca nie sú ochotní si zaplatiť ani symbolický príspevok za parkovanie v podzemných
garážach, ktoré mnohé firmy svojim zamestnancom poskytujú. Nepáči sa mi ako uvedený
článok vyznieva. Ono to vyzerá, že sa katastrofický scenár nenaplnil a vlastne ľudia nemajú záujem ....To však nie je pravda a ten scenár trvá stále už roky. A hlavne to je nepochopenie problému. Problém nie je parkovanie cez noc, to už pracujúci odchádzajú a po 18,00 to
už nebýva až taký problém. Témou je dostupnosť bytu v priebehu dňa. Od rána sú miesta
obsadené a obyvateľ sa nedostane k bytu. A to býva komplikácia hlavne v prípade, keď
potrebujete odviezť staršieho obyvateľa k lekárovi, urobiť mu väčší nákup. Tak isto v prípade potreby naloženia materiálu z bytu, alebo do bytu, nehovoriac o prerábke a akýchkoľvek činnostiach súvisiacich s opravami. V týchto prípadoch, ktoré sú akútne, nepomôže
ani dobrá idea súčasného parkoviska. Viem ,že realizácie je asi nemožná ale pomohla by
presne opačná idea. A to síce, aby cezpoľní mali v 500 bytoch zakázané parkovať a oni by
prechodne mohli zaparkovať na vymedzenom parkovisku.
S úctou! Ing. Marian Marek
Medzi nami žije obrovské množstvo sťažovateľov
Medzi nimi vynikajú tí, čo sa sťažujú na všetko. Prekážajú im psi v byte, psi na dvore, psi
v lese, psi na poli, psi na lúke, psi na Marse, detský plač v paneláku, detský krik pred barákom, deti na ihrisku, ihrisko vo dvore, ihrisko na druhej strane cesty. Centrom ich pozornosti sú nepretržite aj pachy z reštaurácie 100 metrov od ich domu, vypúšťanie pary zo
Slovnaftu, prekáža im malá cukráreň pod barákom, čistiareň vo vedľajšom vchode, alebo,
že je zastávka autobusu príliš ďaleko, inokedy je zastávka príliš blízko. Nesmierne vadí sused Róm. To akože fest! Mexičan v podnájme vo vedľajšom vchode vadí tiež. A Arab vadí
kdekoľvek. V akomkoľvek paralelnom vesmíre.
Takýto jedinec je vyslovene darček pre celý panelák, ulicu, ba priam pre celú štvrť a nepomôže mu nič. Ani presťahovať sa na dedinu. Lebo kohúty kikiríkajú, jelene ručia a susedove
kôstkové čerešne im padajú cez plot do záhrady. A navyše v jednom kuse niekto v sobotu
kosí a v nedeľu rúbe drevo. No katastrofa!
Takíto jedinci majú nesmiernu smolu, ale že nesmiernu, lebo sa v podstate nemajú kam
odsťahovať. V Afrike sú černosi, v Ázii šikmookí a v Berlíne homosexuáli. Na Marse pristávajú sondy, na mesiaci kozmonauti a na slnku je horúco.
Ako východisko vidím nejaký nový startup, ideálne s podporou ministerky Lubyovej a
jej fondov, lebo zadara to nebude. Ten by mohol vyvinúť nejakú osobnú bublinu, kde by
bol tento jedinec všestranne chránený. V nej by si jedinec či rodinný kolektív dokázal nastaviť celý život tak, ako mu vyhovuje. Kohúty budú kikiríkať výlučne len od 9,00 do 9,05
v molovej tónine hlavnú melódiu z filmu Vtedy na západe. V sobotu a v nedeľu budú ticho. Autobusy chodiace po pravidelnej trase by sa okolo bubliny zdvihli do vzduchu, aby
nerobili hluk. Vietor by vial zásadne od bubliny, aby k nej nedoľahli žiadne pachy, okrem
tých vlastných. To by bola aká paráda! A nielen pre nich, ale najmä a v prvom rade pre nás,
normálnych, ktorí vedia, že keď sa deti hrajú, tak kričia, keď sa psi rozprávajú, tak štekajú,
keď sme hladní, potrebujeme reštauráciu a keď sa chceme voziť na autách, potrebujeme
benzín. Aspoň zatiaľ.
Monika Kozelová
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Ťažké dedičstvo minulosti

O výstavbe, ktorá dnes v Ružinove prebieha, sa často rozhodlo už pred rokmi
V žiadnej inej mestskej časti sa nestavia tak intenzívne ako dnes
v Ružinove. Najväčšie developerské projekty, ako Eurovea, Nuppu či
Nové Nivy, prinášajú tisíce nových bytov. Obyvateľom však najviac
vadia tie stavby, ktoré ich pripravujú o zeleň, parkoviská, a zahusťujú
už existujúce sídliská.
Medzi najväčšie stavby, ktoré v Ružinove čoskoro pribudnú, patria napríklad pokračovanie Eurovea, projekt Ovocné sady pri letisku alebo Zwirn
na Nivách. O územné rozhodnutie už požiadal aj developer Apollo biznis
centra.
Budúcnosť Hirošimy
Dobrou správou azda je to, že na lepšie časy svitá ružinovskej Hirošime.
Nový majiteľ už začal s čistením tohto priestoru. Jeho ďalšie plány zatiaľ
nepoznáme, požiadavka starostu Martina Chrena však bola jednoznačná - architektonicka súťaž a to, aby nové budovy neboli vyššie, než okolitá zástavba. „Územie Hirošimy je najcennejším centrom Ružinova. Nechceme tam žiadne nové Retro či Central,“ hovorí starosta.
Električky, parkovacie domy a cyklotrasy
Mestská časť spolu s magistrátom intenzívne pracujú aj na riešeniach
dopravy. Veľkou témou pravidelných rokovaní je výstavba nových
električkových tratí v Ružinove či cyklotrás. Nová cyklotrasa by mala tento
rok pribudnúť medzi Ružinovom a Vrakuňou, aj na ulici Ivana Horvátha.
Pripravuje sa obnova celej ružinovskej električkovej trate a aj projekt
predĺženia električky na Súhvezdnú ulicu, kde by pri dnešnej konečnej
autobusu 39 mala vzniknúť nová vlaková zastávka. Ružinov skúma aj miesta
na výstavbu parkovacích domov, ale tak, aby neprekážali obyvateľom. Väčšina
kontroverzných stavieb v Ružinove má svoje korene v ďalekej minulosti.
Často sa stavia na pozemkoch, ktoré predtým vlastnil štát alebo mesto. Takto
na Ostredkoch vzniká novostavba Sputnik na pozemku, za ktorého predaj
hlasoval aj bývalý starosta. Podobne sa do rúk developerov dostal pozemok
pod jednou z najkontroverznejších stavieb – pod parkoviskom na Hraničnej
ulici v Prievoze. Predali ho mestskí poslanci pred viac ako desiatimi rokmi.

