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Parkovacia
politika je
schválená

Pozor:

Električky budú
jazdiť inak!

Čerstvá mamička

Mary Bartalos

Nové lúčne
plochy v Ružinove

2
Vážení susedia,
milí Ružinovčania,
vo chvíli, keď
vám píšem tieto
riadky, som veľmi
šťastný. Pred pár
minútami mestské
zastupiteľstvo
schválilo zámenu,
vďaka ktorej získame pozemky okolo
ružinovskej nemocnice - pri jazere Rohlík
a v okolí nášho zimného štadiónu. 20 rokov
sa Ružinov snažil o takúto dohodu a vďaka
intenzívnej práci - a podpore z magistrátu
hlavného mesta - sa nám to konečne
podarilo! Je to jeden z mnohých problémov,
o ktorých sa doteraz len roky hovorilo, no
nám sa ho podarilo dotiahnuť.
Aj keď téma získavania pozemkov v
prospech Ružinova je možno pre mnohých
z vás nudnou témou, je to úplný základ,
aby sme vedeli robiť ďalšie veci - opravovať
detské ihriská či cesty, budovať parkovacie
miesta, parky. Intenzívne pracujem na
získaní hektárov ďalších plôch od rôznych
ministerstiev. Niektoré pozemky a stavby
majú obrovské problémy už desiatky rokov
a nikto s tým nič nerobil. Spomeniem len
rozbitú cestu na Exnárovej pri autoškole,
kde nielenže nemáme pozemky, ale
samotná cesta oficiálne ani neexistuje.
Dokonca nie je ani v katastri.
Na pozemkoch pri nemocnici nechceme
žiadnu výstavbu - azda s výnimkou
plánu postaviť Ružinovčanom novú
plaváreň vedľa zimného štadióna. Dáva
to zmysel, lebo náš štadión pri výrobe ľadu
vyprodukuje toľko odpadového tepla, že
by sa ním dali vykúriť aj dve veľké plavárne.
Začíname na tomto projekte pracovať,
a aj keď to nejaký čas potrvá, chcem, aby ste
vedeli, že počúvame vás a vaše žiadosti, aby
sme aj v takejto veci konali.
Je toho toľko, čo by som chcel ešte povedať
- o tom, ako sa konečne začala hýbať
Hirošima, že nám konečne po odklade
z magistrátu sľúbili počas leta opravu
chodníkov okolo Budúcnosti, že cez leto
(aby sme využili prázdniny, keď nie je
doprava taká zlá) opravíme veľké množstvo
ulíc a chodníkov. Dôležité je ale hlavne
jedno: sme tu pre vás a počúvame. Snažíme
sa, aj keď nie je vždy všetko ideálne. Ak
môžeme niečo robiť lepšie, ak máte nejaký
podnet, neváhajte nám vždy napísať - či
už priamo mne alebo na naše kontaktné
centrum podnety@ruzinov.sk.
Prajem vám príjemné leto,
odpočinok a oddych.
Váš starosta Martin Chren

Príspevky mestskej časti:
Čo môžu získať ružinovskí školáci?
Zápis na základné školy potvrdil trend, ktorý je zrejmý v celej
spoločnosti. Nastupujú populačne silné ročníky a samosprávy sa musia
pripraviť na vyšší záujem o prijatie.
Ružinov má deväť základných škôl
a najzložitejšia bola tento rok
situácia na ZŠ Nevädzová. Po
prerobení priestorov, ktoré pôvodne
slúžili na poobedňajšie aktivity, sa
podarilo vytvoriť ďalšiu novú triedu.
Budúci ružinovskí prváci dostanú
od mestskej časti príspevok vo
výške 40 eur. Podmienkou jeho
poskytnutia je trvalý pobyt
zákonného zástupcu v Ružinove.
Rodičia sa nemusia obávať, že by na
niečo zabudli. Miestny úrad im
v priebehu septembra a októbra
pošle na základe zoznamov prijatých
oznámenie o poskytnutí tohto
príspevku, ktorý si do 30 dní môžu
vyzdvihnúť v podateľni miestneho
úradu.
V prípade, že dieťa bude chodiť do
školy, ktorej zriaďovateľom nie je
mestská časť, ale ide napríklad

o cirkevnú alebo súkromnú školu,
prípadne školu mimo Ružinova,
zákonný zástupca môže o príspevok
požiadať.
Príspevok na letný tábor
Rodičia detí zo sociálne
slabších alebo viacdetných
rodín môžu požiadať
o príspevok na denný alebo
pobytový tábor až do výšky
200 eur za každé dieťa. V
prípade, že ide o zdravotne
ťažko postihnuté deti so
sprievodom, príspevok
mestskej časti je až do výšky
350 eur na dieťa.
Ďalšie informácie:
Referát sociálnych služieb MÚ
Ružinov
tel.: 02/ 48 284 285
e-mail: jana.morgosova@ruzinov.sk

Hudobné akcie na Zlatých pieskoch
Počas leta budú Zlaté piesky dejiskom niekoľkých hudobných akcií.
Sezónu odštartoval tesne pred prázdninami, teda 28.-30. júna, hiphopový festival a ukončí ju 23.-25. augusta Uprising. Práve v súvislosti
s tými akciami dostávame často veľmi podobné otázky.
Prečo vydala mestská časť povolenie na konanie takejto akcie?
Ružinov na tieto akcie povolenia nevydáva. Organizátori úradu len doručujú
oznámenie o konaní akcie.
Kto organizátorom koncertov prenajíma tieto priestory?
Areál spravuje spoločnosť STaRZ (http://bit.ly/2KlT1kH), čo je príspevková
organizácia hlavného mesta (teda nie mestskej časti).
Bude sa nejako kontrolovať úroveň hluku?
Predstavitelia STaRZ-u na stretnutí mestskej a štátnej polície s predstaviteľmi
mestskej časti informovali, že bude zabezpečená kontrola hlasitosti
a vykonávať ju budú za účasti príslušníkov polície.

Poslanecké stredy
Každú pracovnú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho
úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami.
4. september
11. september
18. september
25. september
2. október
9. október
16. október
23. október
30. október
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Konopná residence:
Argumenty odporcov projektu zabrali
Obyvatelia v okolí bývalej administratívnej
budovy AXA na Konopnej ulici v Prievoze
žijú mnoho rokov v neistote, čo im pred ich
rodinnými domami vyrastie. Teraz si konečne môžu vydýchnuť. Aspoň do momentu,
kedy developer predstaví prerobený projekt
Konopná residence. Magistrát totiž nedávno
vydal nesúhlasné záväzné stanovisko voči
ich zámeru.
Predchádzajúce dva roky sme ako o.z. Náš
Prievoz upozorňovali a pripomienkovali projekt firiem YIT Slovakia a Immocap, ktorý rátal
s 50 bytmi a 90 apartmánmi uprostred stabilizovaného územia medzi rodinnými domami,
v prostredí jednosmerných ulíc, oproti evanjelickému kostolu v Prievoze. Tvoriť ho malo
sedem päť až sedem podlažných budov.
Po vlne kritiky developer projekt prerobil.
Objekt mali tvoriť 3 byty a 107 apartmánov - určených na prechodné bývanie. Ani
takto prerobený projekt nebol pre obyvateľov Prievozu akceptovateľný. Požadovali
sme väčší odstup od súčasnej zástavby, nižšiu podlažnosť, menšiu hmotu, vyriešenie
dopravného napojenia, zväčšenie plochy
bytov na prevažne 3 až 4 - izbové byty, čím
by sa znížil počet nových obyvateľov, a tak aj
celková záťaž na stabilizované územie.

územie nevhodný a o.z. Náš Prievoz, mestská
časť Ružinov i angažovaná verejnosť mu vytýkali nesúlad s územným plánom. Vo februári
minulého roka developer prerobený projekt
posunul na posúdenie na magistrát, kde
požiadal o vydanie záväzného stanoviska.
Magistrát vydal nesúhlasné stanovisko
a napísal: Umiestnenie stavby je v rozpore
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou – v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien
a doplnkov. To len potvrdzuje to, čo deklaroval primátor Vallo, že apartmány sa nebudú
rátať do občianskej vybavenosti. Stanovisko
magistrátu potvrdilo i ďalšie výhrady dotknutých strán voči predloženému zámeru:
“Návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu
a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast
medzi jestvujúcou a navrhovanou zástavbou
a neúmerné zaťaženie pozemku. V neposlednom rade navrhovaná stavba nepredstavuje
celkové zvýšenie kvality prostredia ...”
Po dlhých mesiacoch domáhania sa informácií a rozhodnutia, konečne máme odpoveď.
Investor má projekt prekresliť a my, ako aj
ostatní Prievozčania, čakáme, či si zoberie
pripomienky k srdcu.
OZ Náš Prievoz

Zámer YIT je totiž pre dané stabilizované

Recyklovanie je ľahké:

