
036 /2019

 w
w
w
.ru
zi
n
o
vs
ke
ec

ho
.s
k

PARKOVANIE V BRATISLAVE  
POTREBUJE FÉROVÉ PRAVIDLÁ

Nové a transparentné  
pravidlá pre materské škôlky

MUDr. Miloš Bubán:   
Mám veľmi rád Retro    

Študentky z Ružinova 
učia deti žiť bez internetu 
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5.6.2019 Ing. Petra Kurhajcová  Trávniky

12.6.2019 Ing. arch. Lucia Štasselová Pošeň

19.6.2019 Nikolaj Gečevský  Prievoz

26.6.2019 Ing. Marcela Kulifajová  Štrkovec

Vážení susedia,  
milí Ružinovčania,

hlavnou témou ko-
munálnej debaty  
v týchto dňoch je 
parkovacia politika. 

Všetci vieme, že  
s parkovaním treba 
niečo robiť. Desiatky 

rokov odkladania riešení nás doviedli až do situ-
ácie, ktorá je kritická. Parkovanie je v Ružinove 
problémom číslo jedna.

Každý deň k nám prichádzajú desiatky tisíc áut 
návštevníkov či zamestnancov našich podnikov 
a bizniscentier. A každý večer sa domov vracajú 
tisíce obyvateľov našich sídlisk bez trvalého 
pobytu. Ružinovčania tak majú vo väčšine našej 
štvrte problém zaparkovať počas celého dňa. Par-
kovacia politika nám umožní v Ružinove vytvárať 
rezidentské zóny, aké poznáme zo Starého Mesta 
- s miestami, vyhradenými len pre Ružinovčanov, 
a so spoplatnením v určitých dňoch a hodinách 
pre tých, ktorí na danej ulici nebývajú.

Všetci s rozumom si však uvedomujeme, že sa-
motné zóny problém nevyriešia. Preto intenzívne 
pracujeme na skutočných riešeniach. Už dnes u 
nás na úrade, a samostatne aj v spolupráci s ma-
gistrátom, pripravujeme projekty parkovacích 
domov a nových parkovacích miest na sídlis-
kách. Je to ťažká úloha - každý chce parkovacie 
domy, ale takmer nikto ich nechce pod svojim 
oknom. Preto hľadáme kompromisy  
a najvhodnejšie lokality. Osobne budem presa-
dzovať aj projekt výstavby veľkých, záchytných 
garážových domov pri zjazdoch z obchvatu Bra-
tislavy. Ideálne miesto sa javí byť pod Prístavným 
mostom, kde by mohli zaparkovať ľudia prichá-
dzajúci od Senca aj od Šamorína - a prestúpiť 
na MHD, ideálne na novú električku, ktorá by 
ich rýchlo previezla do práce. Tým by sme nám, 
Bratislavčanom, ušetrili aj parkovacie miesta, aj 
státie v zápchach.

V parkovaní doplácame najmä na obrovský 
rozmach nášho mesta v poslednom desaťročí, 
ku ktorému nebola vytváraná adekvátna infraš-
truktúra - či ide o cesty, o parkovacie miesta, ale 
aj o školy a o škôlky. A s každou novou budovou 
je stále ťažšie a ťažšie nájsť priestor na nové 
električkové trate, bus pruhy, či vôbec rozmýšľať 
nad výstavbou metra.  Zmeniť to je asi najťažšou 
úlohou, aká dnes pred nami stojí.

Včera som sa dočítal v novinách, že nový ukra-
jinský prezident vyzval úradníkov, aby do svojich 
kancelárií nevešali jeho portrét. Aby tam na-
miesto neho zavesili fotky svojich detí a vždy, keď 
budú robiť nejaké rozhodnutie, pozreli sa im do 
očí. Nič pravdivejšie som v poslednej dobe nepo-
čul. Aj pri parkovacej politike sa musíme  
v prvom rade rozhodovať zodpovedne - aby sme 
nezostali poslednou generáciou, ktorá tu, v na-
šom krásnom Ružinove, bude chcieť žiť.

Martin Chren
starosta Ružinova

Záujem o miesta v ružinovských škôlkach každý rok stúpa. Čím viac 
ľudí sem dochádza za prácou, tým je požiadaviek viac. 
Rozvoj Ružinova a výstavba biznis centier, kam dochádzajú za prácou 
desaťtisíce ľudí, so sebou prináša aj viacero komplikácií. Nie je to len 
problém s parkovaním, ale riešiť treba aj očakávania rodičov, pre ktorých je 
praktickejšie umiestniť dieťa do škôlky čo najbližšie pri kancelárii. 
Platné zákony nedovoľujú prijímať do škôlok výlučne deti z Ružinova. 
Mestská časť nemôže ani riaditeľom prikázať, ktorým deťom majú dať 
prednosť. Práve preto poslanci v novom VZN určili transparentný a hlavne 
zrozumiteľný bodovací systém, ktorý má odporúčací charakter, ale ktorý 
bude ľahko kontrolovateľný.
Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov. Prednosť 
majú vždy tie, ktoré k 31. augustu dovŕšia piaty rok alebo majú odložený 
nástup do prvého ročníka. Ďalšími kritériami, ktoré sa budú zohľadňovať, 
sú napríklad trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti škôlky, to, či sú rodičia 
zamestnaní, či majú súrodenca v rovnakej škôlke, posudzuje sa aj sociálna 
situácia rodiny, ale do úvahy sa budú brať aj tzv. prípady hodné osobitného 
zreteľa ako napr. dieťa zdravotne znevýhodnených rodičov, dieťa týraného 
rodiča apod.

Za posledný polrok pribudlo v našej mestskej časti takmer sto miest. V pláne 
je vybudovať ešte ďalších niekoľko sto, ale tomu musí predchádzať precízna 
projektová príprava, výber vhodnej lokality, prípadné vysporiadanie 
pozemkov a následne proces obstarávania. Požiadavka na budovanie škôlok, 
ale aj základných škôl, je v tejto dobe už aj súčasťou rokovaní s developermi.

Aktívni občania doručili v tomto roku grantovej komisii na posúdenie 81 
projektov z oblastí: Šport, vzdelávanie, rozvoj komunitného života, ochrana 
a tvorba životného prostredia. Podporu poslancov získalo 57 projektov 
a uchádzačom rozdelili celkovo 223.727,04 eur. Z posudzovania bolo 
vyradených 18 žiadostí a dostatočnú podporu nezískalo 6 žiadateľov.

Pri posudzovaní žiadostí o grantové príspevky, vo výške až do 5-tisíc eur,  
kládla grantová komisia dôraz na podporu a skvalitnenie služieb pre deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podporu voľno časových  
a mimoškolských aktivít a činností detí a mládeže.
Zmluvy s úspešnými uchádzačmi uzatvorí mestská časť do 14. júna.
Výsledný zoznam si môžete pozrieť na webovej stránke mestskej časti  
www.ruzinov.sk a oficiálnej FB stránke www.facebook.com/
BratislavaRuzinov.

Zoznam schválených grantov: http://bit.ly/2vZwNM0
Zoznam neschválených žiadostí o grant: http://bit.ly/2HoWivK
Zoznam vyradených žiadostí o grant: http://bit.ly/2HsUbqH

Nové a transparentné  
pravidlá pre materské škôlky

Ružinov dá na projekty občanov 223 tisíc

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

poslancami.
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Obyvatelia mestskej časti môžu požiadať o niekoľko typov finančných 
príspevkov. V tomto období sú to napríklad príspevky na letné tábory alebo pri 
nástupe do školy.
•  príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku – 40 eur/ dieťa
•  príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových  

a viacdetných rodín – do 200 eur/ dieťa – s možnosťou výberu denného alebo 
pobytového tábora

•  príspevok na integračný tábor pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom 
– do 350 eur/ dieťa – liečebné zariadenie podľa vlastného výberu žiadateľa

Detailné informácie nájdete na www.ruzinov.sk, prípadne môžete kontaktovať 
referát sociálnych služieb na tel. čísle 48 284 285 alebo emailovej adrese jana.
morgosova@ruzinov.sk.
Viac sa dozviete na strane 6.