Najkontroverznejšie stavby v Ružinove

Medzi ružinovskými developerskými projektmi, o ktorých sa najviac
hovorí alebo vyvolali najväčšiu nevôľu verejnosti, sú napríklad tieto:
Prima Park II
Developerská spoločnosť Cresco Ružinov plánuje výstavbu 8 poschodového domu s takmer 90 bytmi na parkovisku vedľa bývalej budovy banky
na Jašíkovej ulici. Proti výstavbe tohto domu obyvatelia zozbierali petíciu
s viac ako tritisíc podpismi. Projekt má, žiaľ, viacnásobne potvrdené súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta, ktorého platnosť už potvrdil aj nový
primátor Matúš Vallo. Práve poslanci z jeho tímu, Jana Poláčiková a Peter
Herceg, najaktívnejšie namietajú túto stavbu. Spoločne so starostom sa už
stali aj predmetom hnevu developera, ktorý ich napadol na prokuratúre
a vyhráža sa im ďalšími právnymi krokmi. Tvrdia, že projektu chýba viacero
posudkov, napríklad posúdenie dopravného vplyvu na Jašíkovu ulicu alebo
výrubové povolenie. Spis sa aktuálne nachádza na okresnej prokuratúre.
Developer sa už snaží obísť ružinovský stavebný úrad a požiadal okresný
úrad, ako nadriadený orgán, aby vydal územné rozhodnutie namiesto neho.
Bytový dom Hraničná
Spoločnosť Supreme development sa stala majiteľom pozemku pod
parkoviskom na konci Hraničnej ulice. Hoci bolo vybudované ako súčasť
priľahlých domov v 70-tych rokoch, mestskí poslanci odpredali pozemok
pod ním súkromnému developerovi. Súhlasné stanovisko napriek nesúhlasu mestskej časti a petícií podpísanej viac ako 4500 obyvateľmi vydal
ešte primátor Milan Ftáčnik. Okresný úrad v januári napomenul Ružinov,
aby nerobil prieťahy v konaní. Aj v tomto prípade už dal developer podanie na prokuratúru a domáha sa vydania územného rozhodnutia. Podľa
názorov z miestneho úradu však nie je jasné, či môže stavať na pozemku,
na ktorom už stojí iná stavba – parkovisko – ktorá by mala byť stále vo
vlastníctve hlavného mesta. Starosta Chren preto požiadal primátora Matúša Valla, aby hlavné mesto zasiahlo a zastavilo výstavbu, alebo podalo
na súd určovaciu žalobu, ktorá potvrdí jeho vlastníctvo stavby parkoviska.
Century Residence
Štyri bytové domy s výškou 34, 21 a 2 x 8 podlaží vyrastú v zahustenej
lokalite pri Jégého ulici. Projekt pod názvom „Nová Cvernovka – Century Residence“ odkúpila developerská spoločnosť Finep, ktorá stavala
napríklad aj bytové domy známe pod menom Jégého alej. Projekt má
územné rozhodnutie platné už od roku 2008, a ak pozitívne dopadne

Nový majiteľ už začal s čistením Hirošimy od náletových drevín
Foto Milan Stanislav

jeho prehodnotenie v rámci zisťovacieho procesu EIA, jeho výstavbe sa
už nebude dať zabrániť. V projekte vznikne približne 500 menších bytov
a dopravne bude napojený priamo z Trnavského mýta.
Územné plány zón a stavebné uzávery v ohrození metodickým
usmernením ministerstva
Azda najhoršou je správa z konca minulého roka. Ministerstvo dopravy
vydalo usmernenie, na základe ktorého hrozí, že budú zrušené obstarávania niekoľkých územných plánov zón a stavebných uzáver v celom meste. Opiera sa o rozsudok súdu, podľa ktorého mestské časti nemôžu robiť
územné plány zón v lokalitách, ktoré nie sú presne vymedzené vo veľkom
územnom pláne mesta. V Ružinove sú tým ohrozené územné plány na Štrkovci, Pošni, Ostredkoch aj v Prievoze. „Museli sme dočasne spomaliť naše
práce na týchto územných plánoch zón. Veľmi intenzívne komunikujeme
s našimi poslancami, ktorí sa o túto tému zaujímajú, aj s novým primátorom, ktorý urgentne pripravuje zmenu územného plánu mesta, v ktorom
naše zóny presne vymedzí, a tým odpadne výhrada ministerstva", opísal
boj za územné plány zón v Ružinove starosta Chren.
Takto prebieha povoľovanie stavieb
Vydanie povolenia na výstavbu trvá celé mesiace. V rôznych fázach sa
do neho môžu zapojiť aj občania a pripomienkovať či namietať ho. Platí,
že čím skôr, tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť,
stavebné povolenie je už do veľkej miery technická záležitosť a zastaviť
stavbu v procese jeho vydávania je takmer nemožné.
1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a okresné
úrady posudzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do
tohto procesu sa môže zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj
nedovolenie stavby, alebo stanovenie prísnych podmienok pre ňu.
2. Vydanie záväzného stanoviska – Osvedčenie o súlade navrhovanej
stavby s územným plánom vydáva primátor hlavného mesta. Ak dá
kladné stanovisko, jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a
osvedčí tým, že stavba je v súlade s územným plánom. Preskúmať by
predtým mal nielen jej veľkosť, ale aj vplyv na dopravu a celé územie.
3. Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie
dáva developerovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného konania môžu byť obyvatelia dotknutí
výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účastníkmi posudzovania EIA.
Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhodnutia je súhlas
primátora – kladné záväzné stanovisko.
4. Vydanie stavebného povolenia – V stavebnom konaní už stavebný
úrad zväčša posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu v tejto fáze procesu je už len
minimálna.
5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli
splnené všetky normy, zákony a požiadavky, aby bolo stavbu možné
začať užívať.
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Nenašiel som žiadnu bezbariérovú volebnú miestnosť
V časopise Ružinovské ECHO vám postupne
predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.
Dnes poslanec Mgr. et Mgr. MAREK MACHATA

Marek Machata (1983)
Vyštudoval právo, psychológiu a masmédiá.
Je členom viacerých expertných poradných rád
a výborov vlády SR. V súčasnosti je prezidentom
Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov
SR (AOZPO SR) a prezidentom OZ Imobilio. Je župným
a miestnym poslancom v obvode Bratislava – Ružinov.
Laureát Krištáľového krídla v kategórii Filantropia.
Venuje sa tiež herectvu v Divadle bez zábran pri Malej
scéne STU v Bratislave
Do spoločenského diania sa aktívne, cez tretí sektor, zapájate
dlhé roky. Čo bolo dôvodom aktívne vstúpiť do politiky?
Je to pravda, v neziskovom sektore pôsobím sedemnásty rok. Za
ten čas sa mi podarilo spolupracovať na mnohých projektoch, ktoré
pomohli stovkám ľudí. Táto práca má však svoje limity. Prídete na
to, že niekedy potrebujete súčinnosť štátu či samosprávy pri konkrétnych riešeniach, a preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky.
Komunálna politika je ideálnym miestom na odovzdanie, ale aj získanie množstva cenných skúseností.
Zatiaľ máte jedenapolročnú skúsenosť z pôsobenia v župe.
Napĺňajú sa vaše predstavy?
Župa je z pohľadu ľudí síce trochu abstraktná, má však na starosti
konkrétne školy, cesty, domovy sociálnych služieb, dopravu, pamiatky a podobne. Teší ma, že kraj je v dobrej kondícii, ako poslanec
postupne prechádzam najmä sociálne a kultúrne zariadenia v správe
župy.