Nevytvárajme čierne skládky

Len nedávno vyvolal rozhorčenie väčšiny Bratislavčanov škandalózny prípad
manželskej dvojice, ktorá sa rozhodla zameniť si prírodu v Dúbravke za zberný
dvor. Svedok tejto ich akcie odovzdal polícii video, tá na základe ŠPZ zistila majiteľa vozidla a jeho údaje poskytla mestskej polícii, ktorá ďalej konala.
Dôkazom toho, že takéto správanie nie je
vôbec ojedinelé, sú aj podnety na stránke
Odkaz pre starostu. Vidieť pri smetných košoch
matrace alebo staré kuchynské spotrebiče,
ktoré tam ležia celé týždne, už dnes, žiaľ,
neprekvapuje.
Zbaviť sa odpadu a nevytvárať často
nebezpečné čierne skládky je pritom v dnešnej
dobe úplne jednoduché.
Staré pneumatiky môžete odovzdať v každej
predajni pneumatík a každom pneuservise. Sú
povinné odoberať ich bez nároku na odmenu
a bez toho, aby to podmieňovali ďalším
nákupom. Zoznam zberných miest nájdete na
www.eltma.sk
Elektroodpad sa takisto zbiera v každej
predajni elektra a jeho zber organizuje
pravidelne aj mestská časť, ktorá o jeho
termíne vždy vopred informuje. Elektroodpad
ako napríklad chladničky a žiarivky patrí
medzi nebezpečný odpad, a preto vyhodiť
ho na čiernu skládku alebo odovzdať ho
neoprávnenej osobe predstavuje hazard so
zdravím a životným prostredím.
Malé baterky patria medzi odpad, ktorý často
končí v bežných čiernych nádobách. Tam však
nepatria. Zberné krabičky na baterky nájdete

všade, kde ich predávajú, od novinových
stánkov, cez hračkárstva až po vstupnú halu na
miestnom úrade.
Autobatérie sú odpad, s ktorým treba
pracovať mimoriadne opatrne. Odovzdať ich
môžete v predajniach s náhradnými dielmi,
v autoservisoch a na niektorých pumpách.
Použitý kuchynský olej najčastejšie končí
v drezoch. Stačí však málo a takéto konanie
môže skončiť upchatou kanalizáciou. Olej
pritom stačí zbierať do čistej PET fľaše
a odovzdať napríklad na niektorej z čerpacích
staníc Slovnaft. Viac info na www.slovnaft.sk
Ak sa potrebujete zbaviť objemného odpadu
alebo nemáte možnosť odviesť ho do
zberného dvora OLO na Ivánskej ceste, môžete
využiť službu OLO TAXI – mobilný zberný dvor.
Ide však výlučne o odpad, ktorý je možné spáliť
v spaľovni, ako napr. starý nábytok, postele,
periny, textílie alebo napríklad matrace. Len
za 25 eur máte v cene dopravné náklady,
nakládku odpadu vyloženého pred objektom,
odvoz a vykládku odpadu. Úplne stačí, ak
odpad vynesiete na prístupné miesto pred
dom. Viac informácií nájdete na www.olo.sk.
Za odbornú časť podkladov ďakujeme
Michalovi Sebíňovi.
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Pozemky
a športoviská pre školy

Bratislavská župa schválila odkúpenie
pozemkov v areáli strednej športovej
školy na Ostredkovej. Pri vedľajšej ZŠ
už mestská časť svoj areál vynovila, pribudla 300 metrová bežecká dráha
s kvalitným povrchom, aj nová fitoutová zóna na cvičenie. Okrem školy budú
športoviská samozrejme poobede
a cez víkendy prístupné aj pre športuchtivú verejnosť.

Dobrovoľníci
v akcii Naše mesto

Viac ako stovka dobrovoľníkov začiatkom júna ukázala, že “má srdce na
správnom meste”. Počas najväčšieho
podujatia firemného dobrovoľníctva
v strednej Európe – Naše mesto u nás
v Ružinove ukázali, že im na mieste,
kde žijú, naozaj záleží. Čistili skládky,
natierali lavičky a zábradlia, opravovali
detské a dopravné ihriská, ošetrovali
záhony ruží, ale aj trávili čas s našimi
dôchodcami, ktorých vzali na prechádzky, či na zmrzlinu.

Tienidlá na detských ihriskách

Detské ihriská na Starých záhradách
a na Ondrejovovej dostali nové tieniacie plachty nad pieskoviská a deti tak
budú v týchto horúčavách a silnom slnkom omnoho viac chránené. Čoskoro
rovnaké osadíme aj na ihriskách na
Gemerskej, Svidníckej, Jadrovej a na
Rumančekovej pri Retre.

Prednášky aj „silent cinema“

Park pred Paneurópskou univerzitou
sa už v týchto dňoch mení na nový
prírodný amfiteáter. Projekt architekta
Braňa Kaliského podporilo aj mesto,
ktoré v ňom dorobí úpravu časti chodníkov a mestská časť zrealizuje výbeh
pre psy. V novom prírodnom amfiteátri
budeme môcť robiť rôzne akcie - napríklad prednášky, detské predstavenia,
ale zvažuje sa napríklad aj koncept
“silent cinema” - premietanie filmov, pri
ktorých majú diváci slúchadlá a každý
ho tak počúva sám pre seba.

Čo dnes robí ružinovská VPS?

Zaujíma vás, kde sa dnes kosí, orezávajú stromy, čistia komunikácie alebo
opravujú detské ihriská? Všetky informácie nájdete na www.rpvps.sk.

Polícia:
Stali ste sa svedkom násilia?

Ak uvidíte nejaký incident a máte
strach telefonovať, na číslo 112 môžete
aj písať SMS.
Máte otázky? Narazili ste na problém,
ktorý treba vyriešiť? Napíšte nám na
podnety@ruzinov.sk.
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Mestskí poslanci podporili návrh primátora Matúša Valla

ROZHODNUTÉ: TAKTO BUDEME
Všetkých 45 mestských
poslancov zahlasovalo
za zavedenie
parkovacej politiky
v hlavnom meste. Po
rokoch, kedy diskusie
na túto tému končili
neúspechom, budú od
januára 2021 platiť v
meste jasné pravidlá.
Parkovanie považujú obyvatelia
hlavného mesta za jeden
z najvážnejších problémov. Ružinov
patrí medzi tie mestské časti, ktoré
ho pociťujú mimoriadne výrazne.
Obyvatelia zón ako 500 bytov
a lokality susediace s biznis
centrami, ale aj štvrte ako
Ostredky a Pošeň, majú bežne
problém zaparkovať v blízkosti
svojich bytov práve kvôli autám
zamestnancov firiem z okolia a
časté sú aj situácie, kedy vodiči zaparkujú
pri panelákoch alebo vo vnútroblokoch
a odchádzajú na týždňovky do neďalekého
Rakúska. Po týchto skúsenostiach preto už
roky žiadajú zavedenie obmedzení pre autá
tzv. nerezidentov.
Bratislava je jedným z posledných veľkých
miest Európe, kde neexistovali jednotné
pravidlá pre parkovanie. Geometrický
Primátor Matúš Vallo a starosta Martin Chren na
nedávnom stretnutí s Ružinovčanmi diskutovali
o princípoch parkovacej politiky.

TYPY PARKOVACÍCH KARIET

KTO JE „REZIDENT“?

• rezidentská parkovacia karta – umožňuje bez ďalších úhrad
parkovať v zóne, pre ktorú je vydaná
• návštevnícka parkovacia karta – umožňuje bez ďalších úhrad
parkovanie v zóne, pre ktorú je vydaná: 100 hodín/ rok, ak je na
byt vydaná rezidentská karta, resp. 150 hodín/ rok, ak nie je na byt
vydaná žiadna karta (podmienkou je trvalý pobyt v zóne)
• bonusová parkovacia karta – umožňuje 2 hodiny denne parkovať
mimo svojej zóny v lokalitách zón B,C,D (podmienkou je o.i. trvalý
pobyt v hlavnom meste)
• abonentská parkovacia karta (podrobnosti uvádza schválené VZN)

KTO JE „ABONENT“

• fyzická osoba
• má trvalý pobyt v byte vo vyznačenej
zóne rezidentského parkovania
• preukáže vzťah k vozidlu
• fyzická osoba, ktorá je vlastníkom
nehnuteľnosti v zóne
• osoba podnikajúca na základe
živnostenského alebo iného oprávnenia
so sídlom alebo prevádzkarňou v zóne

www.ruzinovskeecho.sk
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PARKOVAŤ V BRATISLAVE

nárast počtu áut v uliciach
situáciu stále zhoršuje. Zaviesť
pravidlá pre parkovanie bolo
preto nevyhnutnosťou. Prvý
koncept predstavil magistrát už
začiatkom roka, nasledovala séria
rokovaní, vrátane verejných diskusií
s občanmi.
Parkovacia politika ide ruka v ruke aj
s potrebou budovania záchytných
parkovísk a parkovacích domov.
Mestské zastupiteľstvo preto
zaviazalo primátora vypracovať