Rodičia pozor: Takéto príspevky môžete získať

Fotosúťaž s krásami jari v Ružinove

Tragédia v ubytovni na Mlynských luhoch Riaditeľka domova  
na Sklenárovej 
odchádza

KALENDÁR
17. júna o 10:00 
ocenenie jubilantov 
(DK Ružinov)

18. júna o 10:00 prednáška pre 
seniorov – Ako sa nestať obeťou 
trestného činu (DK Ružinov)

25. júna o 14:00 rokovanie 
zastupiteľstva

jún – júl obmedzenie prevádzky 
v škôlkach (presné termíny a za-
stupovanie nájdete v jednotlivých 
škôlkach a na www.ruzinov.sk) 

Ružinov dostane  
nové detské ihriská

EU dotuje WiFi 

Koncom apríla zažil Ružinov obrovskú tragédiu. Pri požiari ubytovne na ulici 
Mlynské luhy zomreli traja ľudia. Na mieste ihneď zasahovali záchranné zložky 
a prakticky okamžite prišiel na miesto aj starosta mestskej časti Martin Chren. 
Situáciu, kedy sa množstvo ľudí z minúty na minútu ocitlo na ulici, sa podarilo riešiť 
vďaka spolupráci viacerých inštitúcií, organizácií a zástupcov tretieho sektora.
Ďakujeme všetkým policajtom, hasičom a záchranárom. Rovnako aj krízovému 
výjazdu z okresného úradu a zamestnancom ružinovskej civilnej ochrany, ktorí 
koordinovali starostlivosť o ľudí z ubytovne. Červenému krížu a duchovnému od 
hasičov, ktorí prišli dobrovoľne pomáhať, ubytovni De Paul, ktorá sa postarala 
o ďalších ľudí z ubytovne a spoločnosti Slovnaft, ktorá tiež pomáhala pri uby-
továvaní rodín. Našej mestskej polícii a špeciálne Jaroslavovi Tulejovi, veliteľovi  
z Bratislavy II, ktorý zostal koordinovať evakuáciu s odborníkmi do poslednej chví-
le. Organizácii Modrý anjel a množstvu ľudí ako Monike Kozelovej, ktorá organizo-
vala zbierku ľudí z ubytovne. 
Ubytovní ako je táto je v Bratislave niekoľko a samospráva nemá možnosť vyko-
návať v nich kontroly. Práve preto magistrát okamžite zorganizoval koordinačné 
stretnutie všetkých inštitúcií, ktoré majú možnosť vykonávať kontroly, ktoré by 
podobným tragédiám zabránili.

Mestská časť Bratislava - Ružinov a Cultus Ružinov sa pre veľký záujem 
fotografujúcej verejnosti rozhodli vyhlásiť novú tematickú fotosúťaž. Tento 
krát budú mať laickí, ale aj profesionálni fotografi z Ružinova za úlohu 
nasnímať krásy jarných chvíľ v Ružinove. Výherca získa poukaz do Avion 
Shopping Park Bratislava v hodnote 300 €.Súťažnú fotografiu môžete 
prihlásiť na stránke www.cultusruzinov.sk a to do 20. júna 2019. 
Z celkového množstva prihlásených fotografií vyberie odborná porota 30 
najlepších, za ktoré bude verejnosť hlasovať prostredníctvom Facebooku 
Cultus Ružinov.
Podmienkou zaradenia do súťaže je, že autor fotografie musí mať trvalý 
pobyt v Ružinove. Do súťaže je možné sa prihlásiť iba s jednou súťažnou 
fotografiou a to vo formáte JPG. Súťažnú prihlášku a viac info nájdete na 
cultusruzinov.sk a Facebooku Cultus Ružinov.

Program Hojdany na jún 2019
MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava, 0911 024 363
piatok 7.6.2019,  9:00 – 16:00, Naše mesto – firemní dobrovoľníci pomáhajú 
Hojdane

piatok 7.6.2019, 17:30, Klub Asociácie náhradných rodín

piatok 14.6. a 21.6.2019, 9.00 – 11.00, zápis do jesenného (september – decem-
ber 2019) adaptačného kurzu Škôločka v Hojdane,  pre deti 2,5 – 3 ročné

sobota 15.6.2019, 10:00 – 16:30, Deň otcov so spoločenskými hrami – pre všet-
kých hravých Ružinovčanov od 2 do  99 rokov, s tombolou.  V spolupráci so spoloč-
nosťou Ludopolis. Vstupné 2,- E /rodina, viac na www.hojdana.sk

Ružinovský domov seniorov na 
Sklenárovej, ktorý je najväčším zaria-
dením tohto druhu na Slovensku, opúš-
ťa riaditeľka Mgr. Ľubica Karelová, 
MPH. Radi by sme sa jej poďakovali 
za roky práce, ktoré venovala domovu 
seniorov. 

Spoločnosť Slovnaft do leta zrekonštru-
uje a vybaví novými certifikovanými 
hernými prvkami dve detské ihriská vo 
Vlčom hrdle, a potom ich odovzdá do 
správy mestskej časti.

Ružinov získal eurodotáciu 15 tisíc Eur 
na rozvoj verejnej WiFi siete. Európska 
komisia oznámila výsledky druhej 
výzvy na predkladanie návrhov
iniciatívy WiFi4EU, ktorá bola od 4. do 
5. apríla. Spolu 3400 miest a obcí získa
poukazy v hodnote 15.000 EUR na 
pokrytie nákladov na inštaláciu bez-
platných hotspotov Wi-Fi na verejných 
priestranstvách, vrátane radníc, verej-
ných knižníc, múzeí, zdravotných stre-
dísk, verejných parkov alebo námestí.  
Z bratislavského kraja bolo úspešných 
23 uchádzačov.
„Rozhodovalo sa podľa princípu kto 
prvý príde, ten prvý berie. Preto som 
rád, že aj naše obce zabojovali a zapo-
jili sa do výzvy. Výsledkom je hotspot 
Wi-Fi pre 6 mestských častí a 17 obcí  
v Bratislavskom kraji,“ povedal predse-
da Bratislavského samosprávneho kraja 
Juraj Droba.
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Keď sme tento rok začínali kosiť, viacero ľudí sa nás pýtalo, prečo 
tak skoro. Teplé počasie s dažďom však spôsobilo, že za niekoľko 
dní tráva narástla o viac ako desať centimetrov. V Ružinove sa 
staráme o približne 160 hektárov zelených plôch, čo je rozloha viac 
ako 220 futbalových štadiónov podľa pravidiel FIFA. Rozdiel je  
v tom, že nekosíme rovné, súvislé a prázdne plochy. Práve preto 
trvá kosba niekoľko týždňov.
V polovici mája začali zamestnanci RPVS už druhé kolo kosenia 
a skončiť by mali v druhej polovici júna, závisí to však aj od 
počasia. Keď prší a tráva je mokrá, kosiť sa nedá. V tejto chvíli ešte 
zamestnanci pracujú so starým a nedostačujúcim vybavením, ale 
čoskoro by už mali mať k dispozícii nové kosačky, ktoré ich prácu 
ešte urýchlia.
Nie všetky plochy v Ružinove sú však v správe mestskej časti. 
Mnohé sú v starostlivosti hlavného mesta, štátu alebo súkromných 
subjektov a mestská časť nemôže vynakladať peniaze na ich 
údržbu. Preto často vidíme pokosené trávniky pred domami, ale na 
širokom páse pri ceste aj tridsaťcentimetrovú trávu.  
 Foto: RPVS

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 tejtomestskej 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.

POZVÁNKA
Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva 

Ružinovčanov, ktorí sa v mesiacoch júl, august, 
september 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 9. septembra 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 30. augusta 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.

Druhá kosba alebo  
prečo nekosíme všetko

Sprostredkujem osobne seriózne dámy  
a pánov od 20 do 90 rokov, ktoré hľadajú partnera na 
vážny a dlhodobý vzťah.
Zavolajte a zamilujte sa! Kontakt: Martina Čakajdová 
Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk

Môže byť dobre platená  práca pre Vás výzvou... ?  
8.- € / hod. Hľadáme samostatnú referentku,  kolegyňu, 
ktorá je komunikatívna, aktívna - samostatná má 
organizačné schopnosti 0903712196

Som upratovačka hľadám si novú kolegyňu 
info 0903467457

riadková inzercia

riadková inzercia

riadková inzercia

inzercia

Ružinovčanov trápi vysoká tráva pri Rohlíku a pri cestách.
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PARKOVANIE V BRATISLAVE  
POTREBUJE FÉROVÉ PRAVIDLÁ
Snaha zaparkovať v okolí vlastného bytu je v niektorých častiach Ružinova 
prakticky nemožná už niekoľko rokov. Jednou z najkritickejších oblastí sú Nivy, 
najmä oblasť 500 bytov, ktorá je v tesnom susedstve viacerých komplexov 
administratívnych budov. Lepšie to však nie je ani inde.

Autá so značkami z celého Slovenska, ktoré stoja pri 
domoch bez pohnutia celé dni alebo dokonca aj týždne. 
Stovky áut zamestnancov biznis centier, ktorí prichádzajú 
denno-denne do práce a namiesto parkovania v garážach 
alebo používania MHD stoja na každom kúsku voľnej plo-
chy a bez problémov zaparkujú aj vo vnútroblokoch. 

Situácia vo viacerých častiach Ružinova je kritická a naprí-
klad obyvatelia zóny 500 bytov už celé roky žiadajú  
o zavedenie rezidenčného parkovania.  S pribúdajúcou 
výstavbou, ktorá často nezohľadňuje dopravu zamest-
nancov do práce, a pri stavebnom zákone, ktorý ani 
pri nových stavbách nedáva podmienku, že minimálne  
v husto obývaných oblastiach musí byť parkovacie miesto 
nedeliteľnou súčasťou bytu, sa bez zavedenia parkovacej 
politiky bude situácia len zhoršovať. 

