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Kolotoč udalostí  
v Ružinove sa točí 
naplno. Rozbieha sa 
proces vyhlásenia 
stavebnej uzávery 
okolo Štrkoveckého 
jazera, chystá sa 
regulácia výstav-
by v lokalite trho-
viska Miletičova. 

Biznis centrum na 
Prievozskej museli 
vysťahovať, bezdo-
movci upratujú po 
druhých bezdomov-
coch. V Ružinove 
máme reštauráciu, 
kde obsluhuje čašník 
s telesným postihnu-
tím. Seniori sa učili 

po anglicky a pra-
covať s internetom. 
Na Trnávke otvorili 
futbalové ihrisko, 
nazreli sme do tajov 
kina Nostalgia. Jeden 
exekútor si na síd-
lisku robí, čo sa mu 
zachce. Psíčkari  
sa musia riadiť 

novým nariadením. 
Mali sme Ružinovské 
hody na novom mies-
te. To všetko a ešte 
oveľa viac nájdete  
v novembrovom 
vydaní Ružinovského 
ECHA.
Príjemné jesenné 
čítanie! 
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Ružinovské granty  
a dotácie majú vylepšené pravidlá 

Zasadnutia miestneho  
zastupiteľstva budú začínať o 9. hodine 
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ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD  
BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21,  
BRATISLAVA 827 05
Miestny úrad, Matrika, Evidencia 
pobytov
Pondelok  7:30 - 17:00
Utorok  7:30 - 15:00
Streda  7:30 - 17:00
Štvrtok  7:30 - 15:00
Piatok  7:30 - 12:00
Tel.:  02/48 284 111 (spojovateľ), 02/48 
284 454  (Prvý kontakt Životné pros-
tredie), 02/ 48 284 451  (Prvý kontakt 
Sociálna oblasť) 

Stavebný úrad  
Pondelok    7:30 - 17:00
Streda       7:30 - 17:00
Tel:  02/48 284 453,  02/48 284 307

Pokladňa 
Pondelok    7:30 - 12:00     12:30 - 17:00
Utorok     7:30 - 12:00     12:30 - 15:00 
Streda     7:30 - 12:00     12:30 - 17:00
Štvrtok        7:30 - 12:00     12:30 - 15:00
Piatok     7:30 - 12:00 

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade 
4.11.    o  16:30-17:30 Ing.  Peter Turlík 
(VO Trnávka) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie  B2

11.11. o  16:30-17:30 Ing. Katarína Šimon-
čičová (VO Nivy) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie  B2

18.11.  o 16:30-17:30  JUDr. Daniela 
Šurinová (VO Trávniky) - MÚ Ružinov, 
Mierová 21, prízemie  B2

25.11.  o 16:30-17:30 Mgr. Petra Palenčá-
rová (VO Pošeň) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie  B2

Poslanecké stretnutia  
vo volebnom obvode

Dr. Pavol Jusko (VO Ostredky) – 1. a 3. 
štvrtok v mesiaci  16:00-16:30 SIC Zimná 
1, 2. a 4. štvrtok v mesiaci 16:00-16:30 ZŠ 
Ostredková 

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 
DUŠANOM PEKÁROM 

a hovorte s ním o Ružinove

10. november 2015 

16:00-18:00 

Jedáleň ZŠ Borodáčova 2 

Ak máte psa, nezabudnite, že v Ružinove sa musíte riadiť novým všeobecne záväzným nariadením (VZN) číslo  6/2015 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov. Platné je od októbra tohto roka. 
Zároveň ním bolo zrušené pôvodné VZN č. 2/2003. Nariadenie sa menilo z dôvodu protestu prokurátora, keďže nebolo 
zosúladené s aktuálnou legislatívou a obsahovalo nejednoznačné pojmy. Všeobecne záväzné nariadenie určuje, kde je 
zakázaný voľný pohyb psov, kam je zakázaný vstup so psom aj povinnosti majiteľov psov upratať psie exkrementy po 
svojich miláčikoch. VZN nájdete na internetovej stránke www.ruzinov.sk. 