PARKOVACIE KARTY
– REZIDENTI
(na jeden byt môžu byť vydané
nanajvýš 3 karty)
prvé auto – 39 eur/rok
druhé auto – 150 eur/ rok, 75 eur/
polrok, 37,50 eur/ 3-mesiace
tretie auto – 500 eur/ rok, 250
eur/ polrok, 125 eur/ 3-mesiace

plán ich výstavby. Podobne k tejto
problematike pristupuje aj mestská
časť. V lokalitách, kde by po
zavedení parkovacej politiky neboli
dostatočné parkovacie kapacity, sa
v spolupráci s tamojšími obyvateľmi
budú hľadať možnosti budovania
menších parkovacích domov,
resp. vyvýšených podzemných
parkovísk. Zároveň sa bude
posilňovať MHD.
Systém rezidentského parkovania
má zvýhodniť obyvateľov s trvalým

SPOPLATNNÉ PARKOVANIE
Nerezidenti
• 0,50 – 2 eur/ hod. podľa zóny
(A – D)
• najdrahšie bude parkovanie
v Starom meste
Rezidenti
• mimo svojej zóny majú za
10 eur/ rok 2 hodiny denne
parkovať v iných spoplatnených
zónach

pobytom. V najviac exponovaných
lokalitách budú na základe analýz
vytvorené zóny s plateným
parkovaním, čo má obmedziť
dlhodobé parkovanie návštevníkov.
Zavedením
rezidentského
parkovania postupne dôjde
k rušeniu vyhradeného parkovania
– s výnimkou ZŤP a taxíkov.
Viac informácií nájdete na https://
bratislava.sk/sk/sprava/feroveparkovanie-dostalo-zelenu.

POSILŇOVANIE MHD
- NOVINKY
• 22 kilometrov nových bus
pruhov
• 39 križovatiek s prioritou pre
MHD
• 8 expresných liniek MHD
• 4 expresné linky regionálnej
dopravy
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Svitá Hirošime na lepšie časy?
Mestská časť chce ovplyvniť budúcu podobu tejto oblasti.

Takáto budova na mieste súčasnej Hirošimy má už 15 rokov (!) právoplatné stavebné povolenie. Mestská časť by na tomto mieste radšej videla
menší a citlivejšie pripravený projekt.

Zrúcanina bývalého obchodného
domu Ružinov, ktorú obyvatelia prezývajú "Hirošima", hyzdí prirodzené
centrum našej mestskej časti už viac
ako 12 rokov. Po kúpe tejto budovy novým investorom v januári tohto roka
sa zdá, že začalo svitať na lepšie časy.
Okolie staveniska bolo vyčistené od
odpadkov a od náletovej zelene. Starosta Ružinova Martin Chren však chce
pokračovať v rokovaniach a z pozície
mestskej časti zabezpečiť, aby prípadná nová výstavba v tejto lokalite rešpektovala charakter územia a vzťah
k okolitým domom.

Námestie – áno, nové Retro - nie

"Málokto vie, že na Hirošimu je už 15 rokov vydané právoplatné stavebné povolenie na megalomanskú budovu, ktorá
sa podľa môjho súdu do tohto prostredia
vôbec nehodí," hovorí Chren. "Na tomto
mieste nechceme žiadne nové Retro ani
Centrál. Podľa nášho názoru by prípadná
nová výstavba mala byť menšia, než to, čo
je tam aktuálne povolené, nemala by byť
vyššia, než okolité domy, a mala by byť
naozaj kvalitne pripravená. Táto oblasť
je prirodzeným srdcom Ružinova, ktoré
si treba vážiť. Je tu napríklad priestor na
vznik skutočného ružinovského námestia, aké nám zatiaľ chýba, možno aj na
nové sídlo miestneho úradu," dodal.

Nový majiteľ nechal zrúcaninu vyčistiť a vyviezol približne 40 ton odpadu.

Špičkoví architekti,
zeleň a ústretovosť k okoliu

Nový majiteľ bývalého obchodného
domu, spoločnosť MiddleCap, pripravuje
medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž s cieľom vybrať vhodného
architekta premeny tejto vzácnej časti
Ružinova, v ktorej chce mať svoje slovo
aj mestská časť. "Požiadal som investora,
aby v rámci súťaže, do ktorej chce osloviť
špičkové medzinárodné ateliéry, neriešil
len samotnú zrúcaninu, ale aj veci dôleži-

té pre mestskú časť - mestotvorné prvky,
zachovanie zelene, zníženie objemov, či
možný návrh rekonštrukcie nášho kultúrneho domu. O týchto veciach budeme
počas leta rokovať, zapojiť chcem aj poslancov z tejto lokality," zdôraznil starosta
a dodal, že s investorom sa snažia spolupracovať a rokovať aj o možnostiach opravy rozbitého povrchu cesty na Obilnej
ulici, ktorá nemá známeho vlastníka ani
správcu a jej stav dlhodobo traumatizuje
obyvateľov danej lokality.

www.ruzinovskeecho.sk
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RÝCHLE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Parkovacia politika, zámena pozemkov pri nemocnici, zmeny v rozpočte. To je len časť
agendy, ktorú stihli ružinovskí a mestskí poslanci schváliť ešte pred začiatkom letných
prázdnin.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Čo by sme nemali prehliadnuť

Zmena ružinovského rozpočtu priniesla niekoľko nových projektov, ktoré v najbližších mesiacoch samospráva podporí.
Jedným z nich je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Ružinovskí dobrovoľní hasiči patria medzi najlepších na Slovensku
a ich prácu ste mohli vidieť napríklad aj pri hasení požiaru
v priestoroch ubytovne na ulici Mlynské luhy. Budova, v ktorej sídlia, je kultúrnou pamiatkou a vďaka rekonštrukcii budú
môcť konečne pracovať v primeraných podmienkach
.

Poslanci sa rozhodli schváliť finančný príspevok na dopravu
pre handicapovaných vo výške 5 eur/ jazda - na jazdu špeciálnym taxíkom, ktorý prepravuje aj invalidné vozíky. Rodičov
malých detí mestská časť poteší chystanou baby-friendly
úpravou toaliet na Štrkovci a ďalším zlepšením kvality stravovania v detských jasliach.
Jedným z najväčších problémov Ružinova je parkovanie
a budovanie parkovacích domov alebo podzemných garáží je
jedným zo spôsobov, ako obyvateľom vyjsť v ústrety. Zastupiteľstvo preto odsúhlasilo systémový materiál o pozemkoch
pod garážami, ktorý definuje, aké budeme predávať aké nie.
Predajom by sme zabránili teoretickej možnosti postaviť tam
raz parkovací dom pre väčšie množstvo obyvateľov z bezprostredného okolia.
Vznikajú aj Fond obnovy chodníkov, kam bude smerovať
20 percent z vybratého developerského poplatku a Fond výsadby zelene, kam pôjdu všetky peniaze z poplatkov, ktoré
sa odvádzajú, keď chce niekto vyrúbať strom.

Čo schválilo mestské zastupiteľstvo?

Spolupráca s Depaul v zóne 500 bytov

Obyvatelia niektorých lokalít v našej mestskej časti zažívajú
v posledných rokoch často nepríjemné strety s obyvateľmi
bez domova. Najkritickejšou je zóna 500 bytov. V spolupráci
so zariadením Depaul Slovensko pripravuje mestská časť pilotný projekt terénnej sociálnej práce práve v tejto lokalite.

Koľko stoja „obedy zadarmo“

Ružinov, rovnako ako aj ostatné samosprávy, čaká od septembra veľká zmena v podobe tzv. obedov zadarmo pre
všetkých našich školákov. Len v našej mestskej časti to znamená variť mesačne o desaťtisíce porcií viac ako doteraz. Štát
prepláca len priame náklady na suroviny v hodnote 1,20 eura
na žiaka a na deň - a navyše len na obed, ktorý si dieťa v škole naozaj vyzdvihne. Obedy – to však nie sú len suroviny, ale
aj ďalšie nemalé režijné náklady od vybavenia kuchýň až po
platy zamestnancov školských jedální. V praxi to bude vyzerať
nasledovne - v priemere dnes rodičia platili mesačne za obedy pre jedno dieťa približne 35 eur. Od septembra budú platiť
len réžiu vo výške 13 eur. V konečnom dôsledku teda výrazne
ušetria - ale nie je to úplne zadarmo.

Okrem parkovacej politiky bratislavskí poslanci rokovali aj
o ďalších témach, ktoré priamo ovplyvnia život v Ružinove.
Pozemky okolo ružinovskej nemocnice – teda pri Rohlíku
a zimnom štadióne – už patria mestu. Znamená to, že obyvatelia sa nemusia obávať výstavby v okolí jazera. Mestská časť bude aj vďaka tomu môcť dokončiť rekonštrukciu
zimného štadióna a na susediacom pozemku by raz mohla
vyrásť nová ružinovská plaváreň, čím by sa zužitkovalo obrovské množstvo odpadového tepla, ktoré vzniká pri výrobe
ľadu.