Hlavné body návrhu – budú doň ešte zapracované 
pripomienky mestských častí a občanov

•  obyvateľ parkuje na rezidentskú kartu vo svojej 
zóne (zvýhodnení sú len obyvatelia zóny, ktorí v nej 
majú trvalé bydlisko)

•  rezident musí mať k vozidlu právny vzťah (vlastník 
vozidla, firemné auto na súkromné účely, na vlastnú živ-
nosť alebo firmu, nájomná zmluva)

•  na 1 byt sa budú vydávať maximálne 3 rezidentské 
karty (sumy sú na rok)

•  1. auto – 39 eur (parkovanie vo vlastnej zóne, 100 
hodín parkovania ročne v zóne pre návštevy) + 10 eur 
(2 hodiny parkovania denne v inej zóne)

•  2. auto – 150 eur (parkovanie vo vlastnej zóne)
•  3. auto – 500 eur (parkovanie vo vlastnej zóne)
•  auto vo vlastnej garáži – 10 eur (150 hodín ročne pre 

návštevy, 2 hodiny denne parkovania mimo vlastnej 
zóny)  

•  spoplatnené nebude celé mesto a stále (regulované 
budú tie zóny a v tých časoch, kedy v nich pretrváva 
problém s parkovaním)

Čo žiada Ružinov?

•  2 roky prechodné obdobie na vyhradené parkovania  
– povolenia vydané pred zavedením parkovacej politiky 
by neboli predčasne zrušené

•  možnosť využívať kartu rezident – garáž 2 hodiny denne 
aj vo vlastnej zóne

•  vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom 
(napr. niektoré vnútrobloky a pod.)

•  dobudovať parkovacie kapacity tam, kde by boli k ter-
mínu zavedenia parkovacej politiky nedostatočné (napr. 
parkovacie domy)

Parkovacia politika má zaistiť, aby rezidenti dokáza-
li po návrate z práce zaparkovať v okolí svojho bytu. 
Obmedzenie parkovania mimo tejto zóny však vyžaduje 
posilnenie MHD a vybudovanie záchytných parkovísk. 
V súvislosti s tým magistrát oznámil, že do roku 2021 
výrazne podporí dostupnosť verejnej dopravy. Vznikne 
22 kilometrov nových bus pruhov a 39 križovatiek 
s prednosťou pre MHD – aby autobusy a trolejbusy 
nestáli v zápchach, dopravný podnik zavedie 80 nových 
kĺbových autobusov a pribudne aj 8 expresných liniek 
MHD a 4 expresné regionálne linky BID. 

Fakty o autách v Bratislave

•  počet áut registrovaných v Bratislave stúpol zo 165.075 
v roku 2004 na 312.793 v prvej polovici roku 2019

•  36% domácností nemalo v roku 2015 žiadne auto, 47% 
má jedno auto, 15% má dve autá, 2% má 3 a viac áut 
a 80% áut parkuje na verejnom priestranstve (zdroj: 
Územný generel dopravy 2015, MV SR)

 Foto: Milan Stanislav

Ako sa parkuje inde?

Viedeň: V centrálnych častiach Viedne je zavedené 
krátkodobé platené parkovanie. Rezidenti môžu 
parkovať v rámci svojej zóny bez časového obme-
dzenia.  

Praha: Modré zóny sú určené len na parkovanie pre 
rezidentov s dlhodobou parkovacou kartou, oranžo-
vá a zelená zóna na krátkodobé platené parkovanie 
návštevníkov (oranžová zóna – max. 2 hodiny, zele-
ná -  max. 6 hodín).
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Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 40 eur

Prázdninové integračné pobyty

Prvák z ružinovskej školy
Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý 
pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ruži-
novský miestny úrad bude v priebehu mesiacov 
september a október 2019 zasielať oznámenia 
o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom 
detí zapísaných do prvých ročníkov ružinov-
ských základných škôl, zriadených mestskou 
časťou Ružinov,  na základe zoznamov poskyt-
nutých školami.

Kam si prísť po peniaze?
Finančný príspevok je potom možné vyzdvih-
núť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v po-
kladni ružinovského miestneho úradu na Miero-
vej 21 na základe oznámenia, ktoré bude zasla-
né na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do 
prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade ak 

má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné 
predložiť rodný list dieťaťa

Prvák zo školy zriadenej iným subjektom
V prípade, že dieťa je zapísané do školy zriade-
nej iným zriaďovateľom či už v Ružinove alebo 
mimo Ružinova, rodič si môže na miestnom úra-
de na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspe-
vok. Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí die-
ťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020“ 
a občiansky preukaz zákonného zástupcu, ako 
oprávnenej osoby s trvalým bydliskom v Ruži-
nove.

Kto má nárok na získanie príspevku?
Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákon-
ného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Oprávnenou 
osobou na poskytnutie finančného príspevku 
pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú do-

chádzku je:
- ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje 
na povinnú školskú dochádzku, v prípade, že 
rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich 
spoločnej starostlivosti,
- rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú škol-
skú dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu,
- osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povin-
nú školskú dochádzku zverené do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu. 

Ďalšie informácie:
Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov, tel: 
02/ 48 284 285, 
email: jana.morgosova@ruzinov.sk

Mestská časť Bratislava-Ružinov prispeje 
počas letných prázdnin 2019 na integrač-
ný pobyt rodičom alebo zákonným zá-
stupcom zdravotne postihnutých detí so 
sprievodom. Liečebné zariadenie môže 
byť podľa vlastného výberu.

Výška príspevku do 350 Eur. Doklady, ktoré 
je potrebné predložiť: platný občiansky pre-
ukaz s trvalým pobytom v Ružinove, rodný 
list dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy 

a preukaz ťažko zdravotne postihnutého so 
sprievodom /ŤZPS/. 

Potrebné je predložiť aj predfaktúru alebo 
zálohovú faktúru s tým, že po ukončení po-
bytu najneskôr do 31.8.2018 predložíte kópiu 
konečnej faktúry. Medzi potrebné doklady 
patria aj akékoľvek iné potvrdenia potrebné 
na preukázanie skutočností tvrdených v žia-
dosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo, 
ktoré môže mestská časť prostredníctvom 

svojho povereného zamestnanca dôvodne 
požadovať. 

Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požia-
dať o takéto príspevky na Miestnom úrade 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, Miero-
vá 21, 827 05 Bratislava, v zmysle platného 
VZN, na referáte sociálnych služieb, č. tel. 
02/48284285,48284452, kde získate aj bližšie 
informácie o oboch príspevkoch.

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2019/2020 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, 
dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 40 €. Ako ho získať?

MČ BRATISLAVA-RUŽINOV  a  RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 
organizujú pre deti

 

Denné tábory v Areáli hier Radosť Štrkovec 
 
 
 

 
                      
    
 

 
 
 

 
 
 
        
 
  
 
 
 

 
 

Prihlášky a bližšie informácie nájdete na www.rskruzinov.sk, na tel. č. 0908 730 425 alebo na prazdniny@rskruzinov.sk 
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Erasmus - Sme šikovnejší 
ako technológie 

Ružinovský idol 2019

Základná škola Pavla 
Marcelyho na Drieňovej 
16 v Bratislave získala 
v tomto školskom roku 
dvojročný grant vo výš-
ke 25 000 € na projekt 
We are smarter than 
technology (Sme šikov-
nejší ako technológie), 
na ktorom budú spolu-
pracovať so školami  
v Nórsku, Macedónsku, 
Taliansku, Rumunsku  
a Turecku. 

V marci žiaci navštívili Taliansko a práve sa vrátili z projektovej 
návštevy z nórskeho mesta Bryne, na cesty sa vydalo 8 peda-
gógov a 8 žiakov, ktorí bývali v rodinách.
Projekt je zameraný na prospešné využívanie nových tech-
nológií na vyučovaní a získanie správnych návykov pri ko-
munikácii na Internete a sociálnych sieťach, čo je v dnešnej 
dobe veľmi užitočná a potrebná vec. Škola pripravila niekoľko 
nových videí, slovníky a spolupracuje na tvorbe projektovej 
stránky.

Mgr. Gabriel Kalna, riaditeľ
Foto: ZŠ Drieňová

Aktívni rodičia na ZŠ Ostredková
Prvú májovú zamračenú  sobotu prišli do areálu  
Základnej školy na Ostredkovej ulici  celé rodiny spolu 
s deťmi, aby sa zapojili  do brigády a skrášľovania 
okolia. 
Rodičia žiakov našej školy, spolu s pánom vicestarostom 
Ing. Martinom Patoprstým a poslancami z našej Rady školy 
Mgr. Marošom Mačuhom a Ing. Vladimírom Sirotkom, ale 
najmä mnohí pedagógovia a zamestnanci školy opravili 
oplotenie ihriska, upravili terén a nasadili novú trávu, ruže, 
okrasné kríky, stromčeky, namaľovali záhradnú búdku, 
naložili opadané lístie zo stromov, orezali kríky a  vyhra-
bali  priestor pod nimi, ktorý sa stal pre nedisciplinova-
ných okolochodiacich obyvateľov odpadkovým košom, 
odstránili i  staré pneumatiky, ktoré boli porozhadzované  
v areáli Športovej školy na Ostredkovej ulici a špatili vstup 
do priestorov školského areálu aj našim žiakom a rodičom. 
Na záver si všetci pochutili na výbornom guláši v školskej 
jedálni.
Radosť, dobrá nálada, skvelé pracovné nasadenie,  priateľ-
ská  atmosféra a dobrovoľné priloženie rúk k úspešnému 
spoločnému dielu. Milí rodičia, pán vicestarosta,  učitelia, 
žiaci, pán školník, pani kuchárky, všetkým Vám patrí veľké 
ĎAKUJEM !