V zastupiteľstve Ružinova pracujete v troch komisiách, aké prístupy v nich chcete presadzovať?
Komisia na ochranu verejného záujmu dohliada predovšetkým na
poslancov ☺ Ostatné tri, teda sociálna, bytová a grantová, sú síce
tiež poradnými orgánmi, ale ich témy sú blízko občanom. Grantová
komisia mala náročnú úlohu pri posudzovaní grantov, žiadosti boli
mimoriadne kvalitné a tešíme sa na podporené a zrealizované
projekty. V sociálnej komisií sme nedávno žrebovali záujemcov
o zájazd do Banskej Štiavnice. Rád by som počas štyroch rokov
prispel k skvalitneniu sociálnych služieb poskytovaných mestskou
časťou. Bytová komisia už roky zápasí s nedostatkom bytov v pomere
k počtu žiadostí. Ponúka sa teda otázka, či do budúcna neuvažovať
o nových nájomných bytoch.
Aj vďaka vám sa podarilo do rozpočtu presadiť príspevok na
dopravu pre imobilných občanov. Ako tento príspevok funguje?
Musím povedať, že existuje dobrá vôľa všetkých zúčastnených
pomôcť ťažko zdravotne postihnutým občanom s časťou ich nákladov na dopravu, konkrétny výsledok však ešte len vzíde z rokovaní
s úradníkmi a starostom. Základnou ideou je prispieť občanovi
časťou výdavkov na tzv. „sociálny taxík“, ktoré dnes znáša sám. Ak
sa to podarí, chceli by sme, aby časť sumy pre týchto občanov hradila mestská časť zo svojho rozpočtu. Presnú podobu príspevku ani
časový horizont však v tejto chvíli ešte neviem bližšie špecifikovať,
budeme o tom určite informovať občanov včas.
Jednou z vašich tém je aj debarierizácia verejných priestorov.
V akom stave je z tohto pohľadu Ružinov?
Existujú dva pohľady: jeden hovorí o rapídnom náraste rozpočtovej
položky na debarierizáciu a snahu našej mestskej časti debarierizovať napríklad materské školy alebo Domov dôchodcov na Pažítkovej.
Na druhej strane, pri nedávnych voľbách som sa nedopátral ani
k jednej volebnej miestnosti, ktorá by bola prístupná úplne bez
bariér. Ružinov má veru v tejto oblasti ešte veľa práce, vyhláška
o prístupnosti verejných budov platí roky pre všetkých a mala by sa
dodržiavať. V tejto súvislosti spomeniem existenciu novej pracovnej
skupiny na Hlavnom meste. Je dobré, aby mestské časti a mesto
v tejto oblasti spolupracovali.
V troch komisiách pôsobíte aj v rámci zastupiteľstva samosprávneho kraja. Kde vidíte priestor na lepšie prepojenie medzi
miestnou samosprávou a samosprávou druhého stupňa?
Kľúčovou oblasťou spolupráce je viaczdrojové financovanie a dotácie, alebo zámeny pozemkov či rekonštrukcie budov. Mestské časti
a župa však môžu spolupracovať aj v konkrétnych oblastiach, kde
majú podobné kompetencie. Dobrým príkladom by mohla byť spolupráca základných a stredných škôl, napríklad vo forme využívania
športových areálov občanmi, v sociálnej oblasti vidím možné prieniky
tiež. Špecifickými sú oblasti ako cestovný ruch alebo výmena dát.
Milan Stanislav

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly
Náplňou Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly je najmä:
Konštatovať platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva
a starostu. Sledovať a vyhodnocovať účasť poslancov na zasadnutiach miestneho
zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladať
miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení. Zisťovať
podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca. Konštatovať zánik mandátu poslanca a nastupujúceho náhradníka v zmysle § 192 ods. 1, 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Navrhovať zmeny
štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Navrhovať zmluvy a dodatky k zmluvám
predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Navrhovať zakladacie
dokumenty subjektov s právnou aj bez právnej subjektivity, ktoré mestskej
časti Bratislava-Ružinov plánuje založiť, prípadne zriadiť a zmeny týchto dokumentov (napr. obchodné spoločnosti, organizačné zložky, záujmové združenia
a pod.). Sledovať dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva,
v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení. Posudzovať z hľadiska právnej a legislatívno – technickej úpravy
a) návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, b) návrhy doplnkov a

zmien k rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
V rámci kontrolnej činnosti pôsobiť ako koordinačný a iniciatívny orgán
spolupracujúci s miestnym kontrolórom, na základne kontrolných zistení má
právo miestnemu zastupiteľstvu navrhovať opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a ich príčin. Spolupracovať pri analýze problémov v oblasti organizácie, riadenia a kontroly verejného poriadku, spolupracovať v danej oblasti
s útvarmi miestneho úradu. Sledovať stav verejného poriadku a navrhovať
konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie. V spolupráci s útvarom miestneho
kontrolóra sa zúčastňovať na kontrole vo vybraných oblastiach. Vypracovávať
stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa
na kontrole jeho čerpania. Zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu.
Zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN.
Predsedníčka komisie:
Členovia: 			
			
			

JUDr. Michaela Biharyová
Mgr. Ivan Kraszkó
JUDr. Matúš Méheš
Ing. Katarína Šimončičová

www.ruzinovskeecho.sk
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Moderátor a odborník
na kulinárstvo
Justin Topolský
Medzi New Yorkom a Ružinovom
Kedysi sme ho vnímali ako úspešného začínajúceho
speváka po boku s krásnou Katkou Karovičovou.
Pretože mu komunistický režim nevoňal, rozhodol sa
už ako vyštudovaný zubný lekár žiť mimo vlasti. Po
roku 1989 sa vrátil. Ako spevák, moderátor a aj zdatný
kulinár. Znalec dobrého jedla a všetkého, čo k tomu
patrí. Milý človek a starostlivý syn. Kedysi Peter, dnes
svetovejší Justin Topolský.
dzi reštaurácií a barov v našej štvrti
môžem vyberať.
Kam chodievate najradšej?
Do Resta, čo je reštaurácia v priestoroch bývalej gréckej reštaurácie. Varí
tu šéfkuchár Mišo Hruška, ktorý je
zodpovedný, čestný človek a varí
povýšenú slovenskú kuchyňu. Tak
isto mám rád Pecto, kde je najlepšia
treska, najlepší nakladaný hermelín
a ponúkajú také chuťovky, ktorým
labužník ako ja, len ťažko odolá.