Noví šéfovia mestských podnikov
BVS, OLO, Mestské lesy, Metro a Dopravný podnik majú
nové vedenie. Bratislavskí poslanci schválili nominácie,
ktoré navrhli výberové komisie, v ktorých sedeli spolu s
odborníkmi zo súkromnej sféry aj poslanci a zástupcovia
magistrátu. Súčasťou výberového konania bolo po prvýkrát aj verejné vypočutie kandidátov.
Bratislavská vodárenská spoločnosť – Peter Olajoš
Odvoz a likvidácia odpadu – Martin Maslák
Mestské lesy – Matej Dobšovič
Metro Bratislava - Zuzana Kolláriková
Dopravný podnik – Martin Rybanský
Viac informácií nájdete na
www.ruzinov.sk a www.bratislava.sk.
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Obedy a výlety pre seniorov
Ste dôchodca? Nepracujete
už? Máte trvalý pobyt v
Ružinove? Mestská časť vám
môže poskytnúť príspevok
na obedy, ale aj na zájazdy,
ktoré organizuje.
Obedy pre dôchodcov
Obedy pre ružinovských
dôchodcov poskytujú
určené zariadenia verejného
stravovania. Mestská časť na základe žiadosti a požadovaných
dokladov poskytne príspevok, ktorého výška sa odvíja od výšky
dôchodku.
 dôchodok do 270 eur – príspevok 1,70 eur na 1 obed
 270,01 až 370 eur – príspevok 0,70 eur
 370,01 až 555 eur – príspevok 0,50 eur
 555,01 až 600 eur – príspevok 0,30 eur
Výlety organiz ované mestskou časťou
Ružinov organizuje pre dôchodcov pravidelné výlety. Spolu
s prihláškou na zájazd záujemca predloží požadované doklady
o výške dôchodku a základe toho zaplatí účastnícky poplatok.
 dôchodok do 365 eur – účastnícky poplatok 1 euro
 365,01 až 565 eur – 5 eur
 nad 565,01 eur – 10 eur
V prípade otázok,
prosím, kontaktujte referát sociálnych služieb:
Mgr. Darina Molnárová
Tel.: 02/ 48 284 267
E-mail: darina.molnarova@ruzinov.sk

Ružinovský podnik VPS, a.s.
hľadá zamestnanca na pozíciu

PONUKA PRÁCE
ZŠ Pavla Marcelyho Drieňová 16
hľadá učiteľov s nástupom 26. 8. 2019:





pre primárne vzdelávanie (I. stupeň)
nemeckého jazyka (II. stupeň)
informatiky (II. stupeň)
fyziky a techniky (II. stupeň)

Štruktúrovaný životopis posielajte na
zsdrienova@centrum.sk. Detaily a termíny
nájdete na www.ruzinov.sk (voľné miesta).
Materská škola (školská jedáleň) Šťastná
26 hľadá pomocnú silu do kuchyne.
Pracovná doba 7:00 – 15:00. Viac informácií
na jedalenstastna@gmail.com.
ĎALŠIE PONUKY PRÁCE NA ZÁKLADNÝCH
A V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH NÁJDETE NA
WWW.RUZINOV.SK
Som upratovačka hľadám si novú kolegyňu
info 0903467457

riadková inzercia

záhradník – špecialista
forma: plný úväzok
náplň práce: starostlivosť o trvalkové záhony, novú
výsadbu, ružové záhony, kríkov porasty, podieľanie sa na
zimnej údržbe chodníkov
nástupný plat: od 800 – 850 eur
nástup: možný ihneď (aj pre absolventov)
kontakt: Ing. Moravcová – tel. číslo: 0907 924 459

inzercia

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

inzercia

www.ruzinovskeecho.sk
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Meteorológovia v tom majú jasno. Uplynulý máj bol v Bratislave najdaždivejší od roku 1961!

Dážď, lúky a kosenie...
Pranostiky hovoria – májový dážď – zlato padá. Ak by
to bola pravda, Ružinov čaká po 22 daždivých májových dňoch mimoriadne dobré obdobie. Čo je však
dobré pre prírodu, nie je dobré pre kosenie. V teple
a po daždi tráva rastie doslova ako z vody, ale kosiť sa
nedá, vytrhali by ste trávu aj s korienkami.
Dohnať kosenie približne 160 hektárov zelenej plochy,
o ktorú sa mestská časť stará, istý čas trvá. Prioritne sa
kosili parky, psie výbehy a miesta s vyšším pohybom ľudí

a VPS vypomáhali aj posily. Pribudli živnostníci s ručnými
kosačkami, ktorí postupne prechádzajú časovo a technicky
náročné predzáhradky, veľké stroje kosia rozsiahlejšie plochy, ktoré potom tzv. ruční prídu dokončiť na miestach, kam
sa veľké traktory a kuboty nedostanú. V rovnakej situácii
ako všetky bratislavské mestské časti je však napríklad aj
susedná Viedeň.
Klimatické podmienky na Slovensku sa menia a zatiaľ čo
po minulé roky stačilo kosiť trikrát, tento rok budeme
v Ružinove aj päťkrát.

Nové lúčne plochy
Výskumy hovoria jednoznačne. Ak chceme zachovať biodiverzitu, nemôžeme kosiť všade. A vy
to vidíte rovnako. 80 percent z vás v ankete na
oficiálnej stránke mestskej časti hlasovalo za to,
aby sme aj v Ružinove začali udržiavať trávnaté
plochy. Pre začiatok sme ich vytipovali sedem,
sú označené tabuľkami a kosiť ich budeme len raz
na jar a na jeseň.
• park Ostredky
• plocha Sputniková/Drieňová
• plocha Tomášikova ul. (okolie Curel)
• plocha Ružinovská ul. (strana Pošeň)
• plocha Gagarinova ul. – ul. Tomášikova
• plocha pri budove MÚ
• plocha pri Metodovej ul.

Prečo sa niekde nekosí?
Niektoré zelené plochy má v správe Ružinov, niektoré magistrát, iné súkromné firmy alebo
inštitúcie ako napr. nemocnice a ministerstvá, ale zároveň existujú aj také miesta, ktoré
nemajú žiadneho majiteľa.
Každá z organizácií sa môže starať len o to, čo vlastní alebo má v správe. Ani mestská časť, ani mesto nemôžu
vynakladať zverené finančné prostriedky na starostlivosť a opravy cudzieho majetku. Bolo by to porušenie
zákona. Rovnako ako v prípade tzv. ciest a chodníkov „nikoho“, ktorých je v Bratislave asi 400, sa však v spolupráci s magistrátom snažíme, aby sa tento problém vyriešil. Je to však dlhodobý a veľmi komplikovaný proces.

inzercia
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Napísali ste nám

Dobrý deň,
rada by som ako mamička
malého dieťaťa reagovala na
povolenie čmárania grafitti na
detských ihriskách v Ružinove.
Konkrétne pri OC Retro na
Nevädzovej ulici. Pravidelne
tam na detskom ihrisku
sprejujú grafiťáci svoje diela na
múre asi pol metra od hrajúcich
sa malých detí. Hrajú sa tam
deti už od cca niekoľkých
mesiacov, až po školákov
a musia dýchať sprejové výpary
tzv. umelcov. Najhoršie je to
v lete, keď sú horúčavy a
vzduch doslova stojí.
Páni umelci majú samozrejme
ochranné masky, aby sa
nenadýchali škodlivých
výparov. Ako sa majú chrániť
deti? Keď som raz týchto
"umelcov" upozornila, že
sú tam malé deti a škodia
im výpary z farieb, tak ma
upovedomili, že dostali
povolenie na tieto čmáranice
od úradu a mali dokonca na to
aj potvrdenie.
Okrem toho, že to obťažuje
zápachom, je to aj nebezpečné
vdychovať pre deti, ale aj pre
dospelých.

Pomôžte labutiam
– nekŕmte ich pečivom
Štrkovecké jazero s rodinkou labutí
je už neodmysliteľnou súčasťou
Ružinova. Takmer všetkých sa
preto dotkla nedávna smutná
správa o smrti labutej mamy,
ktorá zomrela, pretože zjedla plast
odhodený vo vode. Druhá labuť
tak ostala s niekoľkodňovými
mláďatkami sama. Je prirodzené, že
mnohí Ružinovčania chcú pomôcť
a prichádzajú mláďatká kŕmiť
kúskami rožkov a chleba. S dobrým
úmyslom „dať vtáčikom papať“ im
však nevedomky ubližujú.

Kŕmenie pečivom je pre vodné vtáctvo nebezpečné

Pečivo obsahuje sacharidy, vďaka ktorým má labuť pocit, že je najedená a tak si nehľadá
prirodzenú potravu, hoci jej telo stráda. Nedostávajú sa do neho vitamíny a minerály, ktoré
sú pre život labute nevyhnutné. Pravidelné kŕmenie pečivom spôsobuje vodným vtákom
zdravotné problémy a v prípade mláďat dokonca aj závažné rastové deformácie peria a kostí. Kvôli nim v dospelom veku potom nedokážu lietať, alebo si samostatne nájsť potravu.
Známy je prípad z Prahy, pri ktorom museli kvôli deformáciám mladej labuti dokonca amputovať krídlo, aby jej nezavadzalo a dokázala plávať.