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy

Odborná porota, v zložení  Michal Gašaj (zástupca starostu 
Ružinova), Petra Humeňanská (speváčka), Jakub Petraník 
(spevák), Katarína Širotková (tanečníčka) a Katarína Procház-
ková (učiteľka hudobnej výchovy), hodnotila celkom jedenásť 
vystúpení v dvoch kategóriách. Šesť súťažiacich sa predstavi-
lo v kategórii  Young Idol a päť súťažných čísel sa uchádzalo  
o priazeň poroty v kategórii Teenage Idol.
Porota slovne zhodnotila výkon každého súťažiaceho a po-

tom vyhodnotila v oboch kategóriách troch medailistov. 
Súťaž sa pod organizačnou taktovkou ZŠ Pavla Marcelyho 
z Drieňovej ulice uskutočnila v Dome kultúry Ružinov. Ako 
hostia vystúpili v programe porotcovia Petra Humeňanská  
a Jakub Petraník.
Súťaž finančne podporila mestská čast Ružinov.Ceny do sú-
ťaže zabezpečili ZŠ Drieňová a rodičovské združenie Cor-
nus. Vecné ceny venovali firma Ševt  a jazyková škola Storm. 
Priestory a technické zabezpečenie poskytol Cultus Ružinov.

Kategória Young ldol : 
l. miesto - Nela Tomastová  (ZŠ Nevädzová) 
2. miesto - Olívia Bohmerová (ZŠ Drieňová)
3. miesto - Stela Moravčíková (ZŠ Ostredková) 

Kategória Teenage ldol: 
1. miesto - Klára Kerešová (ZŠ Vrútocká) 
2.  miesto - Laura lhradská a Nina Sarah Pokorná 

(ZŠ Medzilaborecká) 
3. miesto - Šarišský tanec (ZŠ Mierová)

gk, Foto: ZŠ Medzilaborecká

Drieňová za veľkou mlákou
Žiaci základnej školy na Drieňovej ulici mali tento rok 
v rámci zahraničného výletu možnosť navštíviť New 
York.
Aprílového výletu sa zúčastnilo 48 účastníkov a navštívili 
sme okrem Sochy slobody, Time Square, Madison Square 
Garden, WTC mrakodrap či Coney Island.
Škola organizuje zahraničné zájazdy každý rok a navštívili 
sme metropoly ako Londýn, Paríž, Rím či Dublin. Už teraz 
rozmýšľame kam sa vydáme na skusy o rok. Poradíte nám?

gk

V jubilejnom desiatom ročníku Ružinovského kola súťaže sa predstavili žiaci šiestich škôl. 

POZVÁNKA PRE SENIOROV
Ako sa nestať obeťou trestných činov

Kde? malá sála DK Ružinov
Kedy? 18. júna 2019 o 10:00

Vstup voľný

Nepokosená tráva,  
suchý strom alebo výtlk na ceste? 
Dajte nám vedieť na podnety@ruzinov.sk



8
PRÁVNA PORADŇA CENTRA PRÁVNEJ POMOCI
Vy sa pýtate, my odpovedáme
„Mám dve deti, syn a nevesta sa o mňa starajú, ale dcéra s rodinou sa o mňa po smrti manžela 
vôbec nezaujíma. Nechcem, aby po mne dedila, ale nechcem ani, aby sa s ňou syn musel ťahať po 
súdoch. Čo mám urobiť?“

S ohľadom na vyššie uvedený právny problém by sme na 
úvod čitateľke odporučili zvážiť prerozdelenie majetku za života.  
Z našej praxe máme častú skúsenosť, že takéto situácie a správa-
nie zo strany rodinných príslušníkov býva dočasné a veľmi často 
sa zvyknú meniť. Ak by však čitateľka aj naďalej trvala na takomto 
radikálnom riešení, jednou z možností je darovanie nehnuteľ-
nosti. V prípade, ak by sa čitateľka rozhodla pre tento spôsob, je 
potrebné, aby sa v darovacej zmluve nachádzalo tzv. zriadenie 
vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti (bytu, 
domu, apod.). Zriadenie vecného bremena je určitou zábezpekou 
a istotou pre čitateľku, aby po darovaní nehnuteľnosti neprišla  
o strechu nad hlavou a mohla v danom byte a dome bývať až do 
svojej smrti. Keďže však ide o zložitý právny úkon, odporúčame 
čitateľke, v prípade, že sa rozhodne spísať darovaciu zmluvu, aby 
sa obrátila na odborníka – napr. advokáta alebo notára.

Samozrejme, spísanie darovacej zmluvy nie je podmienené 
zaplatením si služieb advokáta alebo notára, avšak pri neod-
bornom spísaní darovacej zmluvy častokrát dochádza k rôznym 
problémom, ako napr. v konaní pred katastrálnym úradom, 
prípadne nezriadením vecného bremena doživotného užívania 
nehnuteľnosti a tým zároveň aj k strate strechy nad hlavou. 

Upozorňujeme všetkých čitateľov, že každý jeden právny 
problém a prípad je nevyhnutné posudzovať individuálne 

a bez posúdenia všetkých relevantných dokladov a špecifík 
nie je možné použiť jedno rovnaké univerzálne riešenie pre 
všetky prípady.

Ak potrebujete právnu radu, objednajte sa na konzultáciu do 
Centra právnej pomoci na telefónnom čísle 0650 105 100. Všetky 
potrebné kontakty nájdete na www.centrumpravnejpomoci.
sk alebo na Facebookovej stránke s názvom Centrum právnej 
pomoci. 

Právne rady poskytuje Centrum právnej pomoci výlučne osobne. 
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 hodi-
ny 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

V BILLE sa v potravinách vyznáme. 
Preto máme s našou rozmanitou 
ponukou riešenie pre každého.

Odteraz ešte bližšie k vám.

OTVÁRAME 
PRE VÁS

BRATISLAVA
BACHOVA 2

inzercia
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Rozhodli sa bojovať s rastúcim vplyvom a často až závislosťou detí na internete. Vasilija Jovanovič a Rebeka 
Farkašová, študentky psychológie z Paneurópskej vysokej školy v Ružinove, učia deti komunikovať „po starom“.  

Študentky z Ružinova učia deti žiť bez internetu 

Bez elektronických zariadení a internetu, tak aby sa deti opäť naučili 
komunikovať medzi sebou osobne, nie cez sociálne siete. To je hlavná 
myšlienka agentúry eDetox, ktorú založili študentky spoločne. Obe 
mali podobný pohľad na vec. „Organizujeme letné tábory „Áno letu bez 
netu“, interaktívne prednášky pre základné školy o nadmernom využí-
vaní internetu, o možných nástrahách, ktoré na nás na internete číha-
jú a o zdravých hraniciach pri používaní internetu. Plánujeme aj školy  
v prírode a zimné výlety. Ukázalo sa, že deti sú väčšinou nadšené z našej 
myšlienky a radi by si pobyty vyskúšali. S dospelými je to už ťažšie, byť 
bez elektronických zariadení je pre nich väčší problém, čo vieme podľa 

teambuildingov pre firmy, ktoré sme organizovali.“ 

Pomohlo im Národné podnikateľské centrum
Na začiatku bol skvelý nápad, no absolútne žiadne skúsenosti, ako ho 
reálne priviesť k životu. „Vďaka školskej exkurzii do Národného podni-
kateľského centra (NPC) sme sa dozvedeli o službách, ktoré ponúka. 
A potom to už išlo rýchlo. Získali sme bezplatné konzultácie s odbor-
níkom Andrejom Rybovičom, ktorý nám pomohol s rozbehom nášho 
projektu. Prebral s nami všetko do najmenších detailov. V NPC sme na-
vštevovali workshopy a semináre, v lete sme absolvovali Letnú školu v 
NPC, spoznali sme viacero lektorov a konzultantov, ktorí nás mnohému 
naučili. Získali sme mnoho zručností, ktoré potrebujeme pri podnikaní. 
Ako prezentovať projekt, ako si nájsť a vybrať cieľovú skupinu, ako robiť 
marketing. Všetko sú to veľmi podstatné a užitočné veci. Neskôr sme boli 
pozvané ako hostky na Deň otvorených dverí v NPC, aby sme o svojom 
podnikaní porozprávali druhým,“ spomínajú si na časy nedávno minulé 
obe, dnes už podnikateľky. „Za necelých 5 mesiacov sa z nápadu stala 
fungujúca firma. Bez pomoci NPC by sme o niečom podobnom možno 
stále len premýšľali. Takže bez váhania poviem, že ak niekto má dob-
rú myšlienku a nevie ako začať, nech to skúsi v Národnom podnikateľ-
skom centre. Začínajúcim i skúsenejším podnikateľom ponúka užitočné  
a bezplatné služby. Sme za to veľmi vďačné.“  

Vasilija Jovanovič (vľavo) a Rebeka Farkašová učia deti  
komunikovať medzi sebou, bez mobilov. FOTO: FCB - @elektrodetox

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)

inzercia



10

Mestská časť Ružinov a Cultus Ružinov, pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia M. R. 
Štefánika, pripravili pre priaznivcov výtvarného umenia a histórie výstavu Milan Rastislav 
Štefánik: Veľký slovenský a európsky diplomat. Výstava potrvá do 30. augusta 2019.