Poskytovanie grantov a dotácií mestskou časťou Ružinov má aktualizované pravidlá. Miestne zastupiteľstvo ich v 
októbri  schválilo vo forme všeobecne záväzného nariadenia  (VZN) č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a 

grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov. Nové nariadenie jednoznačne odlišuje dotácie od grantov a 
upravuje proces od žiadosti cez schvaľovací proces až po vyúčtovanie a kontrolu, a to osobitne pre granty a osobitne pre 
dotácie, čím odstraňuje nejednoznačnosť predchádzajúceho VZN a výkladové problémy. Zároveň sa nariadenie dostalo 
do súladu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. VZN je zverejnené na webe mestskej časti 
Ružinov www.ruzinov.sk. 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva budú začínať o 9:00 namiesto doterajšej 14. hodiny. V októbri túto zmenu schvá-
lili ružinovskí poslanci, ktorí ju sami navrhli. Za hlasovalo 55 percent  prítomných poslancov. Dôvodom bolo trvanie 

zasadnutí do neskorých večerných hodín.  Viac ako štyri roky  zastupiteľstvá začínali popoludní kvôli tomu, aby boli 
dostupnejšie pre pracujúcich  občanov. 

Poslanecký klub Siete sa zredukoval o jedného člena
Poslanecký klub strany Sieť v ružinovskom miestnom zastupiteľstve sa zredukoval o jedného člena. Nie je ním už zástup-
ca starostu Marián Gajdoš. V októbri o tom informoval predseda klubu Martin Vojtašovič. Poslanecký klub Siete tak má 
teraz 9 členov. Miestne zastupiteľstvo tvorí 25 poslancov. 

Majitelia psov  
sa musia riadiť novým nariadením 

Poslanci odvolali predsedu komisie výstavby
Nezávislý ružinovský poslanec Patrik Guldan už 
nie je predsedom komisie výstavby, životného 
prostredia a dopravy. 
Na októbrovom miestnom zastupiteľstve ho poslanci  
v jeho neprítomnosti odvolali. V tajnom hlasovaní zvolili 
nového predsedu komisie, ktorým sa stal Martin Ferák 
(Sieť). „Prekvapilo ma to. Nikto z členov komisie nemá za 
sebou takú angažovanosť a publikačnú aktivitu v proble-
matike, ako ja. Ukázalo sa, že to nie je podstatné. Mrzí ma, 

že sa nik neunúval s odôvodnením návrhu na moje odvolanie a odvolanie sa realizovalo v čase, keď som na zasadnutí nebol 
prítomný,“ zhodnotil Patrik Guldan. Podľa informácií z komisie výstavby bol Patrik Guldan predtým vyzvaný priamo na 
komisii, aby sa funkcie vzdal. Viacerým členom komisie vraj prekážala nedostatočná organizačno-riadiaca schopnosť jej 
predsedu a to, že nehájil verejný záujem občanov, ktorých mal ako občiansky kandidát obhajovať. Medzi poslancami sa 
hovorilo aj o tom, že rokovania bývajú zbytočne zdĺhavé a na zasadnutia komisie mali problém dostať sa občania. Patrik 
Guldan tvrdí, že uvažuje inak ako ostatní členovia komisie. „Ja som sa na problematiku, aj tú, ktorú sme riešili, pozeral ide-
ovo, hodnotovo a s víziou niekoľkých desiatok rokov, hľadal som súvislosti a nevadilo mi, že sedíme na komisii do 22. hodiny, 
pretože som si uvedomoval, že naše uznesenia môžu ovplyvniť život Ružinovčanov,“ doplnil Patrik Guldan.  
 (mp)

Ružinovské miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s navýšením dane z nehnuteľností v Bratislave o 100%. K návrhu vše-
obecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dani z nehnuteľností vyjadrilo nesúhlasné stanovisko na zasadnutí  
6. októbra 2015. Podobne sa vyjadrili aj ostatné mestské časti. Poslanci zároveň prijali uznesenie navrhnuté poslankyňou Martinou 
Fondrkovou (SKOK), v ktorom žiadajú starostu, aby primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi zaslal list so žiadosťou o informácie, 
aké opatrenia boli prijaté na zamedzenie plytvania s rozpočtovými výdavkami z rozpočtu hlavného mesta, akú úsporu vo finanč-
nom vyjadrení uvedené opatrenia prinesú  a so žiadosťou o údaje o porovnaní výšky daní z nehnuteľností vo všetkých krajských 
mestách Slovenska. Hlasovať o všeobecne záväznom nariadení  hlavného mesta o dani z nehnuteľností má v konečnom dôsledku 
mestské zastupiteľstvo v novembri.  Zároveň magistrát ohlásil, že v spolupráci s pracovníkmi mestských častí bude v najbližších 
dňoch kontrolovať priamo v teréne, či rozloha nehnuteľností sedí s tou, ktorú daňovníci uvádzajú v daňovom priznaní. Teda, či 
platia daň v takej výške ako majú. Podľa primátora Nesrovnala by takáto kontrola mohla ročne priniesť do pokladnice mesta okolo 
400 tisíc eur. Do našej uzávierky magistrát mestskú časť Ružinov so žiadosťou o takúto spoluprácu neoslovil. 
 (mp)