Posledných dvadsať rokov
oscilujete medzi Ružinovom a New
Yorkom. Prečo?
Ružinov je môj pevný bod v Európe
a New York zasa za Veľkou mlákou. To
je jasné.
V Ružinove ste sa však nenarodili...
Na svet som prišiel, vtedy keď naši
bývali na Tehelnej ulici. Ale žijem
v Ružinove od pätnástich rokov. Presne v tejto mestskej časti som chodil
na strednú školu – na esvéešku na
Metodovej ulici, ktorá bola a hádam
aj je jedna z najlepších stredných škôl
v Bratislave.
Prečo máte rád Ružinov?
Lebo je tu pohodlne. Som v meste, aj
v ňom nie som. Naša mestská časť má
dosť zelene, pokiaľ ju úplne nezničia
a ešte stále je okolo nás dosť voľného priestranstva. A aj keď sa tu dejú
veľké podivuhodnosti, ako mamutie
stavby, ktoré rýchlo vyrastajú, na
relatívne malej ploche máme všetko.
Nákupné centrá, parčíky, reštaurácie,
kaviarničky, školy aj predškolské zariadenia. Teším sa najmä, že si spome-

Ste známy aj tým, že ak vás v
reštaurácii, kdekoľvek ste, čokoľvek zaujme, šupnete fotečku s textíkom na facebook. Čo vás naposledy takto zaujalo?
Napríklad krevety s čínskou kapustou
a bravčové mäso na baklažáne z ponuky reštaurácií v Rakúsku. A tu z Resta napríklad úžasné bravčové líčka. Sú
tu jedinečné a priamo z biochovu.
Ako často
chodievate do New Yorku?
Pretože ma tam čakajú pracovné
povinnosti, raz do mesiaca. Mám tam
svoje aktivity, naposledy som viedol
šesť rakúskych šéfkuchárov do takých
miest, kam by sa inak nedostali. Baví
ma takáto práca, našiel som sa aj na
tomto poli. V New Yorku ma poteší
sloboda, myslenie ľudí, uvoľnenosť.
Vždy tam omladnem o pár rokov.
Lebo hoci ani v tomto meste nie je
všetko ideálne, oproti našej úzkoprsosti je to tam celkom iné. Mesto
miest mám v krvi, New York ma jednoducho baví. Ľudia sú bezprostrední. Len tak na ulici mi hocikto povie
– čau, máš dobrý kabát , usmeje sa a
ide ďalej.
Máte tam dobrých susedov?

Justin Topolský
Momentálne moderuje
v RTVS reláciu Teleráno,
okrem toho moderuje rôzne
kulinárske festivaly po
celom Slovensku. Podľa
neho dobrý šéfkuchár
musí milovať svoju
prácu, zisťovať svetové
trendy, hodnotiť ich a
mať ambíciu pridať
do receptov aj vlastné
skúsenosti. A čo sa trendov
v kulinárstve týka hovorí:
Všetko smeruje k aziatskej
kuchyni. Je ľahšia,
farebnejšia, chutnejšia. Dá
sa kombinovať všetko so
všetkým.
Senzačných, slušných ľudí. Podobne
ako v Ružinove. Bývam vedľa úžasnej susedky, ktorá napriek tomu, že
pracuje v banke, mi niekedy pomôže.
Je to mladé dievča z Kremnice a napríklad minule, keď sa mi obrovská
kopa nahromadila pred dverami a
ja som zháňal niekoho, kto nám to
odnesie, táto milá mladá dáma naše
smeti s priateľom vyniesla do kontajnerov. Ani som nevedel, čo mám na
takúto láskavosť povedať. Je to jednoducho zlatá, milá a dobrá osoba.
Čo by ste v Ružinove zmenili?
Určite by som si želal viac reštaurácií
a kaviarní vonku pod slnečníkmi. Je
jar, ide leto a na čerstvom vzduchu
všetko chutí lepšie.
Barbora Laucká,
Foto: Desana Dudášová
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inzercia

rozkvitli do krásy

KO L AU D A Č N Ý

B ON U S
R
AŽ 3

300 EU

jarabinky.sk
182x135.indd 1

Túto jar nedostanete Jarabinky z hlavy!
Takmer vypredaný projekt v jednej z najmodernejších bratislavských štvrtí prichádza
s ponukou, ktorá nie je pre váhavých.
Posledné voľné byty v Jarabinkách práve teraz so špeciálnym kolaudačným bonusom
vo výške až 3 300 eur! Bývajte na mieste, kde sa bude písať budúcnosť Bratislavy!
inzercia

28/03/2019 17:04
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Začínate s podnikaním?
TAKTO môžete ušetriť stovky eur!
Máte dobrý nápad a chcete ho premeniť na reálny biznis, alebo už podnikáte a nejde vám to podľa
predstáv? Inšpiratívnym a bezplatným riešením je profesionálna pomoc Národného podnikateľského
centra. Jeho služby môžu využívať všetci Ružinovčania.

Workshopy, semináre a networkingové stretnutia patria k najobľúbenejším
službám Národného podnikateľského centra (NPC). Foto: SBA

Nepotrebujete ani cent, aby ste mohli využívať služby Národného podnikateľského centra (NPC) mohli čerpať a využívať služby, zúčastniť seminárov, prednášok, diskusných fór, networkingových stretnutí alebo workshopov.

Prvý kontakt, prvý krok k vášmu biznisu

Úvodné informácie o službách získate v bratislavskom klientskom
centre Front Office, ktoré sídli v NPC v priestoroch Twin City A na
Karadžičovej 2. Tam by mali viesť prvé vaše kroky. Potom je to už len
na vás, o čo konkrétne budete mať záujem.
Veľkou výhodou je, že NPC spolupracuje s tými najlepšími odborníkmi, s úspešnými ľuďmi z praxe, dokonca s tými, ktorí kedysi začínali
svoju kariéru s pomocou Národného podnikateľského centra.
Služby môže čerpať jednotlivec, skupiny, existuje možnosť výberu
vlastného lektora, služby ušité na mieru podľa požiadaviek klienta.

V klientskom centre Front Office
získate všetky informácie o službách, ktoré ponúka NPC.

podnikatelia získajú až 4-mesačné členstvo v priestoroch NPC v Bratislave,“ hovorí Martina Pirošková, vedúca manažérka Akceleračného programu, zameraného výlučne na nepodnikateľov. K dispozícii
majú vlastný pracovný stôl, uzamykateľnú skrinku, prístup k multifunkčnému zariadeniu, pripojenie na wifi.

Podnikáte a potrebujete pomôcť?

Medzi najpopulárnejšie služby Rastového programu pre podnikateľov patria odborné semináre, workshopy, prednášky, networkingové
stretnutia pod vedením skúsených lektorov. V rámci krátkodobého,
alebo dlhodobého poradenstva môžete využiť služby odborníka.
Ten pomôže s akýmkoľvek vašim problémom v biznise, stačí si len
zvoliť tému.
V Stážovom programe majú podnikatelia do 3 rokov od založenia
firmy zasa možnosť navštíviť konferenciu či workshop v rámci Európskej únie. „Záujemcovia si často vyberajú veľké konferencie so
zvučným menom, ale aj privátnejšie vzdelávacie kurzy v známych,
či menej známych európskych destináciách,“ hovorí Katarína Zeleníková, vedúca manažérka Stážového programu. Inkubačný program
zasa podporuje na začiatku podnikania životaschopné podnikateľské projekty.

Zoznámte sa s novými technológiami

Firmy a fyzické osoby - nepodnikatelia môžu využiť aj potenciál bratislavskej tvorivej dielne Creative Point. „Tvorivá dielňa poskytujúca
nové technológie - obrábacie stroje, 3D tlačiarne, laser, elektronické, diagnostické prístroje a zariadenia slúžiace na rozvoj zručností
a tvorivých nápadov. Takže ak vám nie je cudzie digitálne modelovanie či prototypovanie, radi programujete pomocou Arduina,
Raspberry PI, alebo ste nadšenec, ktorý rád kombinuje technológie
3D tlače, lasera, CNC frézy, ste u nás na správnej adrese,“ vysvetľuje
Natália Vajdová, programová manažérka pre Creative Point.
Workshopy, semináre a networkingové stretnutia patria k najobľúbenejším
službám Národného podnikateľského centra (NPC). Foto: SBA

Chcete začať podnikať?