V amfiterátri pri Štrkoveckom jazere sme sa preniesli do  atmosféry obdobia plného tranzistorov, 
džínsov, laskoniek a retro hitov. V  sobotu 18. mája zorganizovali mestská časť Ružinov a Cultus 
Ružinov  štvrtý ročník Ružinovského Retro majálesu. ,,Je to tu síce menšie, ale intímnejšie, je kam dať 
deti," pochvaľoval si presun z Parku A. Hlinku do areáli hier Radosť starosta Ružinova Martin Chren.

Štefánik v Dome kultúry Ružinov

Retro majáles sa presťahoval na Štrkovecké jazero

Výstava „Milan Rastislav Štefánik: Veľký slovenský a európ-
sky diplomat“ je z produkcie Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR, jej autorom je diplomat, 
historik, publicista a cestovateľ Miroslav Musil, ktorý sa 
venuje osobnostiam slovenskej kultúry a politiky desiatky 
rokov. Štefánika približuje na 12 paneloch ako predvojno-
vého astronóma a diplomatického vyslanca Francúzska  
v Tichomorí a v Južnej Amerike, pilota - meteorológa fran-

cúzskej armády na začiatku prvej svetovej vojny, jeho dip-
lomatickú stratégiu pre založenie Československa, aktivity 
pre nábor československých légií v Taliansku, Rusku, Ru-
munsku či v USA, prvé uznanie čs. armády a čs. národnej 
rady vo Francúzsku, oficiálne uznanie Československa spo-
jencami, misiu generála a ministra Štefánika s čs. légiami 
na Sibíri i poslednú časť jeho života pred tragickou neho-
dou. Otvorenie výstavy bolo spojené s digitálnym premie-
taním autora, v ktorom predstavil Štefánika ako dobyvate-
ľa a diplomata, ktorému neodolali politici, ani ženy, a ako 
kľúčového tvorcu nového štátu.

Miroslav Musil 
Pôvodne sa venoval psychológii tvorivosti, napísal knihy 
Cesty k nadaniu a Talenty cez palubu. Potom sa vrhol na 
históriu slovenských osobností svetového rangu, ako Šte-
fánik, Beňovský, Osuský..., a to popri kariére diplomata,  
v Ženeve, Paríži, Washingtone a v Ríme. V súčasnosti pôsobí 
ako publicista, spisovateľ, konzultant, turistický sprievod-
ca anglicky, francúzsky a taliansky. Zaslúžil sa o pamätníky 
Štefánikovi na Tahiti, na Vava´u, v Ríme, v Campoformido  
a o pamätník Giuliany Benzoniovej v Košariskách.

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

Foto: Cultus Ružinov

Napriek upršanému máju bola sobota ten správny slnečný 
deň a návštevníci si mohli napríklad v retro obývačke zaspo-
mínať na množstvo predmetov, s ktorými sa pred rokmi den-
ne stretávali a urobiť si s nimi selfie na pamiatku. Pre deti boli 
pripravené súťaže a tvorivé dielne a dokonca aj na nafukova-
cie atrakcie, ktoré boli zadarmo.

Májovú retro veselicu otvoril svojím vystúpením FS Karpaty. 
Po nich divákov roztlieskala  televízna svokra Gizka Oňová, 
ktorá zaspievala svoje najznámejšie šlágre a po 30 rokoch 

vystúpila legenda prvej bratislavskej ska scény - kapela  
Acylpyrin.

O podvečerné spomienky sa nám retro hudbou zo 70-tych 
a hlavne 80-tych rokov postarala skupina Modus Memory 
Mariana Greksu s Luciou Bugalovou. V programe zazneli 
tie  najznámejšie hity  skupiny Modus ako Sklíčka, Dievčatá, 
Študentská láska a iné.

Vlnu dobrej disco zábavy plnú tanečných retro hitov namixo-
val najznámejší rádio DJ z čias tanečných relácií Julo Loderer, 
známy hlavne ako J.L. DJ.

Foto: Cultus Ružinov
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MUDr. Miloš Bubán:  
Mám veľmi rád Retro

Prečo je to tak?
Každý človek hľadá pre svoje ambície a ciele lep-
šie podmienky. Tu som ich našiel a myslím si, že aj 
naši pacienti sú spokojní. Máme dobré termíny, je 
tu dobrá dostupnosť a celkovo je Ružinov oblasť,  
v ktorej sa ľudia tešia z pekného bývania a kde sa 
ani na služby veľmi sťažovať nedá.

Vďaka vášmu novému pôsobisku, ste Ružinov 
aj začali objavovať?
Poznal som túto mestskú časť  aj predtým, lebo 
som často chodieval moderovať do Domu kultúry 
Ružinov a aj som posielal pacientov do Fakultnej 
nemocnice. Okrem toho tu mám mnoho priateľov, 
ktorí v Ružinove podnikajú a majú svoje prevádzky. 
Napríklad, chodievam rád  jesť do Retra, kde vedú 
moji dobrí priatelia výbornú reštauráciu. No a dole 
k Ľubovi Romanovi chodím na víno. Celkove mám 
Retro veľmi rád.

Okrem toho, že ste známy ako lekár, moderátor, 
aj rád cestujete. Kde vo svete ste boli naposle-
dy?
Mám veľmi rád Austráliu, naposledy, keď som ten-
to kontinent navštívil po štvrtý krát, som spoznal 
Tasmániu.  Ako ostrovný štát je Tasmánia veľmi 
zaujímavá svojimi parkami, kde endemicky žije 
tasmánsky diabol – zaujímavé zvieratko. Ale na 
mňa zapôsobili aj miestne služby. Napríklad, keď 
som si tam požičal auto a po dvoch týždňoch som 
ho vrátil, všetko prebiehalo perfektne hladko, bez 
akýchkoľvek problémov. Cesty tam sú vo vynikajú-
com stave, rovnako návštevnícke centrá vybavené 
ľuďmi, ktorí sa snažia čo najviac vám uľahčiť ces-
tovanie a spoznávanie krajiny. Mal som tam pocit 
cestovateľského bezpečia, aj keď je Austrália naj-
nebezpečnejšia krajina na svete vzhľadom na živo-
číchy, ktoré tam žijú. Ak však človek dodržiava pra-
vidlá a neriskuje, nič sa nemôže stať. To ale platí aj 
pre iné kontinenty, Európu nevynímajúc.

Stretli ste tam nejakého jedovatého hada?
Našťastie, iba v zoologických záhradách, kde vždy 
chodievam. Ale boli sme aj v Sydney, ktoré považu-
jem za jedno z najkrajších miest na svete. Žije tam 
moja vynikajúca priateľka – maliarka Nataša Florean, 

pôvodne z Bratislavy. Má tam ateliér, v ktorom som 
strávil aj posledné Vianoce. Hoci sme nemali kapra 
ale rybu s majonézovým šalátom, nechýbal ani slo-
venský stromček. Pretože bolo teplo a ona túži po 
slovenskej atmosfére, hodila pod stromček bielu 
kožušinu, ktorá symbolizovala sneh.

Čo by ste odkázali Ružinovčanom. Ako sa majú 
stravovať, aby zostali zdraví?
Mali by si dopriať pestrú stravu. Presadzujem te-
óriu, že konzumovať možno všetko, ale s mierou, 
tak aby to neuškodilo. Preháňanie v každom smere 
škodí.  V našom centre na Bajkalskej má však každý 
otvorené dvere. No ja budem najradšej, ak k nám 
budú chodiť ľudia  iba na preventívne prehliadky  
a nikto z nich nebude mať vážny zdravotný problém.

Barbora Laucká, 
Foto: Desana Dudášová

Hoci je Staromešťan, už druhý rok 
pracuje na svojom novom pôsobisku na 
Bajkalskej ulici. Známy gastroenterológ, 
moderátor aj cestovateľ MUDr. Miloš 
Bubán je v našej štvrti na výsosť 
spokojný. Teší sa zo svojej slnečnej 
ordinácie,  vybavenej  najmodernejšími 
prístrojmi ale aj zo  spolupráce  
s kolegami  z neďalekej Fakultnej 
nemocnice v Ružinove.

MUDr. Miloš Bubán – je rodák zo 
Smoleníc.   Dvadsať jeden rokov 
fungoval ako hlásateľ v Slovenskej 
televízii. Hoci pracuje ako renomovaný 
odborník na gastroenterológiu, 
moderovanie pri mimoriadnych 
príležitostiach si vychutnáva aj  
v súčasnosti. Jeho prednosťou 
je, okrem apartného vzhľadu, aj 
mimoriadna jazyková výbava a 
rozsiahle vedomosti z rozličných 
oblastí.
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V časopise Ružinovské ECHO vám postupne  
predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. 
Dnes poslankyňa JUDr. MICHAELA BIHÁRYOVÁ.

Čo rozhodlo o vašom vstupe do aktív-
nej komunálnej politiky?
Som presvedčená, že ak chceme žiť v kra-
jine, ktorá funguje lepšie, musíme preto 
niečo urobiť a nielen čakať na niekoho, 
kto nás „zachráni“. A na začiatku je práve 
komunálna politika, lebo jej dôsledky vní-
mame najintenzívnejšie. Či už je to odhra-
baný sneh, pokosená tráva, výtlky na 
ceste alebo, a to je téma, ktorej sa už dlho 
venujem ja sama, vraky na našich uliciach. 
Samozrejme, je toho omnoho viac. V minu-
lom volebnom období som pôsobila ako 

občan-neposlanec v legislatívnej komisii a vďaka tomu som sa bližšie 
oboznámila s prácou poslancov, chodom zastupiteľstva a miestneho 
úradu. 