Urobme to pre seba

K Štrkoveckému jazeru sa mnohí z nás, Ružinovčanov, chodíme poprechádzať, zašportovať
si, alebo len tak posedieť a vychutnať kúsok prírody. Obdivujeme pri ňom západ slnka, či
pozorujeme vodné vtáctvo. Pre deti je jazero miestom, na ktorom sa zoznamujú s prírodou,
pre dospelých je oázou pokoja v ich uponáhľanom živote. Bolo by veľmi smutné, keby sme
ju svojou nevedomosťou či nezodpovedným správaním napokon sami zničili.
Lucia Derčalíková
Foto autorka

SÚŤAŽ:
Najkrajšia predzáhradka Ružinova

s pozdravom
Vaša pravidelná čitateľka
Stanislava

sa pýta za vás
Do redakcie nám napísal čitateľ,
ktorého zaujímalo či je možné
na verejnom priestranstve umývať bicykel. Keďže sa začínajú
prázdniny bude táto otázka určite trápiť viacerých z vás. Echo
preto hľadalo odpoveď na odd.
verejnoprospešných služieb
a verejného poriadku:
Pokiaľ umývate bicykel čistou
vodou a odteká z neho len voda
znečistená od prachu a hliny,
nie je to problém. Iné je to však
už pri naolejovanej reťazi.

Ste hrdí na svoju predzáhradku, balkón alebo zeleň na stene domu?
Prihláste ju do našej súťaže.
Ružinov je obľúbený najmä vďaka množstvu zelene. Nejde však len o parky a trávnaté
plochy, ale aj o krásne predzáhradky pred domami a panelákmi, balkóny s kvetmi, ktoré už
z diaľky pútajú pozornosť, alebo popínavú zeleň.
Ak sa chcete prihlásiť do súťaže, stačí zverejniť niekoľko fotografií (3-5) v rámci diskusie k
eventu „Najkrajšia predzáhradka Ružinova 2019“ na oficiálnej facebookovej stránke
MČ Ružinov. Poradie sa určí podľa počtu lajkov pri jednotlivých postoch.
Hlasovať je možné do 15. augusta. Ocenené budú tri prvé miesta.
Viac informácii na www.ruzinov.sk a na facebooku.
Ilustračné foto RE
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Pozor: Električky budú jazdiť inak!
Nezabudnite si pri ceste do práce alebo na návštevu skontrolovať grafikon električiek.
Až do septembra budú jazdiť inak ako sme boli zvyknutí.
Cestujúcich v bratislavskej MHD čakajú zmeny v organizácii
električkovej dopravy. Dôvod je jednoduchý - rekonštrukciu
Dúbravsko-Karloveskej radiály už nebolo možné kvôli havarijnému stavu odkladať, hrozilo jej totiž kompletné uzavretie. Počas prázdninových mesiacov a v septembri budú preto električky, smerom do Karlovej Vsi, jazdiť len po Molecovu ulicu a ďalej, v smere do Dúbravky, budú všetku dopravu
zabezpečovať autobusy.
Keďže na zastávke Molecova nie je obratisko električiek,
budú musieť trasu do Karlovej Vsi obsluhovať výlučne obojsmerné električky, ktoré však tvoria len menšiu časť vozidlového parku Dopravného podniku. Podobná situácia je aj na
trase z Petržalky.

Hlavné prestupné uzly

Nové linky sú navrhnuté tak, aby na trase každej linky bola
zastávka, ktorá umožní prestup na linku do ktorejkoľvek
inej mestskej štvrte. Hlavným prestupným uzlom sa stane
Kamenné námestie a Námestie SNP, kde bude možné prestúpiť na všetky ostatné električkové linky v priemere do
2,5 minút.

Prestupy medzi linkami

Tento model organizácie dopravy vychádza z modelu metra, ktoré rovnako využíva na jednu trasu v hustých intervaloch jednu linku a na ostatné trasy sa prestupuje vo viacerých prestupných uzloch. V praxi toto trasovanie liniek
znamená, že každý cestujúci sa aj počas modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály dostane električkou do súčasného cieľa, pokiaľ však cestuje medzi dvomi vzdialenejšími
mestskými časťami, bude to spravidla s jedným prestupom.
V prípade prestupu na prestupnom uzle Námestie SNP/
Kamenné námestie nehrozí cestujúcim na zastávke dlhšie
čakanie na ktorúkoľvek linku ako 5 minút cez pracovné dni
a 8 minút cez voľné dni.

len zmení svoje číslo na 3 a hneď bude pokračovať ďalej do
Rače. Naopak, električka číslo 3 z Rače na námestí SNP, naopak, zmení svoje číslo na 9 a bude pokračovať k nám, do
Ružinova.

Pomoc pre cestujúcich

Aby mesto vyšlo cestujúcim čo najviac v ústrety, budú počas týždňa od spustenia tejto zmeny na významných zastávkach informátori dopravného podniku, ktorí budú cestujúcim radiť ako sa najlepšie dostať k cieľu ich cesty.

Všetky podrobné informácie
nájdete v priloženej mapke a na
www.zvladneme.to

Čo to znamená pre Ružinov?

Električka číslo 9 pôjde z Ružinova na námestie SNP. Keďže na tomto mieste sa nebude môcť otočiť, na konečnej tak
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Čerstvá mamička Mary Bartalos:
Rodina je dôležitejšia ako sláva

talentovaného Matúša Kvietika
a s takými hereckými menami
ako Alexander Bárta, Roman
Luknár, Ľuboš Kostelný, Maroš
Kramár alebo Milo Kráľ.

Vďačná za príležitosti

Prešlo len niekoľko rokov a jej
profesijný životopis sa výrazne
rozrástol. Objavila sa v hlavnej
úlohe tanečného filmu Backstage, a to, že vie aj výborne
spievať, potvrdila v šou Tvoja
tvár znie povedome. Ešte pred
niekoľkými týždňami bola jednou
z hviezd momentálne najsledovanejšieho slovenského seriálu
– Oteckovia a koncom januára
prišiel do kín úspešný mysteriózny thriller režiséra Petra
Bebjaka na motívy knihy Jozefa
Kariku, Trhlina, kde si tiež zahrala jednu z hlavných úloh.
Má rada aj divadlo, hrala v Slovenskom národnom divadle aj
Radošinskom naivnom divadle.
„Všetky príležitosti, ktoré som
v živote dostala, či to boli
televízne, filmové alebo divadelné úlohy, či spev, tanec
alebo modeling, to všetko si
ma vlastne našlo samo. Vážim
si to, lebo pri každej z týchto
úloh som sa toho veľmi veľa
naučila.“

Prišiel čas na zmenu

Len pred niekoľkými dňami
oslávila 25. narodeniny a dala
si najkrajší darček. Stala sa
mamou synčeka Noela. A hoci
pre ňu sláva nikdy nebola dôležitá, patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie mladé
herečky.
Sú dva typy „celebrít“. Prvým
z nich sú také, ktoré z diaľky
obdivujeme, ale máme pocit,
že sú príliš dokonalé, a teda

nedostupné. Druhým zasa také,
ktoré máme hneď radi a cítime
sa v ich spoločnosti príjemne.
A oslovením „celebrita“ by sme
ich akurát urazili. Mary patrí
práve do tejto skupiny. Má len
25 rokov a pozná ju každý, kto
v posledných rokoch nežil mimo
Slovenska alebo vytrvalo neodmieta mať doma televízor.

Televízne začiatky

„Nikdy som si neplánovala

život a svoje sny tak, aby som
bola známa a ľudia na ulici
ma spoznávali. Nebolo a nie je
to pre mňa dôležité. Ale som
nesmierne vďačná za všetky
príležitosti a krásne projekty,
ktoré som mala možnosť
robiť,“ hovorí mladá herečka,
ktorú si diváci mohli prvýkrát
všimnúť ako milenku Masláka
(Ján Koleník) v Paneláku a
potom v markízáckom seriáli
Kukučka, kde si zahrala po boku

Sú však chvíle, kedy človek cíti,
že potrebuje zmenu. Mary žije
s manželom Adriánom u nás,
v Ružinove, a tu si otvorili aj
pohybové štúdio. „Posledný
polrok som už ani nenakrúcala, ani nehrala v divadle. Obdobie predtým bolo pracovne
mimoriadne náročné a bolo
pre mňa dôležité byť v pohode a užiť si tento čas. Venovali sme sa práci v štúdiu, ale
rovnako sme robili aj mnoho
workshopov po celom Slovensku. Ja sama som cvičila
až do ôsmeho mesiaca.“ Nebolo to príliš náročné? „Práve
naopak, je to o jednoduchom
pohybe a človek si sám určí,
čo chce dosiahnuť. Atraktívna na „movemente“ je práve
kombinácia rôznych pohybových disciplín, takže človek
neupadne do rutiny.“