O nepodnikateľov sa postará Akceleračný program, ktorý ponúka
odborné skupinové i individuálne poradenstvo, alebo letnú školu,
na ktorej sa počas jedného týždňa dá stretnúť s viacerými lektormi.
V Bratislavskom kraji je veľmi lákavá služba coworking, v rámci ktorej môžu záujemcovia získať non-stop prístup do coworkingového
centra a pracovať na svojich podnikateľských nápadoch. „Budúci

Všetky služby ponúka NPC prostredníctvom
viacerých programov. Pre podrobnejšie informácie stačí
kliknúť na stránku www.npc.sk a vybrať si.
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:
FCB -@SlovakBusinessAgency
Twitter - @SBAgentura
Instagram - @slovak_business_agency
LinkedIn - Slovak Business Agency (SBA)
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PRETANCOVAL SOM CELÝ SVOJ ŽIVOT

Krása ľudového tanca mu učarovala natoľko, že láska
k nemu ho drží od malička dodnes. Stál pri zrode
folklórneho súboru Lúčnica, neskôr sa podieľal na
formovaní Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Náš prvý profesionál v oblasti ľudového tanca,
choreograf, tanečník a režisér, čerstvý deväťdesiatnik
JURAJ KUBÁNKA (1928).
Kedy na vás láska k folklóru dýchla
po prvýkrát?
Šlo to u mňa akosi úplne prirodzene. Vyrástol som
na Liptove, takže ľudovú kultúru som nasával z môjho bezprostredného okolia. Moja mama bola nielen
učiteľkou na tamojšej základnej škole, venovala sa aj
osvetovej práci. Nacvičovala divadelné predstavenia,
viedla ochotnícky súbor v Liptovských Sliačoch a tam
aj založila prvý detský folklórny súbor vo vtedajšom
Československu.
Účinkovali ste v ňom aj vy?
Samozrejme. Od úplného malička som sa motal okolo
hercov, spevákov i tanečníkov a nasával všetko, čo sa
týkalo kumštu. Keď som po skončení gymnázia prišiel
do Bratislavy študovať na Lekársku fakultu, na internáte Lafranconi som začal organizovať skupinu chlapcov, s ktorými sme tam bývali. Šiesti sme si založili folklórnu tanečnú skupinu, a keďže sme začínali najmä
odzemkami, pomenovali sme ju Odzemkári.
Táto vaša malá skupina to postupom času dotiahla hodne ďaleko...
Tancu sme sa venovali celou dušou. Kvôli tancovaniu
som vlastne zanechal aj štúdium medicíny, ale neľutujem. V treťom ročníku som pochopil, že tanec mi je
oveľa bližší. V mojom správnom rozhodnutí ma utvrdil
aj režisér a folklorista Karol L.Zachar, ktorý ako odpoveď na obavy mojej matky napísal: „Lekárov bude vždy
dosť, ale lekárov ľudských duší a sŕdc bude vždy nedostatok.“ Po tomto jeho vyjadrení mi mama dovolila,
aby som si vybral povolanie, ktoré ma baví a teší.
Keď sa v roku 1949 formoval prvý profesionálny
folklórny súbor na našom území, Slovenský
ľudový umelecký kolektív, boli ste pri tom. Ako
si spomínate na jeho začiatky?
Túžba sústrediť náš folklór do jedného profesionálneho telesa bola veľmi silná. Zvlášť po skončení druhej
svetovej vojny, kedy nastal úžasný rozmach kultúry.
Vysokoškolský súbor pri zväze mládeže, kam patrili neskôr aj Odzemkári, prebral majetok ženského
spolku Živena. Na jeho pôde začala vznikať Lúčnica,
ktorej meno vymyslela Ľuba Pavlovičová-Baková. Ja
som vlastne začínal v Lúčnici, ktorá bola od začiatku
i dodnes zostala poloprofesionálnym súborom. No potom ma umelecký vedúci SĽUK-u, prof. Pavol Tonkovič,
spolu s Martinom Ťapákom prehovorili, aby som prešiel
k nim do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Ako každý rozbeh, aj SĽUK mal spočiatku isté muchy,
ktoré bolo potrebné vychytať. Jednak neboli vhodné
sály, v ktorým by účinkujúci mohli tancovať. Začínali
v areáli kúpeľov Sliač, onedlho sa súbor presťahoval
do Piešťan. Vtedy som tam nastúpil ja ako tanečník
a choreograf, časom som sa stal umeleckým vedúcim.
V septembri 1950 sme sa nasťahovali do kaštieľa v Rusovciach. Obidva súbory - Lúčnica aj SĽUK v lani roku

oslávia sedemdesiat rokov od svojho vzniku.
Môžete spomenúť zopár tancov, na ktoré ste
zvlášť hrdý?
Tak ako dobrá matka má rada všetky svoje deti, i ja sa
stále teším z toho, že nielen sľukárski tanečníci, ale
aj mnohí priaznivci slovenského folklóru isto poznajú
tanec Dupák, Kuruci, Podpolianska mlaď, Biela plť na
Váhu, Maľovaní zbojníci či Tatranská zima i Tatranskí orli, z tých novších spomeniem tanečné divadlo
Hrachova baba a Jurošík. Tie tvoria pilier bohatého
repertoáru SĽUK-u, obľúbeného u nášho i zahraničného publika a oceneného na mnohých folklórnych
festivaloch.
Istý čas ste pôsobili aj v Štátnom súbore Lužických Srbov v nemeckom Bautzene, kde vám
udelili dve prestížne ocenenia - Cenu Jakuba
Barta Tćišínskeho a Cenu Domoviny (Myto
Domoviny).
V Nemecku mi ponúkli trvalé angažmán v čase, keď
ma pozbavili všetkých funkcií v SĽUK-u. Nepodpísal
som sa totiž pod text listiny, na ktorej boli mená tých,
ktorí súhlasili so vstupom okupačných vojsk v roku
1968 do Československa. Stalo sa tak krátko po tom,
ako mi Lužickí Srbi, žijúci v niekdajšej NDR, udelili
ocenenie. Súhlasil som s ich ponukou. Prijali ma medzi
seba veľmi srdečne, a tak sme sa s manželkou, bývalou
sľukárskou tanečníčkou presťahovali. Istý čas manželka v tomto súbore tancovala ako sólistka, pridala sa aj
dcéra, ktorá dnes v tomto srbskom telese spieva, konferuje i tancuje.
Počas úctyhodných vyše šesť desaťročí ste
vytvorili a nacvičili s mnohými súbormi stovky
tancov, len pre SĽUK ich bolo vyše 250. Dá sa
vymyslieť do každej kompozície niečo nové, čo
tu ešte nebolo?
Dovolím si povedať, že ani jeden z mojich tancov nie je
zhodný s tancom druhým. Na báze goralského hudobného i tanečného prejavu som postavil aj spomínané
tance Tatranská zima a Tatranskí orli. Keď si ich divák
pozrie, musí uznať, že ide o diametrálne odlišné veci.
Tie dve čísla môžu ísť vedľa seba, no sú úplne iné. Za
tvorbu totiž nemožno pokladať odpozorovanie nejakého umeleckého prejavu a automatické prenesenie na
scénu. Tak to nie je tvorba. Nanajvýš to možno nazvať
akési inscenovanie toho, čo som sa naučil a čo som
videl.
Majstre, tancovať 63 rokov profesionálne a zo
desať rokov predtým ako nadšený amatér, je
obdivuhodné a takmer neuveriteľné. Čo je na
tanci také fascinujúce, že vás neomrzel a neunavil ani po toľkých desaťročiach?
Pre mňa znamená tanec krásu pohybu. To najkrajšie na
svete. Som rád, že som ju objavil, a pre tú krásu vlast-