Čo konkrétne vám na fungovaní Ružinova najviac prekážalo?  
Často som písala podnety na miestny úrad alebo na odkaz pre staros-
tu a nedostala som žiadnu odpoveď. Pritom často išlo o jednoduché 
veci, ale aj tie som musela niekoľkokrát urgovať, prípadne požiadať  
o informáciu ako sa s mojím podnetom postupuje. Žiaľ, nebolo to tak 
len na miestnom úrade, rovnaké skúsenosti mám s magistrátom, ale aj 
tunajším okresným úradom. Okrem toho výsledná odpoveď ma veľakrát 
neuspokojila. Kľúčové je podľa mňa hľadať riešenia ako by to išlo. Za 
posledné mesiace ale pozorujem aj zmenu v komunikácií miestneho 
úradu, podnety sa riešia promptnejšie, prípadne, ak nastanú prekážky, 
snažia sa ich riešiť. 

Ako sa za ten prvý polrok napĺňajú predstavy, s ktorými ste do 
toho išli?
Niektoré veci idú ľahšie a iné ťažšie. Keď sa na mňa obráti obyvateľ  
s nejakou požiadavkou, snažím sa ju riešiť v spolupráci s kompetent-
nými čo najrýchlejšie. Nie všetko ale ide rýchlo. Napríklad vyznačenie 
prechodu pre chodcov sa z pohľadu nezainteresovaného človeka môže 
zdať banalitou, ale nie je to tak. Takýto proces trvá aj rok, mnohokrát sa 
môže obyvateľom zdať, že sa nič  s jeho podnetom nerobí, ale nie je to 
ani zďaleka pravda.

V rámci zastupiteľstva ste členkou dvoch ,,právnických" komisií, 
ale ste aj v komisii dopravy. Na čo sa chcete zamerať v tejto prob-
lematike?
Komisia dopravy sa venuje viacerým okruhom, ťažko vybrať dôležitejší, 
alebo menej dôležitý. Určite je potrebné riešiť stav cestných komuni-
kácií a chodníkov. Veľkou témou je aj parkovacia politika. Osobne sa 

chcem zamerať najmä na vysporiadanie ciest a chodníkov, ktoré neboli 
zaradené do siete miestnych komunikácií (tých je žiaľ v Ružinove veľmi 
veľa). Obdobným problémom sú aj cesty a parkoviská na pozemkoch 
súkromných vlastníkov. V tomto prípade existuje aj niekoľko rozsudkov 
súdov, ktoré sú ale často protichodné.

Venovali ste sa dokumentovaniu nepojazdných aut, ktoré blokujú 
parkovacie miesta. Je takýchto aut v Ružinove veľa?
Odstaveným vozidlám sa venujem doteraz. Podnety, ktoré posielajú 
občania, riešim so zodpovednými zamestnancami úradu. Žiaľ, aj tu 
vidíme zdĺhavosť niektorých procesov. Napríklad ak vozidlo má EČV, ale 
neplatnú technickú a emisnú kontrolu, nahlasuje sa na okresný úrad. Ten 
vyzve majiteľa na doplnenie kontrol v stanovenom čase. Ak tak neurobí, 
začne sa proces vyraďovania z evidencie. Často sa sám majiteľ spamätá  
a vozidlo sám vyradí z evidencie a odstráni, ale keď sa tak nestane, pro-
ces na okresnom úrade môže trvať aj dva roky a vrak zaberá parkovacie 
miesto.

Čo hovoríte na aktuálny návrh parkovacej politiky? 
Problém parkovania trápi väčšinu obyvateľov Ružinova. Či už ide o pre-
najaté byty, kde mnohokrát majitelia prenajímajú izby jednotlivcom, a tu 
môžu pripadať na jeden byt aj 4 autá, problémom sú aj dodávky, ktoré 
zjavne obyvatelia majú ako služobné vozidlo a odparkujú ich vo vnút-
roblokoch, problémom sú aj autá návštevníkov nemocnice, prípadne 
administratívnych komplexov v okolí. 
Parkovacia politika nie je len o parkovaní, ale má za cieľ aj obmedziť 
dopravu osobných automobilov, čo ale musí ísť ruka v ruke so zlepšova-
ním hromadnej dopravy a nemenej dôležité je budovanie záchytných 
parkovísk. Obrovským legislatívnym problémom je aj to, že ani pred-
kladaná novela stavebného zákona neukladá developerom podmienku  
k bytu predávať aj parkovacie miesta. Nielen v Ružinove, sa stretávame 
s tým, že po kolaudácii nového bytového domu sa v okolí rozšíri počet 
odparkovaných vozidiel a pritom vyhradené miesta postavené develo-
perom sú prázdne.

V minulosti bolo najväčšou výhradou to, že celomestský návrh 
dostatočne nereflektuje špecifiká Ružinova, ktorými sú vnútrob-
loky. Zmenilo sa to?
Parkovacia politika je dôležitá, Ružinovčania ju chcú, treba ale s ľuďmi  
o nej komunikovať. Zatiaľ tento problém doriešený nie je a možno bude 
potrebná aj legislatívna zmena zákona. To ale nie je dôvod na to, aby 
sme odsúvali riešenie takého problému, akým je parkovanie. Dá sa riešiť 
aj viac vecí naraz.
  
Mali by mať Ružinovčania rovnaké práva v celom Ružinove, alebo 
iba vo svojej zóne a vo zvyšných platiť?
Vytvorenie zón musí odrážať potreby jej obyvateľov. To je kľúčové. 

Milan Stanislav

Náplňou Komisie finančnej a podnikateľských činnosti je najmä: 
●  vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a dopln-

kom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania, 
●  zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu, 
●  vyjadrovať sa k návrhom na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majet-

ku, k prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Ružinov,

●  zaujímať stanovisko k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom štátu prenechaným mest-
skej časti Bratislava-Ružinov na dočasné hospodárenie, ako aj k schvaľova-
niu najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a podieľať sa na 
kontrole hospodárenia s ním,

●  prerokovávať návrhy majetkových účastí mestskej časti Bratislava-Ružinov 
na podnikaní iných právnických a fyzických osôb, 

●  vypracovávať stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych 
daní a poplatkov,

●  vyjadrovať sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov, 
●  zaujímať stanovisko pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,

●  riešiť otázky zriaďovania, zrušenia a kontroly hospodárenia podnikov mest-
skej časti Bratislava-Ružinov, rozpočtových a príspevkových organizácií,

●  posudzovať návrhy na združovanie prostriedkov mestskej časti v rámci 
regionálnych a záujmových združení obcí, 

●  posudzovať návrhy na účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach,  
- riešiť otázky vlastnej investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti v záuj-
me zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mestskej časti, 

●  vypracovávať stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miest-
neho zastupiteľstva a miestnej rady z hľadiska zabezpečenia potrieb oby-
vateľov mestskej časti vo sfére obchodu a služieb,

●  zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN.

Predseda komisie: Ing. Vladimír Sirotka, PhD.
členovia:  Mgr. Kamil Bodnár, Mgr. Martin Ferák, Ing. Michal Gašaj, PhD. ,
  Mgr. Ivan Kraszkó, Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 

Informácie o rokovaní komisií MZ  a zápisnice z rokovania nájdete na  http://
www.ruzinov.sk/sk/content/view/komisie-miestneho-zastupitelstva

Pakovacie zóny musia odrážať potreby obyvateľov 

Komisia finančná a podnikateľských činností 
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Už sa nám podarilo: 
Odhalili sme pridelenie nájomného bytu v Ružinove špeciálnemu 
prokurátorovi, ktorý sa na náš podnet z bytu vysťahoval 

Presadili sme priame prenosy zo zastupiteľstiev na TVR aj ich 
streamovanie cez internet

Vďaka nám sa zriadila komisia informatizácie s cieľom priniesť 
väčšiu digitalizáciu na miestny úrad - digitálne online mapy opráv 
komunikácií a chodníkov, plánovaných výrubov, plánovanej 
výstavby a povoľovacích konaní

Presadzujeme transparentné výberové konania na riaditeľov 
miestnych organizácií a nastavenie kontrolných mechanizmov v 
miestnych podnikoch tak, aby nemohlo dôjsť k vážnym 
pochybeniam.