Diskusné večery

Raz do mesiaca môžete túto
sympatickú dvojicu stretnúť
na diskusných večeroch, ktoré
sami organizujú. „Obaja pochádzame z kresťanského prostredia, a tak aj tieto stretnutia
vychádzajú z biblických veršov. Naposledy sme hovorili
o úspechu. Čo zaň považuje-

www.ruzinovskeecho.sk
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me, kedy a prečo je pre ľudí dôležitý, čo nám dáva a čo naopak
berie. Prichádza množstvo ľudí
a každý z nich je z iného prostredia, má iné životné skúsenosti.
Vďaka tomu sú tieto debaty
také zaujímavé a obohacujúce.
Je úžasné vidieť, že to ľudí zaujíma.“ A čo považuje za úspech
Mary? „To, čo mám teraz. Rodinu,
priateľov, veci, ktoré môžem robiť, a skúsenosti a zážitky, ktoré
som získala vďaka tomu, čo som
mala možnosť robiť.“

meno, vyskočia vám desiatky odkazov na články o jej tehotenstve.
Je teda niečo, čo si ako budúca
mamička všímala viac a vnímala
citlivejšie? „Myslím, že práve to,
v akom svete žijeme a ako sa jeden k druhému správame. Chcela
by som svoje dieťa vychovávať
tak, ako vychovávala mňa moja
mama. Chcem naňho mať čas.
Chcem, aby z neho vyrástol
slušný človek, ktorý má dostatok
sebavedomia, ale správa sa
k druhým s rešpektom.“

Rodinné hodnoty

(dio)
Foto: TV Markíza a DNA Production

Keď si dnes zadáte do google jej

inzercia
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Poradňa pre podnikateľov: Úspech firmy nie je len o finančných dátach
Pozná to každý podnikateľ. Spolupráca a pohoda v jeho pracovnom tíme je kľúčová pre úspech firmy,
ale hlavne pre samotnú spokojnosť ľudí, ktorí v nej pracujú. Ale preto treba aj niečo urobiť.
väčšieho počtu zamestnancov,“ spomína Alena Krkošová, Operations Manager zo spoločnosti FixDistribution. „A úprimne môžem
povedať, že naše očakávania boli prekročené. Pomohlo nám to
v tímovej spolupráci, zvýšil sa stupeň uvedomenia si previazanosti
potrieb jednotlivca a celej spoločnosti,“ dodáva.

Tím a spolupráca nie sú len slová

Riešenie je pomerne jednoduché. Existuje mnoho tímových motivačných aktivít, ktoré lektori s úspechom dokážu nastaviť presne
tak, ako potrebujete. Túto službu ponúka malým a stredným podnikom aj Národné podnikateľské centrum v Bratislave (Karadžičova 2).
Dokonca úplne bezplatne.
Jednodňové utužovanie kolektívu, jeho podpora a rozvoj, je určená tímom od 5 do 15 ľudí z jednej firmy. Hoci sa to nezdá, hravou
formou, pod dohľadom odborníka, sa dajú aj za jeden deň posunúť
veci k lepšiemu. Navyše, službu môžete čerpať opakovane.

Spoznajte svoje iné stránky

„Lektori pomôžu vylepšiť tímovú spoluprácu, naučia vás ako pracovať so stresom, zvládať konflikty, správať sa asertívne, komunikovať... Jednoducho spoznať svojich kolegov i šéfa z úplne inej stránky,“ hovorí Mgr. Frederika Tóthová, Manažér Rastového programu.
„Očakávali sme profesionalitu a serióznosť, a možnosť zapojenia

Keď v spoločnosti Fun taxi premýšľali o vylepšení komunikácie call
centra so zákazníkmi, obrátili sa aj na Slovak Business Agency. Bolo
potrebné zvýšiť proklientskú orientáciu operátorov dispečingu
i ďalších osôb, ktorých výkon ho môže ovplyvniť. „O tom, že to bolo
fajn pre tímovú spoluprácu ani netreba hovoriť. Takéto niečo je vždy
prínosom. No navyše nám vaša služba pomohla pochopiť, v ktorých
oblastiach a akým spôsobom musíme nastaviť alebo zmeniť procesy
a ich obsahové zameranie.“
Podľa Mariána Stanzla, Senior Consultanta zo spoločnosti InUP Consulting je individuálny rozvoj zamestnancov jednou z kľúčových
priorít firmy. Aj preto siahli po ponuke Slovak Business Agency na
motivačné tímové aktivity s lektorom v Národnom podnikateľskom
centre. „Školenie nám hravou a poučnou formou pomohlo zadefinovať princípy ako efektívne pristupovať k rôznym pracovným situáciám. Napríklad komunikácia, plánovanie alebo tímová spolupráca.
Zaujal nás aj projekt Otvorená hra, ktorého lektor s nami v NPC pracoval. Má veľmi netradičný a hravý prístup.“
Ak sa chcete na tímové aktivity v NPC prihlásiť, viac informácií nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Špeciálne služby.
Článok vznikol na základe spolupráce s Národným podnikateľským
centrom.

OTVORILI SME

PRE VÁS
BRATISLAVA

BACHOVA 2
V BILLE sa v potravinách vyznáme.
Preto máme s našou rozmanitou
ponukou riešenie pre každého.

Odteraz ešte bližšie k vám.

inzercia

www.ruzinovskeecho.sk

Otvorenie informačnej
kancelárie pre obete trestných činov
V priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Bratislava sa
30. mája 2019 uskutočnilo oficiálne otvorenie
informačnej
kancelárie pre obete trestných
činov. Zúčastnili sa ho
riaditelia a zástupcovia
z Policajného zboru SR v
rámci kraja, externí odborníci z oblasti práva, mediácie, psychológie a sociálneho poradenstva, taktiež prednosta okresného úradu Maroš Karšňák,
pričom pozvanie prijal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Prezentáciu k národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“
zabezpečil Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. Otvorenie tohto Kontaktného bodu nečakane obohatil klient – senior, ktorý sa zamestnancom Kontaktného
bodu verejne poďakoval za ich pomoc, ktorú poskytli jeho bratovi
(71. r.) ako obeti domáceho násilia. Vďaka ich aktívnemu prístupu
bol uchránený od ďalšieho týrania a dnes už má zabezpečenú odbornú pomoc v zdravotnom zariadení.
V klientskom centre sú obetiam trestných činov pripravení poskytnúť bezplatne pomoc a usmernenie experti z oblasti práva, sociálneho poradenstva a psychológie.
Článok vznikol na základe spolupráce s Ministerstvom vnútra SR.
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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.

inzercia
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Kapelou Ružinova je Parketový lev
Víťažom 4. ročníka súťaže Kapela Ružinova sa stala rokenrolová
kapela Parketový Lev, založená známymi postavami bratislavského undergroundu, bratmi Jánom a Jakubom Hrčkovými. Na druhom mieste sa umiestnila skupina Acylpyrin a na treťom mieste
Blue Zodiac. Cenu diváka získal Parketový Lev.
Do súťaže sa mohli prihlásiť kapely, v ktorých aspoň jeden člen kapely, autor hudby, alebo autor textu má trvalý pobyt v Ružinove, alebo
kapela skúša v Ružinove. "Zapojilo sa nám opäť obrovské množstvo
kapiel a ich úroveň bola skutočne veľmi vysoká," povedala riaditeľka
Cultus Ružinov Andrea Kozáková.
Zo všetkých prihlásených kapiel vybrala odborná porota v zložení Pišta
Vandal Chrappa, Peci Uherčík a Katka Korček do finále päť súťažných
kapiel. Kapely sa predstavili 30 minútovým koncertom toho najlepšieho zo svojej tvorby. Víťaz získal 500 €, mediálnu podporu v rádiu VIVA
a možnosť zahrať si na partnerskom festivale v Srbsku.
Foto Cultus

www.ruzinovskeecho.sk
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Prioritou dopravy by nemali byť autá, ale ľudia
V časopise Ružinovské ECHO vám postupne
predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa Ing. MONIKA ĎURAJKOVÁ.
V poslaneckom zbore ste
nová tvár. Čo rozhodlo
o vašom vstupe do aktívnej
komunálnej politiky?
Po narodení syna som začala
citlivo vnímať verejný priestor
okolo seba. Deravé chodníky,
autá stojace na chodníku, špinavé detské ihriská... To, čo si
bežne človek, ponáhľajúci sa
do a z práce domov, nevšíma.
Postupne som tieto problémy začala riešiť. Relevantných
odpovedí sa mi nedostávalo,
často som ani odpoveď nedostala. Veľmi ma to hnevalo,
a keďže som predtým pracovala v súkromnej sfére, ale aj
v štátnej správe, vedela som,
že to môže fungovať aj lepšie.
Rozhodla som sa preto kandidovať v komunálnych voľbách cez
stranu Spolu – občianska demokracia, ktorá mi je od založenia sympatická. Tá podporovala súčasného primátora Valla. On a jeho tím
pre mňa predstavoval to, čo Slovensko potrebuje. Novú generáciu
presadzujúcu novú politiku. V Ružinove som vyhrala s historicky
najväčším počtom hlasov, aj vďaka osobnej kampani a tomu, že
ľudia reflektujú ponuku transparentnosti a autentickosť. Ľudia
majú dosť naškrobených politikov v sakách. Ako matka prinášam
do komunálu iné témy a iný pohľad na verejný priestor, keďže sa
v ňom denne pohybujem.
Ako sa vám napĺňajú predstavy po pol roku?
Očakávala som, že budem mať viac právomocí a kompetencii,
ale napriek tomu sa snažím robiť maximum. Veľa vecí je beh na
dlhé trate. Veľkú úlohu poslanca vidím v tom, že je spojka medzi
občanmi a úradom. Chcem byť viditeľnou poslankyňou a nedržať
sa hesla: dôležité je zúčastniť sa. Teším sa, že sa na mňa občania od
prvého dňa obracajú so svojimi podnetmi a majú vo mňa dôveru,
že veci budem riešiť. Som v primátorovom tíme a v klube máme
viceprimátorku, takže niektoré veci viem rýchlejšie posunúť.
Boli ste zvolená vo volebnom obvode Prievoz, kde sa chystajú
veľké projekty. Viac krát ste sa vyjadrovali k developerským
projektom. Podarí sa podľa vás zastaviť niektoré z nich?
Ako rodená Prievozčanka sa samozrejme sústredím na Prievoz,