ne celý život žijem. Úplne sa stotožňujem s názorom
francúzskeho básnika Franςoisa Villona, ktorý povedal,
že keby mal voliť medzi pravdou a krásou, vybral by si
krásu, i keď je niekedy veľmi krutá. Tanec je prejavom
krásy a nositeľom života, pretože všetko čo je živé, sa
hýbe. Pohyb je prirodzený prejav života, takže tanec
zahŕňa a vyjadruje tú nádhernú estetiku pohybu.
Keď ste sa pred rokmi rozhodovali kam pôjdete
bývať, vybrali ste si Ružinov. Kvôli čomu?
Sľukári mali k dispozícii malé bytíky priamo v rusoveckom kaštieli. No keď som si založil rodinu, musel som
začať riešiť bytovú otázku, pretože jedna miestnosť
bez kuchyne, iba so spoločnými sprchami, nám už
nepostačovala. Na Trávnikoch začiatkom 70.tych rokov
začala obrovská výstavba. Paneláky vyrastali vedľa
seba ako veľké hríby. S manželkou sme sa nasťahovali
v roku 1968 do bytu na Rumančekovej, kde som donedávna býval a kde som bol veľmi spokojný. Žiaľ, môj
zdravotný stav ma prinútil prechodne opustiť Ružinov,
takže dočasne bývam v Zariadení opatrovateľskej služby v Petržalke. Ale verím, že sa do môjho bytu vrátim.
Vstúpili ste do viacerých žánrov slovenskej kultúry - zahrali ste si v niekoľkých celovečerných
filmoch, nakrútené sú o vás dokumentárne
snímky, národný umelec Ján Kulich zvečnil vašu
podobu do bronzovej busty, vyšlo o vás niekoľko publikácií a študentských prác, napísali ste
svoju biografiu Návraty do nenávratna (vyd.
Perfekt 2005). Ako vidí sám seba po takej činorodej práci, ocenenej u nás aj v zahraničí, náš
najvýznamnejší znalec ľudového tanca?
Kniha, ktorú som napísal, nie je ani tak o mne, ale skôr
o ľuďoch, ktorých som stretol či už v SĽUK-u, v Lúčnici,
ale aj mimo súborov. Vo svojich spomienkach som sa
usiloval zachytiť aspoň niektoré veselé, smutné, no
občas aj dramatické príbehy, ktoré sme prežili. Je to
môj pohľad na nich, ako som vnímal ľudí, ktorí ma roky
obklopovali, či už pri nácvikoch jednotlivých tancov
i celých programov, ale aj o zájazdoch, ktoré sme spolu
absolvovali. Takže nájdu sa v nej takmer všetci, ktorí
žili v mojej blízkosti. Oni najlepšie vedia koľko driny
nás stálo každé vystúpenie, v ktorom sme sa usilovali
ukázať divákom to najkrajšie z ľudového umenia čo na
Slovensku máme.
Anna Sláviková
Foto archív JK
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V Behu dobrých ročníkov zvíťazili všetci
Ružinovskí seniori sa premiérovo zúčastnili 2. ročníka BEHU
DOBRÝCH ROČNÍKOV, ktorý je súčasťou sprievodných podujatí
ČSOB Bratislava Marathon.

bolo nenaplánované prekvapenie. Podľa sloganu 14. ročníka podujatia
– na tomto podujatí bol víťazom každý. Takže tešíme sa na dovidenia
na štarte 3. ročníka Senior Run & Walk , čiže Behu dobrých ročníkov.
Jana Miklovičová
Foto: Martin Patoprstý

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

Dvadsaťjeden zástupcov naše mestskej časti sa niektorým zdalo
málo. "Je mi ľúto, že na to, koľko v Ružinove žije seniorov, je nás
málo." poznamenal v cieli pán Bella. "Na budúci rok urobíme lepšiu
propagáciu a aj Ružinovčania budú v rovnakom zastúpení " reagoval
starosta Ružinova Martin Chren na viac ako päťdesiat člennú skupinu
z Dúbravky. Ja ako spoluorganizátorka účasti Ružinovčanov na tomto
podujatí dodávam: Dúbravčania sa podujatia zúčastnili po druhýkrát,
takže určite o rok aj Ružinovčanov príde viac. V rámci možností bola
zabezpečená propagácia a aj príprava pre prihlásených so Zorou
Czoborovou. Aj tak sa informácia nedostala ku všetkým záujemcom.
Ak by sme vedeli o tom, že ide za Ružinov skupina, pridali by sme sa,
hovorilo nám päť senioriek, ktoré sa prihlásili individuálne, aj štartovné si samé uhradili a na štarte splynuli v dave. Až v cieli sa pozdravili
s pánom starostom.
Urobili sme prvý krok a 21 účastníkov v tomto ročníku je prísľubom,
že o rok „dobehneme“ Dúbravčanov. Ale napokon nejde o preteky,
ide o zážitok zo samotnej účasti. K nemu prispela aj pozornosť starostu
Martina Chrena a jeho prvého zástupcu Martina Patoprstého v cieli, čo

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.

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
V súčasnosti je na národnej úrovni realizovaný zaujímavý projekt, ktorý má veľkú spoločenskú dôležitosť. Vychádza totiž
z požiadaviek cieľových skupín i celej spoločnosti. Jeho hlavnou
úlohou je poskytovanie služieb obetiam trestných činov, pričom
veľkú pozornosť venuje aj predchádzaniu rôznej kriminality.
Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Odboru
prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a aktuálne
je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s
ľuďmi. Špecifickou skupinou, ktorou sa bude projekt zaoberať, je
aj mládež. Za zmienku stojí aj fakt, že ide o pilotný projekt, ktorý
v takomto rozsahu doposiaľ nerealizoval žiaden členský štát EÚ.
Slovenská republika má teda v tejto oblasti prvenstvo.
Projekt vychádzal z faktu, že doteraz boli služby pomoci pre obete
poskytované prevažne mimovládnym sektorom a chýbalo ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a
pomoci obetiam, bolo preto vytvorenie a poskytovanie dostupných
služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.
Kontaktné body, ktoré sú zriadené v každom krajskom meste, poskytujú občanom viaceré služby – špecializované poradenstvo pre obete
a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo, právne
usmernenie a podporu. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov aj zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov
vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú
tak nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň
priestorom pre pracovné sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.
Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení
pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálne-

ho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový
a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.
Kontaktný bod v Bratislave má už za sebou viaceré prípady, počas
ktorých pomohol svojim klientom vymaniť sa z veľkých životných
problémov. Za zmienku stojí nedávny prípad, kedy po nahlásení domáceho násilia páchaného na seniorovi, bol páchateľ vďaka rýchlemu
konaniu do troch dní predvedený a umiestnený do vyšetrovacej väzby.
Úspechom bol aj nečakaný pozitívny zvrat v prípade, ktorý na začiatku
vyzeral v neprospech podvedeného seniora. Okrem uvedených vzorových prípadov uskutočnili pracovníci Odboru prevencie kriminality
kancelárie ministerky vnútra SR, množstvo preventívnych besied pre
cieľové skupiny. O tom, že práca je odvádzaná na kvalitnej úrovni, svedčia pozitívne spätné väzby od všetkých oslovených. Úlohou pracovníkov Kontaktného bodu je totiž aj aktívna práca v teréne, čo prakticky
znamená, že ich pôsobiskom je celý Bratislavský kraj.