Kto je vaším poslancom z klubu Teamu Vallo pre Ružinov:
Mgr. Kamil Bodnár       Volebný obvod (VO) Štrkovec, podpredseda komisie informatizácie, qxkamo@gmail.com, 0917 789 510
Ing. František Bolgáč       Volebný obvod (VO) Štrkovec, predseda komisie informatizácie, frantisek@bolgac.sk, 0905 840 280
Mgr. Boris Čechvala       VO Starý Ružinov, predseda bytovej komisie, boriscechvala@gmail.com, 0911 519 722
Ing. Monika Ďurajková       VO Prievoz, predsedníčka grantovej komisie, moni.durajkova@gmail.com, 0908 473 523
Mgr. Martin Ferák        VO Trávniky, konateľ TVR a RE s.r.o., ferakm@gmail.com, 0905 614 345
Mgr. Peter Herceg        VO Pošeň, predseda dopravnej komisie, peter.herceg@katarinka.sk, 0908 811 033
Mgr. Ivan Kraszkó       VO Ružová dolina, podpredseda Komisie finančnej, podnikateľských činností, ivan.kraszko@gmail.com, 0905 233 362
Mgr. et Mgr. Marek Machata   VO Trnávka, predseda komisie na ochranu verejného záujmu, marek.machata@gmail.com , 0903 965 453
Silvia Pilková        VO Trnávka, konateľka Cultus a.s., podpredsedníčka sociálnej komisie, pilkova.silvia@gmail.com, 0911 025 167
Ing. Peter Strapák       VO Trnávka, miestny aj mestský poslanec, strapak@gmail.com, 0903 210 887
Ing. Katarína Šimončičová       VO Nivy, predsedníčka komisie územného plánovania a životného prostredia, mvszopk@swanmail.sk, 0902 112 417
Ing. arch. Lucia Štasselová      VO Pošeň, viceprimátorka a mestská poslankyňa, lucia.stasselova@gmail.com, 0948 190 678

•

•

•

•

Na rokovaniach miestneho zastupiteľstva sme navrhli a presadili 
uznesenia 

o vykonaní kontroly prideľovania nájomných bytov 

o vytvorení fondu s pravidlami pre rozdeľovanie prostriedkov z 
developerského poplatku za rozvoj v Ružinove

o účasti občanov odborníkov -  neposlancov na práci komisií 
miestneho zastupiteľstva

o budovaní kapacít materských a základných škôl v Ružinove podľa 
prírastku detí a zohľadňujúc novú výstavbu

o ošetrení zelene v areáli Materského centra Hojdana a jeho 
zachovaní pre matky s deťmi.

•
•

•

•

•

Milí Ružinovčania, dovoľte nám, ružinovským poslancom klubu Team Vallo pre Ružinov, po uplynutí prvého 
polroka úprimne poďakovať za vašu veľkú podporu v novembrových komunálnych voľbách. Tím Vallo pre 
Ružinov má 12 poslancov – tvoria ho nezávislí poslanci (5) a členovia politických strán (7). Dvaja z nás sú 
poslancami aj v mestskom zastupiteľstve Bratislavy, členka nášho tímu je námestníčkou primátora mesta. Cítime 
veľkú zodpovednosť voči našim voličom v Ružinove - chceme viesť otvorenú diskusiu a vecnú argumentáciu v 
prospech spoločného dobra nás všetkých.

Objednávateľ: Mgr. Peter Herceg, Šándorova 8, 821 03 Bratislava

Transparentnosť a otvorenosť 
miestneho úradu a samosprávy

Zapojenie občanov do rozhodovania 
samosprávy a informovanosť občanov

Nulová tolerancia korupčného správania, 
neefektivity a plytvania financiami

Našu prácu staviame na 3 princípoch:

Team Vallo pre Ružinov informuje

Aj ďalej vás budeme pravidelne informovať o tom, čo sa nám podarilo dosiahnúť.

Pakovacie zóny musia odrážať potreby obyvateľov 

inzercia



14

Súťažte o knihu Eliza zvádzaj ma pomaly od Alice Eštókovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie 
tajničky do 15.6.2019 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. Správne znenie tajničky z RE 5/2019 "V blízkosti chýb rastú úspechy". Knihu Artemis od Andyho  Weira získava Daniel 
I. z Mierovej ulice.

Benjamin 
Franklin

chránená 
prírodná 

rezervácia 
(skr.)

smerom 
z vnútra

meno 
Pacina

zákonitosť 
javov

textilné 
výrobné 
družstvo

udierala otec 
(hypok.)

hektár 
(zn.)

plačlivé dieťa 
(pejor.)

Autor: 
Miroslav 

Lisál
akváriová 

rybka
nenáročná 

obilnina
spotrebné 
družstvo 

(skr.)
osobné 
zámeno

citoslovce 
uspokojenia

1. časť 
tajničky

radón 
(zn.)

Pomôcky: 
če, damals, 
ope, navajo, 
danio, klast

kŕmna 
okopanina

pomocná 
veta

meno Aliny

sklepaním 
odstráni 

z povrchu

spevák 
skupiny 

IMT Smile

krížovka 1

Tajnička: Polovica pravdy je často veľká lož.     

meno 
Gála
vtedy, 

po nemecky

príslušník 
štátu

španielsky 
člen

zosilnený 
súhlas
čínska 
citara

klamstvá
zvinutá 
látka

myslená 
priamka

Moravania

zavanutie
spoločne, 
po espe- 
rantsky

teplý sladký 
nápoj

zbieranie

natlačila
citoslovce 

hlasu kačice

hrubý povraz
americké 
plemeno 

oviec

dosť, 
po česky

ľahké pružné 
drevo

meno 
Dominiky
3. časť 
tajničky

úlomok 
(geol.)

2. časť 
tajničky

vlastník 
oceliarne

obrábaj 
zem 

pluhom
na to 

miesto

4. časť 
tajničky

možno, 
hádam

do Kroměříža, v Českej republike
dňa  24. 6. 2019 

Program:

1. Prehliadka Kvetnej záhrady
2. Arcibiskupského zámku

Odchod z Bratislavy o 07.30 h z parkoviska pred miestnym 
úradom. Návrat do Bratislavy v podvečerných hodinách

Termín prihlasovania do 10. 6. 2019 osobne na Miestnom 
úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21

Výška účastníckeho poplatku - podľa  
výšky príjmových pásiem:

Príjem do 365,- Eur ..........................1,00 Eur
Príjem  od 365,01 do 565,- Eur .......5,00 Eur

Príjem od 565,01 Eur..........................10,00 Eur

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

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
pozýva seniorov 

na koncert známych čardášov

Účinkujú: vnučka Berkyho Mrenicu

Barbora Botošová 
& band

20. 6. 2019 
14:30 - 15:30

DK Ružinov, veľká sála, vstup voľný

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
organizuje výlet pre seniorov
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STREDNÁ ŠPORTOVÁ 
ŠKOLA

Bratislava

otvára športové triedy 
v 5. a 6. ročníku ZŠ

v školskom roku 
2019/20

www.sportschool.sk

Najvytrvalejší boli seniori z Pažítkovej

Obyvatelia Domova dôchodcov Pažítkova 2 sa 18.05. 2019 zúčast-
nili na Župnej olympiáde. Súťažilo sa v siedmich disciplínach 
(štafeta, hlavolam, záchrana života, hod šípkami, hod na presnosť 
do cieľa, strieľanie do bránky, chôdza s lyžičkou) a hodnotili sa 
družstvá v rôznych kategóriách. Naši obyvatelia vyhrali 1. miesto 
v kategórii „Najvytrvalejšie družstvo“ a taktiež vyhrali 1. miesto za 
„Najchutnejší župný koláčik“.  
 PhDr. Eva Samolejová, MPH riaditeľka

Futbalové výsledky klubov z Ružinova
2. liga muži: Skalica - Inter  2:0, Inter - Poprad 0:0, L. Košice - Inter  5:0,  
Inter - Žilina B 1:1, Komárno - Inter  3:1, Inter - Šamorín 3:2
4. liga muži: Senec - Domino 9:3, Domino - Kalinkovo 0:1, Limbach  - Domino 3:1, 
Domino - Sl. Grob 1:1, Lamač - Domino 1:1, Domino - Závod 1:2. 2.liga SD U 19: Domino 
- L. Trnava 3:2, Myjava - Inter 2:0, Prievidza - Domino  2:3, Inter - Dubnica 0:2, Domino  
- Žolík Malacky 4:3, Šamorín - Inter 2:0, Nové Zámky - Domino 4:2, Inter - Gabčíkovo  
4:0, Domino - Rača 3:0. 3. liga SD U 19: Inter B - DNV 3:4, D. Lužná - Ružinov 1:0, Zohor 
- Inter B  5:3, Ružinov  - Iskra Petržalka 2:1, Inter B - Rohožník 7:0, Ružinov  - Zohor 6:3, 
Inter B  - Rovinka 4:4, Rohožník - Ružinov  4:2, Inter B - Pezinok 3:0. 1. liga SŽ U 15: 
Slovan - Inter  2:2, VION  - Domino 0:0, Inter - Trenčín  0:1, Domino - K. Ves 2:2 , DAC - 
Inter 5:0, Domino - Prievidza 3:1 , Inter - Nitra 3:4, Dubnica - Domino 2:0