ktorý dobre poznám. Mnoho ľudí nevie, že pod ružinovský obvod
Prievoz patrí aj Vlčie hrdlo, Pálenisko, Domové role a Mlynské luhy.
Toto sú okrajové zóny, ktoré boli roky prehliadané. Neboli však
prehliadané developermi, a tak sme svedkami veľkých projektov,
na Pálenisku je to Nový Ružinov, na Domových roliach sú v pláne
tiež veľké zámery. Najdôležitejšie je urýchlene spracovať územné
plány zón, aby tu nevznikala neregulovaná výstavba. Veľmi by som
si želala, aby pri developmente investori mysleli aj na súčasných
obyvateľov, napr. na Pálenisku bojujeme za vybudovanie kanalizácie, ktorú by mohol pomôcť developer zrealizovať. V Prievoze sme
s o.z. Náš Prievoz zaznamenali posun v projekte Konopná residence, kde Magistrát vydal nesúhlasné záväzné stanovisko.
Ste členkou komisie dopravy. Čo by malo byť pre Ružinov prioritou pri výstavbe dopravnej infraštruktúry?
Prioritou by mali byť ľudia – ich zdravý pohyb a snaha o znižovanie
počtu áut. Je mi smutno, keď vidím iné mestá, kde sa kladie dôraz
na cyklistov a peších, pritom v Bratislave je na vrchole pyramídy
auto. Diskusie predošlých dní sa zaoberali parkovacou politikou,
kiež by takéto emócie vedela vzbudiť aj diskusia o potrebe začať
budovať plnohodnotné cyklopruhy alebo zlepšovať MHD. Dopyt
po alternatívnych druhoch dopravy je veľký, ale pokiaľ sa ľudia
nebudú cítiť bezpečne, budú stále využívať auto. Je to začarovaný
kruh a pokým tu niekto rázne nedupne, že musíme prestať preferovať autá, tak sa nič nezmení.
Ako predsedníčka grantovej komisie ste avizovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií a grantov smerom do budúcnosti. Čo by sa malo zmeniť?
Mestská časť poskytuje dva druhy podpory – granty, do 5000 eur,
ktoré slúžia najmä na budovanie komunít a výstupom ktorých je
podujatie alebo akcia. Taktiež poskytuje vyššiu sumu podpory
- dotácie, ktoré slúžia na podporu fungovania etablovaných organizácií prispievajúcich k rozvoju Ružinova. Tým chceme v rámci
komisie dať rámec, stanoviť jasné pravidlá ich poskytovania. Cieľom
je odstrániť aj iné problematické miesta, na ktoré poukázala prax,
ako aj nastaviť podávanie žiadostí proklientsky.
Grantová komisia pridelila viac ako 200 - tisíc eur aktívnym
občanom na realizáciu projektov. Čoho sa týkajú?
Tento rok sme kvôli plánovaným zmenám v časti dotácie otvorili
iba grantovú výzvu. Väčšina projektov bola z oblasti vzdelávania,
športu a sociálnej oblasti. Budú sa tak konať rôzne workshopy,
prednášky, vzdelávacie akcie, športové dni, tábory, súťaže. Teším
sa, že Ružinovčania sú aktívni a majú záujem robiť niečo pre svoju
komunitu.
Milan Stanislav

Komisia územného plánovania, životného prostredia
● Náplňou Komisie územného
plánovania, životného prostredia je najmä:
● presadzovať akceptovanie ekologických princípov v rozhodovacej činnosti
miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
● vyjadrovať sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia
v mestskej časti,
● vyjadrovať sa k návrhom územno-plánovacej dokumentácie na účel
optimálneho využitia územia mestskej časti s dôrazom na zachovanie
ekologickej stability územia,
● podávať návrhy na zveľaďovanie mestskej časti, - spolupodieľať sa na
rokovaniach, týkajúcich sa lokalizácie problémových stavieb,
● spolupracovať na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany
prírodných hodnôt a racionálneho využívania územia,
● vyjadrovať sa ku koncepciám ochrany životného prostredia, prírody
a pamiatok, regulatívom územného rozvoja a UPN hl. mesta SR Bratislavy,
● sledovať činnosť podnikov a organizácií v mestskej časti z ekologického
hľadiska,

● spolupodieľať sa na plánovaní investičných akcií (napr. rekonštrukcie detských ihrísk a pod.),
● zastupovať záujmy verejnosti na úseku regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia v miestnom zastupiteľstve a miestnej
rade,
● 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: Ing. Katarína Šimončičová
členovia: Mgr. Martin Ferák , Mgr. Peter Herceg, Ing. Petra Kurhajcová,
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Mgr. Jozef Matúšek , Ing. Martin Patoprstý,
Mgr. Michal Vicáň
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Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje výlet pre seniorov

HOd.
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do rímskeho mesta
Carnuntum v Rakúsku

FATS JAZZ BAND

SLOVENSKÉ A ČESKÉ
Š L Á G R E
MEDZIVOJNOVÉHO
O B D O B I A V P O DA N Í
NAJÚSPEŠNEJŠIEHO
S W I N G O V É H O
O R C H E S T R A
P O S L E D N Ý C H R O K OV

Termín 30. 9. 2019
Komentovaná prehliadka
Archeologického parku Carnuntum
Prehliadka múzea Carnuntinum a vstup do amfiteátra
Výška účastníckeho poplatku: v zmysle platného VZN
Príjem do 365,- Eur ................1,- Euro
Príjem od 365,01 do 565,- ...5,- Eur
krížovka
Príjem nad 565,01...................10,- Eur
Prihlasovanie do 16. 9. 2019 osobne na Miestnom úrade
Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

2

POD VEDENÍM KAPELNÍKA LADISLAVA FANČOVIČA

Dom kultúry Ružinov, veľká sála

Viac informácii na tel.čísle 02/48284285 alebo
na www.ruzinov.sk
Immanuel
Kant
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Súťažte o knihu Orgovánové dievčatá od Marthy Hallovej Kellyovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne
znenie tajničky do 15.7.2019 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 6/2019 "Polovica pravdy je často veľká lož". Knihu Eliza zvádzaj ma pomaly od
Alice Eštókovej získava T.W. z Ondrejovovej ulice.

Tajnička: Maj odvahu používať vlastný rozum.

www.ruzinovskeecho.sk
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S RŠK športujú všetky generácie
Ružinovský športový klub, p. o. (RŠK, p. o.) je príspevková
organizácia zriadená MČ Bratislava-Ružinov. Jej hlavnou
úlohou je napomáhať rozvoju športu medzi obyvateľmi
Ružinova. O tom, že RŠK pripravuje zaujímavé projekty pre
všetky vekové kategórie sme sa presvedčili na ich júnových
podujatiach.

Športová liga žiakov

V júni sa pre žiakov v Ružinove nekončí len školský roka ale finišujú aj súťaže Ružinovskej športovej ligy žiakov (RŠLŽ). Počas celého
školské roka súperili žiaci ružinovských základných škôl nie len
v jednotlivých športoch, ale aj o celkové prvenstvo v tejto dlhodobej súťaži.
Do RŠLŽ sa počas roka zapojilo 10 základných škôl, ktoré poslali
do súťažných disciplín 712 žiakov a žiačok. V jednotlivých kolách
sa súťažilo o „Majstra Ružinova“ v rôznych športoch. V tomto
školskom roku to boli turnaje vo florbale, vybíjanej, basketbale,
futbale a atletickom trojboji. „V posledných rokoch vidíme progres
v zapájaní sa škôl a ich žiakov do súťaží. V ročníku 2015/2016 to
bolo len 440 detí a v tomto ročníku sa zapojilo do súťaží až 712
detí. Máme z toho obrovskú radosť a dúfame, že úroveň RŠLŽ
bude aj naďalej rásť,“ povedal metodik RŠK Andrej Pustay

Športový deň seniorov

Bokom od športových aktivít neostávajú ani seniori. RŠK v júni
už tradične usporiadal pre nich športový deň v areáli hier Radosť
na Štrkovci. Hlavným motívom bola zábava a stretnutie sa na čerstvom vzduchu. Spestrením dopoludnia boli zaujímavé športové
disciplíny. Pripravených bolo sedem stanovíšť, každé s iným zameraním a iným stupňom obtiažnosti.
Seniori hádzali šípkami, strieľali na bránku s hokejkou, hádzali na
presnosť, strielali na bránu, svoje schopnosti predviedli na slalomovej dráhe, vyskúšali si zhadzovanie kolkov a nezastavila ich ani
prekážková dráha. Športových aktivít sa zúčastnili seniori zo šiestich dôchodcovských klubov. V rámci podujatia sa mohli zapojiť aj
jednotlivci, ktorí aj keď v menšom počte, ale určite svojimi schopnosťami nesklamali a prispeli k zaujímavým momentom
v rámci dňa.