POZVÁNKA PRE SENIOROV

Ako sa nestať obeťou trestných činov
Kde? malá sála DK Ružinov
Kedy? 18. júna 2019 o 10:00
Vstup voľný
Adresa:
Kontaktný bod Bratislava
Okresný úrad Bratislava - Klientske centrum
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Po – Pia: 07:30 – 15:30-hod., Tel.: 09610 46 014
Pozn. O podrobnostiach budeme informovať v nasledujúcom čísle.
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
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Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje
Výlet do Malých Karpát
dňa 27. 5. 2019

Program
1. Prehliadka hradu Červený kameň
2. Prehliadka zámku v Smoleniciach
3. Prehliadka výroby a degustácia medoviny Včelco
Odchod z Bratislavy o 8:00 hod. z parkoviska pred
miestnym úradom.
Návrat do Bratislavy v podvečerných hodinách.
Termín prihlasovania do 15. mája 2019 osobne na
Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21.
Výška účastníckeho poplatku: podľa platného VZN
Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85 alebo na
www.ruzinov.sk
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Súťažte o knihu Artemis od Andyho Weira, 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 4/2018: „Najlepší dôkaz je skúsenosť“. Knihu Tiene minulosti od Václava Neurera získava Marián K.
z Haburskej ulice.
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inzercia

Futbalové výsledky klubov z Ružinova
2. liga muži:
Inter - Bardejov 2:3
Petržalka - Inter 1:1
Inter - Dubnica 1:2
B. Bystrica - Inter 1:1
Inter - Prešov 0:1
4. liga muži:
Kostolište - Domino 2:2
Domino - Viničné 1:0
Vrakuňa - Domino 1:0
Domino - Sv. Jur 2:3
2.liga SD U 19

Inter - Domino 4:0
Petržalka - Domino 6:2
P. Bystrica - Inter 1:5
Domino - Púchov 3:2
Inter - Petržalka 0:6
Rača - Domino 1:5
Gabčíkovo - Inter 3:0
Inter - K. Ves 4:0
3. liga SD U 19
Rovinka - Ružinov 1:0
Inter B - Senec 0:3
Bernolákovo - Ružinov 3:0
Ivanka p/D - Inter B 2:4
Ružinov - NMŠK Bratislava 0:0

Inter B - D. Lužná 0:0
Senec - Ružinov 7:1
Iskra Petržalka - Inter B 2:0
Ružinov - Ivanka p/D 2:4
1. liga SŽ U 15
Slovan - Inter 1:0
Trenčín - Domino 1:1
Inter - Trnava 2:0
Domino - Nitra 1:7
Nitra - Inter 3:0
Domino - Senica 1:5
Inter - Trnava 0:3
Petržalka - Domino 4:0

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
01.05. str 11:00 - 15:00
STAVANIE MÁJOV V RUŽINOVE
Stavanie mája v doprovode folklóru a Ružinovských
hasičov, komunitné varenie guláša.
11:00 Trnávka, Vietnamská ul.
12:00 SD Prievoz, Kaštieľska 30
13:00 SD Nivy, Súťažná 18
14:00 DK Ružinov, Ružinovská 28
05.05. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
divadelné predstavenie pre deti - O kozliatkach, divadlo
Žihadlo, vstupné 3 €
07.05 ut 16.00 h
TANEČNÝ FESTIVAL
tanečná prehliadka deti MŠ v MČ Ružinov
09.05. štv 17.00 -21:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie,hrá
skupina Party Time, vstupné 3 €
10.05. pia 18.00 h
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
veľký slovenský a európsky diplomat, vernisáž fotografii
a dokumentov, spojené s premietaním, vstup zadarmo
12.05. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
divadelné predstavenie pre deti - Hlúpe kura, divadlo
Jaja, vstupné 3 €
13.5.-15.05. po - str 8.00 h - 14.00 h
BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí
bratislavského kraja
15.05. str 11.00 h
RUŽINOVSKÝ IDOL
súťaž v speve a tanci žiakov ZŠ Drieňová
16.05. štv 19.00 h
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
17.05. pia 15.00 h a 19.00 h
DEŇ MATIEK - KLIMAKTÉRIUM... a čo?
Starosta MČ Bratislava-Ružinov pri príležitosti dňa
matiek pozýva všetky Ružinovčanky na komédiu s
pesničkami „Klimaktérium... a čo?“ v podaní Divadlo
Komédie. Hrajú: Z. Kocúriková, Z. Tlučková, G. Oňová,
K. Brychtová. Vstupenku si môže zadarmo vyzdvihnúť
každá obyvateľka s trvalým bydliskom v Ružinove na
recepcii v DK Ružinov, každý deň od 7:00 do 22:00 hod.
Pozor, počet vstupeniek obmedzený.
18.05. so 15:00 - 21:00
RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES
DJ Lo, Modus Memory, Gizka Oňová, Acylpyrin, tvorivé
dielne, súťaže pre deti a súťaž o naj retro kostým.
Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere
18.05. - 19.05. so 15.30 h – ne 09.00 h
MEMORIÁL ŠTEFANA MATEJČÍKA
Medzinárodná liga v boxe

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230
7.5. ut 17.00 h
ČITÁRNIČKA
Predvečerné živé čítanie pre deti z osvedčených
rozprávkových knižiek. Deti inšpirované dramatizovaným
čítaním môžu vytvoriť obrázok podľa vypočutého textu.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk.
10.5. pia 17.00 h
NÁVRAT K TRADÍCIAM
Tradičné komunitné tvorivé popoludnie pre deti aj