Ružinov nesúhlasí so zvýšením  
dane z nehnuteľností o 100 percent
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Vodná ruleta sa točí ďalej 
Ružinovskí poslanci neschválili  návrh 
na uzatvorenie Dohody o urovnaní  
s Bratislavskou vodárenskou spoloč-
nosťou (BVS). Návrh dohody vzišiel   
z uznesenia miestneho zastupiteľstva, 
v ktorom poslanci žiadali starostu 
Dušana Pekára (KDH), aby so zástup-
cami BVS rokoval o mimosúdnej doho-
de. 

Dohoda o urovnaní s BVS sa zrodila, októbrovým 
hlasovaním ružinovských poslancov však neprešla, 
získala málo hlasov. Návrh dohody spočíval v tom, 
aby mestská časť Ružinov vodárňam zaplatila 
1,76 milióna eur do piatich rokov. Ide o dlžnú 
sumu a úroky od roku 2009, ktoré sú predmetom 
piatich prebiehajúcich súdnych konaní aj sumu 
vyfakturovanú vodárňami od roku 2014, ktorá 
nie je predmetom súdnych sporov. V sporoch BVS 
žaluje mestskú časť Ružinov za to, že neplatí  za 
odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd  
z povrchu ciest 3. a 4. triedy, ktoré má Ružinov  
v správe. Vlastní ich hlavné mesto, ktoré je v spo-
roch žalovaným v druhom rade. 

Istota-neistota 
Ružinov prestal platiť Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, keď bol starostom Ružinova Slavomír 

Drozd (Smer-SD), v súčasnosti ružinovský posla-
nec. Je presvedčený, že uvedené vodné a stočné 
má platiť hlavné mesto ako vlastník komunikácií. 
Ružinov už jeden takýto spor aj vyhral, druhý  
v rovnakej veci prehral a platil. „Keď to schválime, 
síce budeme v istote, ale budeme platiť za niečo,  
o čom nie sme presvedčení,“ vyjadril sa na októbro-
vom miestnom zastupiteľstve poslanec  Drozd.  Ak 
mestská časť súdne spory prehrá, bude musieť 
platiť ďalšie úroky z omeškania a súdne trovy, čo 
sumu navýši. Aj táto skutočnosť je jedným  
z dôvodov, pre ktorý poslanci váhali, či na dohodu 
o urovnaní pristúpiť. „Máme urobiť vážne rozhod-
nutie v niečom, čo sme nezavinili. Naozaj neviem, 
je to veľmi ťažké. Tie peniaze podľa zákona niekto 
platiť musí. Prehadzujeme si zemiak medzi mestom 
a mestskými časťami. To mali riešiť starostovia. Sú 
to peniaze daňových poplatníkov, či to má platiť 
mesto alebo mestské časti. Na čo to ťaháme na 
súdy? Vtedy, pán Drozd, keď ste prestali platiť, 
ste sa mali zavrieť s primátorom a zmeniť štatút 
hlavného mesta.  Preto to ďalej nenaťahujme, ale 
chýba mi v tom návrhu dodatok, čo ďalej. Buď bude 
krvácať mesto alebo mestská časť, vždy sú to len 
peniaze daňových poplatníkov,“ reagovala poslan-
kyňa Tatiana Tomášková (bez politickej príslušnos-
ti).  „Táto dohoda nie je v prospech mestskej časti. 
Mestská časť  by to nemala brať na seba. Peniaze 