Zo zdrojov RŠK pripravil sm
Foto RŠK

Medaila pre našich hokejbalistov!
Po dvoch rokoch sa tímu z HK Nivy 500 podarilo opäť
priniesť domov cenný kov.
Miniolympiáda

Svoje športové súťaže však majú aj detičky v materských škôlkach.
Pod názvom „Miniolympiáda“ sa skrýva utešený projekt, ktorého
základným princípom je zapojenie čo najväčšieho počtu škôlkarov
do športovania.
V podstate ide o dopoludňajšie športové aktivity priamo v priestoroch materských škôl v Ružinove. Pre deti sú pripravené rôzne
disciplíny prispôsobené tak, aby ich zvládol každý, mal z nich
radosť a samozrejme dobrý pocit. Detičky súťažia v behu, majú
pripravenú prekážkovú dráhu, zaskáču si vo vreci, chýbať nemôžu
ani aktivity spojené s loptičkami, či skok do diaľky.
Každé jedno športové dopoludnie má svoj slávnostný úvod, pri
ktorom sa deti zoznamujú s olympijskou vlajkou, skladajú sľub a
chýbať nesmie ani slovenská hymna. Každé jedno športujúce dieťa
dostane diplom o absolvovaní.
Do projektu je zatiaľ zapojených 21 materských škôl z Ružinova.

Najstaršia hokejbalová liga
v strednej
Európe je bojiskom pre trinásť
tímov, a hráčom
sa tak podarilo
uspieť vo veľmi
silnej konkurencii. História
hokejbalu na Nivách sa datuje od roku 1984. Po pätnásťročnej prestávke nastúpila pred štyrmi rokmi nová generácia,
vďaka ktorej v 500 bytoch vznikla silná športová komunita.
Vedeli ste, že...
HK Nivy 500 je miestom, kde začínal svoje športové pôsobenie jeden z najväčších talentov slovenského hokeja,
obranca Martin Féherváry, ktorého roku 2018 ho draftoval Washington Capitals?

Futbalové výsledky klubov z Ružinova
2. liga muži: Lipany - Inter 1:0. Inter obsadil 14. priečku a zostúpil z 2. ligy. Nahradí ho
Slovan ,,B", ktorý hrával svoje zápasy v Prievoze. 4. liga muži: Pezinok - Cajla - Domino
7:1, Domino - Karlova Ves 5:2, Domino - Veľké Leváre 4:4, Domino sa umiestnilo na
7. mieste, 2.liga SD U 19:, skupina o titul: Karlova Ves - Inter 3:4, Inter Myjava 4:3,
Dubnica - Inter 4:0, Inter - Šamorín 7:3, skupina o umiestnenie: L. Trnava - Domino 3:2,
Domino - Prievidza 4:0, Žolík Malacky - Domino 4:4, Domino - Nové Zámky 6:0, Inter sa
umiestnil na 5. mieste a Dominu patrí 13. priečka. 3. liga SD U 19: Ružinov - Inter B 1:5,
Inter B - Bernolákovo 2:4, Ružinov - Pezinok 3:2, NMŠK - Inter B 1:2, Inetr B skončil na
10. mieste a Ružinov na 12. mieste., 1. liga SŽ U 15: skupina o titul: Trnava - Inter 6 :2,
Slovan - Nitra 2:0, Inter - Slovan 2:4, D. Streda - Slovan 0:2, Trenčín - Inter 3:1, Inter - D.
Streda 2:2, Slovan - Trnava 1:1, skupina o umiestnenie: Púchov - Domino 2:0, Domino Skalica 4:1, Levice - Domino 2:2, Domino - Senica 1:5, Slovan skončil 2. a Interu patrí 6.
miesto. Domino obsadilo predposlednú 19. priečku

JÚL - AUGUST

2.7. / ut 18:00 RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
Oto Bachorík / Vernisáž sôch.
2.7. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Bohemian Rhapsody / hudobná dráma / USA, 2018, 134 min.
9.7. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Únos / dráma / Slovensko, 2017, 98 min.
16.7. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Vražda v Orient Exprese / kriminálna dráma / USA, 2017, 114 min.
18.7. / štv 14:00-20:00 RUŽINOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK
Susedské podujatie remeselníkov / OC Helios, Herllianska ulica.

23.7. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
A je tu zas / komediálna dráma / Nemecko, 2015, 110 min.

15.8. / štv 14:00-20:00 RUŽINOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK

Susedské podujatie remeselníkov / Park Ostredky pri reštaurácii Planetka.

17.8. / so STVORENÍ PRE ZDRAVIE

Podujatie zamerané na zdravý životný štýl / Park A. Hlinku.

20.8. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE

Orol Eddie / životopisná komédia, VB/USA/DE, 2016, 106 min.

27.8. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE

Mimoni / animovaná komédia, USA, 2015, 91 min.

31.8. / so 15:00 RUŽINOVSKÁ OPEKAČKA A ROZLÚČKA S LETOM

Nafukovacie atrakcie, detská zóna, zapálenie vatry / pred DK Ružinov.

PRAVIDELNÉ PODUJATIA
NORDIC WALKING

Najväčšia grill párty v meste / Park A. Hlinku.

chôdza so špeciálnymi chodeckými palicami, určená pre seniorov
Každý po, str, pia o 9:00 / stretnutie pred DK Ružinov.

30.7. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Stratili sme Stalina / komediálna dráma / BE, 2017, 106 min.

Každý druhý utorok (začíname 2.7.) o 18:00-19:00 / Park A. Hlinku.

26 - 28.7. / pia - ne 15:00 - 22:00GRILL & BEER FESTIVAL BRATISLAVA

2. - 4.8. 21:00 RUŽINOVSKÝ FESTIVAL YOGY A RELAXAČNEJ HUDBY
Hodiny cvičenia a prednášok s Fredym Aysim / Park A. Hlinku.
6.8. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
Café Society / romantická komédia / USA, 2016, 96 min.
13.8. / ut 21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE

Dunkirk / akčná historická dráma, VB/FR/USA, 2017, 106 min.

SD Nivy, Súťažná 18
10.07. ST 19:30
MŔTVI NEUMIERAJÚ Jim Jarmusch, USA, 2019
12.07. PI 18:00
WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA Eric Tosti, Fr., 2019 (PRE DETI)
12.07. PI 19:45
LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 2019,
17.07. ST 19:00
PRADO – ZBIERKA PLNÁ DIVOV Valeria Parisi, Tal., 2019
		
(ART ON SCREEN)
19.07. PI 18:00
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 Chris Renaud, USA, 2019
		(PRE DETI)
19.07. PI 19:45
LOLI PARADIČKA Richard a Víťo Staviarsky, SR, 2019
24.07. ST 19:30
MŔTVI NEUMIERAJÚ Jim Jarmusch, USA, 2019
26.07. PI 18:00
LEVÍ KRÁĽ 3D Jon Favreau, USA, 2019 (PRE DETI)
26.07. PI 20:15
100 VECÍ Florian David Fitz., Nem., 2018
31.07. ST 19:30
A DÝCHAJTE POKOJNE Isold Uggadottir, Island, 2018
02.08. PI 18:00
LEVÍ KRÁĽ Jon Favreau, USA, 2019 (PRE DETI)
02.08. PI 20:15
IBIZA Arnaud Lemort, Fr., 2019
07.08. ST 19:00
FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI Luca Viotto, Tal., 2015
		
(ART ON SCREEN)
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ - POČAS MESIACOV JÚL-AUGUST JE
V KINOSÁLE PLÁNOVANÁ DODÁVKA A MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZÁCIE !
Viac info o programe kina, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

CVIČENIE S FITCAMPOM
LETNÉ KINO V RUŽINOVE

každý utorok o 21:00 / Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.
TAIČI - zdravotné cvičenie pre seniorov
Každú stredu o 13:00-14:00 / Park A. Hlinku.

YOGA A MEDITÁCIA S FREDYM AYISIM

Každú nedeľu o 17:00-19:00 / Park A. Hlinku
(28.7. v Centrum Rafael, Narcisová 5).