01.06. so 16.00 h 
 FINÁLE KAPELA RUŽINOVA  
 Päť kapiel súťaží o titul Kapela Ružinova 2019.
 Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.
02.06. ne 15:00 h
 RUŽINOVSKÝ PSÍ MILÁČIK
 Súťažno - zábavné popoludnie pre milovníkov zvierat.  
 Registrácia od 14:30. Park pred Paneurópskou vysokou  
 školou na Tomášikovej 20.
04.06. ut 18:00 h
 RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
 Dušan Sekela Vernisáž obrazov
 Kurátorka: Mária Horváthová, Vstupné zadarmo
04.06. ut  18.00 h
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov literárno 
 - dramatického odboru SZUŠ Mierová.
05.06. str 18.00 h
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Rodová a vzťahová karma - ako ju správne pochopiť a  
 ukončiť a odstrániť jej záznamy z DNA.
 Vstupné 10 €. Viac info na www.pyramidaosobnosti.sk.
06.06. štv  18.00 h 
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova.
06.06. štv 18.00 h 
 SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ 
 TRADÍCIE A ICH VÝZNAM
 Prednáška na tému „Tradícia jánskych ohňov – Vajano“
 Hosť: etnologička Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
 Vstupné 2 €.
07.06. – 17.06 pi - po  9.00 h – 20.00 h
 VÝSTAVA DETSKÝCH
 VÝTVARNÝCH PRÁC 
 SZUŠ Prokofievova.
07.06. pi  18.00 h 
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov hudobného odboru SZUŠ Mierová.
08.06. so 13.00 h a 18.00 h
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova.
08.06. so 14.00 h
 MDD - CESTA ROZPRÁVKOVÝM PARKOM
 Park A. Hlinku a DK Ružinov.
09.06. ne  13.00 h a 18.00 h
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova.
11.06. ut 18.00 h
 ALŽBETÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO
 Premiéra divadelnej hry „Spoveď bez rozhrešenia".
 Vstupné zadarmo.
12.06. str 18.00 h
 ZÁVEREČNÝ KONCERT   
 Prezentácia žiakov hudobného odboru ZUŠ Exnárova.

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

 SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

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

 w

01.06. SO 18:00  AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)
01.06. SO 20:00  ROCKETMAN Dexter Fletcher, Brit./USA, 2019
05.06. ST 19:30  ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO Joe Penna, Island, 2018
06.06. ŠT 19:30  ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016
07.06. PI  18:00  HĽADÁ SA YETI Chris Butler, USA, 2019 (PRE DETI)
07.06. PI  19:45  TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU Joe Berlinger, USA, 2019
08.06. SO 18:00  MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU Dražen Žarkovič, Marina Andree Škop, Chorv./Nór./SR, 2019 (PRE DETI)
08.06. SO 19:30  PSIA DUŠA 2 Gail Mancuso, USA, 2019
10.06. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: AŽ VYJDE MESIAC Wes Anderson, USA, 2012
12.06. ST 19:30  ŠŤASTNÝ LAZZARO Alice Rohrwacher, Tal., 2018
13.06. ŠT 19:30  GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018
14.06. PI  18:00  VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY Patrick Imbert, Benjamin Renner, Fr., 2017 (PRE DETI)
14.06. PI  19:45  ROCKETMAN Dexter Fletcher, Brit./USA, 2019
15.06. SO 18:00  LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNE Luca Lucini, Nico Malaspina, Tal., 2016 (ART ON SCREEN) 
15.06. SO 19:45  LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 2019
19.06. ST 19:30  BOLESŤ A SLÁVA Pedro Almodóvar, Špan., 2019
20.06. ŠT 19:30  VŠETCI TO VEDIA Asghar Farhadi, Špan./Fr./Tal., 2018
21.06. PI  18:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 3D Chris Renaud, USA, 2019 (PRE DETI)
21.06. PI  19:45  TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU Joe Berlinger, USA, 2019
22.06. SO 18:00  UZLY A POMARANČE Ivan Pokorný, ČR/SR/Nem., 2019
22.06. SO 19:45  ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019
26.06. ST 19:30  DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018
27.06. ŠT 19:30  YESTERDAY Danny Boyle, Brit., 2019 (PREMIÉRA)
28.06. PI  18:00  TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 Chris Renaud, USA, 2019 (PRE DETI)
28.06. PI  19:45  AJ SLNKO JE HVIEZDA Ry Russo-Young, USA, 2019
29.06. SO 16:00  RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: OGGY A ŠVÁBY Fr., 2013
29.06. SO 20:00  YESTERDAY Danny Boyle, Brit., 2019

SD Nivy, Súťažná 18 

13.06. štv 17.00 – 21:00 h
 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
 Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie,
 hrá skupina Party Time. Vstupné 3 €.
15.06. so  13.00 h a 18.00 h
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova.
16.06. ne 15.00 h
 RUŽINOVSKÁ 
 PROMENÁDA - Pocta legendám
 Beatles goes Baroque, Queen Show, Pocta Karolovi  
 Duchoňovi, Ondřej Brzobohatý, Andrea Zimányiová,  
 Ivana Regešová, ZUŠ Exnárova. Park A. Hlinku.
17.06. po 10.00 h
 JUBILANTI 2019
 Slávnostné stretnutie so seniormi pri príležitosti ich  
 životného jubilea / podujatie MČ Ružinov /.
18.06. ut 10.00 h 
 AKO SA NESTAŤ 
 OBEŤOU TRESTNÉHO ČINU
 Prednáška pre seniorov.
18.06. ut 19.00 h
 KLIMAKTÉRIUM... a čo?  
 komédia - kabaret - fraška s pesničkami
19.06. str  18.00 h
 ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE
 Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ sv. Cecílie.
20.06. štv 14.30 h
 KONCERT PRE SENIOROV MČ Ružinov
 / podujatie MČ Ružinov /
20.06 štv 14:00 – 20:00
 RUŽINOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK
 Odprezentujú  sa aj predajcovia z Ružinova 
 s vlastnoručnými výrobkami. Trnávka.
24.06.po 18:00 h
 4 ROČNÉ OBDOBIA RUŽINOVA
 Vyhodnotenie fotografickej súťaže na tému 
 „Zima v Ružinove“ a odovzdávanie cien.
26.06. str 17.00 h
 TV ŠLÁGER
 Verejná nahrávka populárnych piesní
 vstupenky si objednáte na tel. č. 0948 212 212.
27.06. štv 17.00 – 21:00 h
 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
 Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
 hrá skupina Duo Aristo. Vstupné 3 €.

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

07.6. pia  19.00 h
 RODINNÝ NÁVOD
 činohra, komédia. Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné   
 predstavenie. Vstupné 5 € / študenti, dôchodcovia 3,5 €.
 Vstupenky na www.divadlotandem.sk.
08.6. so 10:30 h
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Jurko a prasiatko, Harry Theatre,
 vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo veľkej sále.
10.6. po 14.00 h 
 FILMOVÉ PREMIETANIE 
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Až vyjde mesiac,
 romantická komédia, USA.
 Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova.
12.6. str 17.00 h
 TVORIVÉ DIELNE V SD NIVY
 Tvorivé popoludnie pre deti, rodičov aj starých rodičov ku dňu  
 otcov. 
14.6. pia  19.00 h 
 ZA MEŠKANIE SA OSPRAVEDLŇUJEME
 činohra, komédia. Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné   
 predstavenie. Vstupné 4 € / študenti, dôchodcovia 3 €.
 Vstupenky na www.divadlotandem.sk.
29.6. so 16.00 h
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
 Kino Nostalgia. Oggy a šváby, animovaná
 rozprávka, Francúzsko. Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova.
31.5. pia 19.00 h
 STAROVAL
 muzikál, dráma. Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné   
 predstavenie,vstupné 6 € / študenti, dôchodcovia 4 €.
 Vstupenky na www.divadlotandem.sk.

4. 6.  ut 19:00 hod. Malý veľký muž    
  Ako RND a SĽUK vrátili do života z pamätníka  
  Štefánika. Réžia:  Ondrej Spišák

5. 6.  st 19:00 hod. Malý veľký muž

6. 6.  št 9:00 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

7. 6.  pia 19:00 hod. Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om 

10. 6. po 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom   
  Zaujímavé a vtipné nahliadnutie do procesu  
  vzniku, fungovania masovej či verejnej televíznej  
  prezentácie nevkusu a gýču, čo sa miestami vydáva  
  za zábavnú tvorbu. Réžia: Ondrej Spišák

11. 6. ut 19:00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom 
  Réžia: Ondrej Spišák

13. 6. št 19:00 hod. Ako sme sa hľadali
  Rozhlasová nahrávka pre SRo.   
  Réžia: Juraj Nvota

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO   
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava,   

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

4.6. ut 17.00 h
 ČITÁRNIČKA 
 Predvečerné živé čítanie pre deti z   
 osvedčených rozprávkových knižiek.
7.6. pia 17.00 h
 PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE
 Tvorivé popoludnie pre malých i veľkých ku Dňu otcov. 

11.6. ut 17.00 h
 ČITÁRNIČKA 
 Predvečerné živé čítanie pre deti 
 z osvedčených rozprávkových knižiek. 
18.6. ut 17.00 h
 ČITÁRNIČKA 
 Predvečerné živé čítanie pre deti 
 z osvedčených rozprávkových knižiek. 
19.6. str 13:00 h
 MÚDRY TRETÍ VEK
 Zábavným spôsobom  si otestujeme s našimi seniormi  
 pamäť vo vedomostných súťažiach. 
21.6. pia 17.00 h
 LETNÝ SVIATOK KOČÍKOV
 Na prvý letný deň pozývame deti s detskými kočíkmi   
 ale i kočíkujúce mamičky a oteckov a starých rodičov  
 na pochod uličkami Prievozu. Podujatie bude podporené  
 výstavou historických kočíkov a tvorivými dielňami.
25.6. ut 17.00 
 ČITÁRNIČKA 
 Predvečerné živé čítanie pre deti