nech sú odložené v účtovníctve, ale nech neplatí-
me, inak by boli súdne spory zbytočné,“ myslí si 
poslanec Peter Hrapko (Smer-SD).  „Pán prednosta 
povedal, že nie je zrejmé, kto má platiť. Ja si mys-
lím, že to je naozaj veľmi ťažké rozhodnutie, je  
to pre nás ako ruleta. Možno bude dobré, ak uza-
vrieme dohodu, možno nie. Treba zvážiť, či nám to 
nestojí za risk. Riziko je rovnaké na oboch stranách,“ 
nadviazal Martin Vojtašovič zo Siete.  „Verím, že je 
to pre vás ťažké rozhodnutie. Už v máji 2014 tu boli 
ťažké diskusie o tom, čo so sporom s BVS. Mne sa 
zdá tento súdny spor nezmyselný a absurdný. Mesto 
a mestské časti sa nevedia dohodnúť, je to o ochote 
dohodnúť sa. Neraz som otváral túto tému na 
stretnutí  starostov a mesta. Výsledok rozhodnutia 
súdu je neistý, lebo už dvakrát súd rozhodol a úplne 
opačne. Čo si o tom má pomyslieť človek?“ zaznelo 
z úst starostu Ružinova Dušana Pekára. Podľa 
Kataríny Šimončičovej (bez politickej príslušnosti) 
treba ešte rokovať s novým vedením Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, ktorá má pár týždňov 
nového riaditeľa.  
Dohoda o urovnaní s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou napokon nezískala dostatočný počet 
hlasov a miestne zastupiteľstvo ju neschválilo. 

Miroslava Plesníková 

Stavebný úrad v Ružinove nedodržiava 
lehoty na vybavovanie podaní, ktoré 
určuje zákon. Hovorí o tom správa 
miestneho kontrolóra, ktorú predložil 
na októbrové miestne zastupiteľstvo. 
Kontrola vyplývala z uznesenia zastu-
piteľstva z decembra minulého roka. 
Hoci podľa stanoviska prokurátora 
kontrola stavebného úradu ako prene-
seného výkonu štátnej správy nepatrí 
do kompetencií miestneho kontrolóra, 
ale okresného úradu, kontrolu útvar 
miestneho kontrolóra vykonal. 

„Ako prvý veľký problém je neúmerne dlhý čas 
medzi začatím konania – t. j. prijatím žiadosti a 
dátumom,  kedy je uskutočnený prvý úkon – naprí-
klad oznámenie o začatí konania,“ konštatuje  
v správe miestny kontrolór Günther Furin. Príčinou 
je pracovné  vyťaženie zamestnancov stavebného 
úradu, na jedného totiž pripadá v priemere 140 

spisov, pričom vypracované rozhodnutia obsahujú 
v mnohých prípadoch 10-30 strán odborného 
textu. 
Zákonné lehoty na ich vybavenie sa tak reálne 
nedajú stíhať. Na stavebnom úrade pracuje  
v priemere okolo 16 pracovníkov. Hoci stavebný 
úrad je preneseným výkonom štátnej správy, na čo 
štát posiela mestskej časti peniaze, mestská časť 
aj tak na chod stavebného úradu dopláca zo svoj-
ho rozpočtu, štátna dotácia je tak v nedostatočnej 
výške. Pod zdĺhavé lehoty na stavebnom úrade sa 
podľa správy kontrolóra podpisuje aj neúplnosť 
a nesprávnosť podaní  zo strany žiadateľov. Tí 
často nemajú kompletnú potrebnú dokumentáciu. 
Kontrolór navrhuje viacero opatrení, ktoré by mali 
pomôcť situáciu zlepšiť. Medzi nimi je zásadné 
zvýšenie mzdových výdavkov v rozpočte jednak 
na navýšenie miezd  a zároveň počtu pracovníkov. 
Ďalej navrhuje zrýchliť a zjednodušiť podpisové 
konanie spisov a zlepšiť informačný systém, 
ktorý veľmi jednoduchou formou zabezpečí úplný 

prehľad o tom, komu bol spis pridelený, kde sa 
nachádza a v akom je štádiu riešenia. Systém 
by umožnil rovnomerne zaťažovať jednotlivých 
pracovníkov a uľahčil by dôsledné vynucovanie 
dodržiavania zákonných lehôt. Umožnil by  
v reálnom čase zistiť kde a prečo sa vybavovanie 
spisov zdržuje a dal by sa využiť pri hmotnej i 
nehmotnej stimulácii pracovníkov. Z nedodržiava-
nia lehôt totiž mestskej časti Ružinov hrozia súdne 
spory, v ktorých si investori vymáhajú náhradu 
škody. Napríklad minulý rok musela mestská časť 
Ružinov zaplatiť cez 61 tisíc eur za nesprávny 
postup stavebného úradu ešte v roku 2004. Súd 
potvrdil pochybenie v úradnom postupe staveb-
ného úradu. „Aktuálne mestská časť na základe 
uznesenia miestneho zastupiteľstva spracováva 
zoznam súdnych sporov týkajúcich sa stavebného 
úradu, ktoré by mohli mať dopad na mestskú časť 
Ružinov,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. 