SD Nivy, Súťažná 18
02.05. ŠT 19:30 JE MI FAJN s.r.o. Benoit Delépine,
Gustave Kervern, Fr., 2018
03.05. PI 18:00 PSIE VELIČENSTVO Ben Stassen,
Belg., 2019 (PRE DETI)
03.05. PI 19:45 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018
04.05. SO 16:30 MIA A BIELY LEV Gilles de Maistre,
Fr., 2018
04.05. SO 18:15 SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík,
ČR/SR, 2019
04.05. SO 20:15 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD
Hugo Gélin, Fr., 2019
09.05. ŠT 19:00 VERNÍ NEVERNÍ Louis Garrel, Fr., 2018
09.05. ŠT 20:30 TERORISTKA Radek Bajgar, ČR/SR, 2019
10.05. PI 18:00 CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO
OD DOMOVA Héléne Giraud, Thomas Szabo,
Fr, 2018 (PRE DETI)
10.05. PI 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
Philippe de Chauveron, Fr., 2019
11.05. SO 18:00 SALVADOR DALÍ: HĽADANIE
NESMRTEĽNOSTI David Pujol, Špan., 2018
(ART ON SCREEN)
11.05. SO 20:00 SALVADOR DALÍ: HĽADANIE
NESMRTEĽNOSTI David Pujol, Špan., 2018
(ART ON SCREEN)
15.05. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
Paolo Genovese, Tal., 2017
16.05. ŠT 19:30 HIGH LIFE Claire Denis, Fr./Brit./Nem., 2018
17.05. PI 18:00 ČAROVNÝ PARK Josh Appelbaum,
USA/Špan., 2019 (PRE DETI)

dospelých. Ukážeme si výrobu srdiečka z medovníčka
pre mamičku. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@
cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená, vstupné dobrovoľné.
13.5. po 16.00 - 18:00 h
HODINA PRE MAMIČKU
Deň otvorených dverí DFS Trávniček. Vystúpenie pre 		
mamičky a ukážková hodina. Vstupné zadarmo
14.5. ut 17.00 h
ČITÁRNIČKA
15.5. st 13.00
ZDRAVÝ POHYB PRE SENIOROV
Spoznávanie mestských častí Ružinova prostredníctvom
prechádzky so seniormi pod vedením odborníka na zdravý
pohyb seniorov.
21.5. ut 17.00
ČITÁRNIČKA
24.5.
pia 17.00 PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE
Tvorivé popoludnie pre malých i veľkých. Vyrobíme si
kvetinový závesný aranžmán na dvere či okno
z vlastnoručne vyrobených kvietkov. Prihlásiť sa môžete na
dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená,
vstupné dobrovoľné.
28.5. ut 17.00
ČITÁRNIČKA
29.5 str 13:00
PREDNÁŠKA PRE SENIOROV
Prednáška s odborníčkou je venovaná správnemu 
životnému štýlu v seniorskom veku. Vstupné zadarmo

19.05. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
divadelné predstavenie pre deti - Janka a Danka,
divadlo Neline, vstupné 3 €
21.05. ut 16.00 h
NAŠÍM MAMÁM
besiedka MŠ Exnárova
22.05. str 17.00 h
TV ŠLÁGER
22.5. str 18.00 h
PYRAMÍDA OSOBNOSTI
Nové odhalenia o DNA. Ako môžeme spracovať v nej
uložené negatívne programy a našu karmu?
vstupné 10 €, viac info na www.pyramidaosobnosti.sk
25.05. so 9.00 h – 20.00 h
POWERFIT NATURAL CUP BRATISLAVA
prestížna súťaž vo fittness
26.05. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
divadelné predstavenie pre deti - Hugo, Frigo Bublina,
divadlo Ľudus, vstupné 3 €
26.05. ne 15.00 h
FESTIVAL DETI S KRÚŽKAMI V ŠKOLE
prezentácia krúžkov v Parku A. Hlinku
27.05. po 18.30 h
PODLAHA
Jókaiho divadlo Komárno predstavenie
v maďarskom jazyku
28.05. ut 19.00 h
VTÁK
Divadlo Komédie vstupenky v sieti Ticketportal
29.05. str 19.00 h
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
30.05
štv 16.00 h
PREDSTAVUJEME SA...
školská akadémia ZŠ Borodačová
30.05. štv 17.00 – 21:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
hrá skupina Charlie Duo, vstupné 3 €
31.05.
pi 18.00 h
PREDSTAVUJEME SA...
školská akadémia SZUŠ Mierová

17.05. PI 19:45 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018
18.05. SO 16:30 CHVILKY Beata Parkanová, ČR/SR, 2018
18.05. SO 18:15 DADDY COOL Maxime Govare, Fr., 2018
18.05. SO 20:00 SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík,
ČR/SR, 2019
20.05. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE
SENIOROV: CAFÉ SOCIETY Woody Allen, USA, 2016
22.05. ST 19:30 YAO Philippe Godeau, Fr., 2018
23.05. ŠT 19:30 BOLESŤ A SLÁVA Pedro Almodóvar,
Špan., 2019 (PREMIÉRA)
24.05. PI 18:00 UGLY DOLLS Kelly Asbury,
USA, 2019 (PRE DETI)
24.05. PI 19:45 VŠETCI TO VEDIA Asghar Farhadi,
Špan./Fr./Tal., 2018
25.05. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO:
OGGY A ŠVÁBY Olivier Jean-Marie, Fr., 2013
25.05. SO 18:00 MAĽBY MODERNÝCH ZÁHRAD:
OD MONETA PO MATISSA David Bickerstaff, Brit., 2016
(EXHIBITION ON SCREEN)
25.05. SO 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
Philippe de Chauveron, Fr., 2019
29.05. ST 19:30 BOLESŤ A SLÁVA Pedro Almodóvar,
Špan., 2019
30.05. ŠT 19:30 ROCKETMAN Dexter Fletcher, Brit./
USA, 2019 (PREMIÉRA)
31.05. PI 18:00 BLESKOVÝ MANU Christian Haas,
Andrea Block, Nem., 2019 (PRE DETI)
31.05. PI 19:45 VŠETCI TO VEDIA Asghar Farhadi,
Špan./Fr./Tal., 2018

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

04.5. so 10:30 h
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Janko a Marienka, Divadlo pod hríbikom vstup zadarmo pre
rodiny z Ružinova vo veľkej sále
17.5. pia 19.00 h
O HLÚPEJ KRÁĽOVNEJ
činohra, recesívna komédia ochotnícke Divadlo TANDEM
20.5. po 14.00 h
FILMOVÉ PREMIETANIE
PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
Kino Nostalgia, Café Society, romantická komédia, USA,
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
22.5. str 17.00 h
TVORIVÉ DIELNE V SD NIVY
Tvorivé popoludnie pre deti, rodičov aj starých rodičov.
Spoločne si vyrobíme krásne kvetinové dekorácie.
prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
25.5. so 16.00 h
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
Kino Nostalgia, Bociany, Animovaná rozprávka, USA
Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova
31.5. pia 19.00 h
STAROVAL
muzikál, dráma,ochotnícke Divadlo TANDEM

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

Besame mucho

03. 05. pia 19:00 hod. Mám okno – hosť v RND
		Ochotnícky divadelný súbor Hlavina z Radošiny.
		
Farbistý príbeh o vidieckom starom otcovi, ktorý
		
chce žiť naplno a so všetkým, čo život prináša.
		
Autor hry: Stanislav Štepka
		
Réžia: Ondrej Hraška
20. 05. po 19:00 hod. Malý veľký muž
		Ako RND a SĽUK vrátili do života
		
z pamätníka Štefánika.
		
Réžia: Ondrej Spišák
21. 05. ut 19:00 hod. Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om
		Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK.
		
Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu.
		
Réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka
22. 05. st 19:00 hod.

Čo sa sníva trpaslíkom

23. 05.št 19:00 hod.

Čo sa sníva trpaslíkom

24.05. pia 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom
29. 05. st 19:00 hod.

Čo sa sníva trpaslíkom

30. 05. št 19:00 hod.

Besame mucho