Miroslava Plesníková 

Prečo stavebný úrad nestíha zákonné lehoty?

inzercia inzercia



 Ing.  Tatiana Tomáš-
ková ( 48) je druhé 
volebné obdobie po-
slankyňou miestne-
ho zastupiteľstva za 
Štrkovec.  Vyštudo-
vala Chemickotech-
nologickú fakultu 
SVŠT , pracovala vo 
výskumnom ústave, 

obchodnej spoločnosti, v neziskovej organizácii , 
 vo verejnej správe. Aktuálne pracuje na pozícii 
referenta v kancelárii prednostu miestneho 
úradu v Starom Meste. Pôvodne bola členkou 
SDKÚ-DS, z ktorej vystúpila, v súčasnosti je bez 
politickej príslušnosti. V miestnom zastupiteľ-
stve je v politickom klube strany Sieť.  Pôsobí 
 v komisii finančnej, podnikateľských činností  
a informatizácie. 
 
Ako poslankyňa pokračujete druhé volebné 
obdobie po sebe.  Zastupiteľstvo sa výrazne 
obmenilo – ako sa vám spolupracuje s novými 
poslancami? Skúste porovnať  atmosféru v pred-
chádzajúcom zastupiteľstve a v súčasnom. 
V súkromí som emotívny typ, ale v práci zastávam 
pragmatický postoj k riešeniu problémov  
a podľa toho sa snažím aj komunikovať s kolegami 
poslancami. Takže vychádzam s nimi väčšinou 
dobre. Snažím sa počúvať ich stanoviská, vysvetliť 
im moje videnie a  som presvedčená o tom,  
že dobré a stabilné riešenia sú výsledkom dohody, 
ktorá je výsledkom spolupráce. Súčasné zastu-
piteľstvo sa od toho minulého odlišuje veľkým 
počtom nových, ale predovšetkým je viac  
nezávislých alebo politicky nezaradených poslan-
cov. Chápem to ako dôsledok veľkej nedôvery 
voličov k  politickým stranám, ktorý je z dôvodu 
existencie obrovských káuz pochopiteľný.  Podľa 
môjho názoru podstata našej poslaneckej práce 
tkvie v uvedomení si skutočnosti ,  že i  keď re-
prezentujem jeden volebný obvod alebo moja moti-

vácia stať sa poslancom bola  zlepšenie jednej či 
dvoch vecí, svojím hlasovaním ovplyvňujem dianie 
v celom Ružinove a zároveň  v rôznych oblastiach. 
Sama veľa nezmôžem.  Aj na základe skúseností si 
myslím, že dôležité je pracovať v komisiách  
a hlavne poslaneckých kluboch  a mať veci odkon-
zultované. Diskusia priamo  na zastupiteľstve je 
potrebná, ale nie je cieľom rokovať  dlhé hodiny, ale 
prijímať dobré rozhodnutia pre Ružinov.

Ktoré problémy Ružinova vnímate v súčasnosti 
ako najakútnejšie? 
Najradšej by som odpovedala, že treba riešiť par-
kovanie, opravu chodníkov, opravu ciest, vzhľadom 
na zahusťujúcu sa dopravu dobudovanie cestných 
pruhov. Ďalej územné plány zón. Nedostatok miest 
v materských školách. Zateplenie alebo opravu 
fasád škôl.  Zásadnú renováciu Domu kultúry 
Ružinov.   Ďalšie zariadenie pre seniorov či väčšiu 
podporu opatrovateľským službám. Zbaviť sa 
strašiaka ruiny obchodného domu. Najakútnejšie 
je však vyriešiť, aby sme postupne na to vzhľadom 
na súčasné problémy Ružinova vôbec mali.

Ste v komisii finančnej, podnikateľských činností 
a informatizácie. Dá sa z vášho pohľadu poslanca 
a člena komisie zhodnotiť, či sa zlepšilo hospo-
dárenie problémových organizácií ako sú Ruži-
novský podnik verejno-prospešných služieb (RP 
V-PS) alebo Ružinovský športový klub (RŠK)? 
Verím tomu. Informácie, ktoré v súčasnosti mám, 
tomu nasvedčujú. V prípade RŠK ako príspevkovej 
organizácie bol hlavný problém  spreneverenie 
veľkej sumy z účtu spoločnosti. V súčasnosti sa 
všetky splátkové kalendáre s veriteľmi dodržia-
vajú,  nové vedenie prijalo dostatočné kontrolné 
opatrenia, optimalizuje chod spoločnosti,  dodr-
žiava platobnú disciplínu a svoju činnosť riadi tak, 
aby sa zvyšovali príjmy z činnosti RŠK.  Podobne 
je to aj s RP V-PS, kde na úhradu nesplnených 
záväzkov pomohla aj pôžička mestskej časti. 
Čaká nás schvaľovanie dvoch dôležitých zmlúv 

a moje hlasovanie „za“ podmieňujem súhlasom 
oboch zmluvných strán s ich obsahom, teda našej 
mestskej časti, reprezentovanou starostom  a 
predstavenstvom  RP V-PS.  

S akými podnetmi sa na vás najčastejšie ob-
racajú obyvatelia Štrkovca? Menia sa, keď ich 
porovnáte napríklad spred troch rokov nazad? 
To sa veľmi nemení. Čistota, oprava konkrétneho 
úseku cesty, parkovanie, osvetlenie, dopravné 
značenie,   hluk z podnikov, práca mestskej polície.  
Podnety sú aj na aktuálne veci. Ako poslanec za 
Štrkovec som mala veľa dopytov na výstavbu v 
okolí jazera, k územným plánom zón,  momentál-
ne však vedie údajný zámer výstavby imigračného 
domu na Teslovej.  V tejto veci všetkým hovorím, že 
ho platný územný plán  nedovoľuje,  spracovávaný 
plán zóny  s ním vôbec nepočíta a jeho výstavba 
je len zbožnou predstavou vlastníka súčasného 
objektu. 

Ktoré investície a riešenia považujete v súčas-
nosti za kľúčové a radi by ste ich napríklad videli 
zakomponované do budúcoročného rozpočtu? 
V podstate všetko to,  o čom som povedala, že 
považujem za najaktuálnejšie. Budem rada, ak sa 
okrem bežnej prevádzky a údržby  čokoľvek rozvo-
jové do budúcoročného rozpočtu zmestí.

AJ TOTO SOM JA 
Mám manžela, dve dospelé dcéry a kocúra. 
Ako mnoho iných žijem v dosť veľkom zho-
ne, pracovnom i súkromnom nasadení. Keď 
nepracujem, neposlancujem,  necestujem, 
netrávim víkend na horách, lyžiach,  bicykli, 
chalupe,  nebalím a nevybaľujem,  nenaku-
pujem, nevarím, neupratujem,  nečítam, ne-
telefonujem, nevyrábam vianočné pozdravy 
a nerobím mnoho iných vecí, tak spím. Žiaľ, 
málo, lebo som nočný tvor. Našťastie v roku 
sa nájde jeden alebo dva víkendy, kedy si 
doprajem ich totálne preleňošiť.

Tatiana Tomášková: Som tímový hráč 
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OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA  
O STAVEBNEJ UZÁVERE

 
V súvislosti s prípravou územných plánov zón „Bajkalská roh“,  „Štrkovecké jazero“,  

„Bajkalská, Drieňová“   mestská časť Bratislava – Ružinov ako príslušný stavebný úrad

oznamuje začatie územného konania o stavebnej uzávere

všetkým známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou 
a dotknutým orgánom jednotlivo

a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie so stretnutím účastníkov konania  
a dotknutých orgánov na deň: 

Stavebná uzávera „Bajkalská-roh“ 
7.12. 2015 o 16:30  hod. – veľká zasadačka MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 

Stavebná uzávera „Štrkovecké jazero“
8.12. 2015 o 16:30 hod. – veľká zasadačka MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 

Stavebná uzávera „Bajkalská, Drieňová“
10.12. 2015 o 16:30 hod. – veľká zasadačka MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 

ÚČASTNÍKMI KONANIA SÚ TÍ, KTORÍ MAJÚ VLASTNÍCKE ALEBO „INÉ PRÁVA“  
V ÚZEMÍ, KTORÉHO SA STAVEBNÁ UZÁVERA TÝKA. 

Pri ústnom pojednávaní účastníci konania uvedú do prezenčnej listiny parcelné čísla  
pozemkov spolu s pozemkami pod stavbami, ku ktorým majú vlastnícke alebo „iné práva“ 
v území, ktorého sa stavebná uzávera dotýka.

Detailné informácie o uplatňovaní námietok a pripomienok sú zverejnené  
na www.ruzinov.sk.

Štrkovecké jazero

Bajkalská-roh

Bajkalská, Drieňová
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Na čo slúžia 
územné plány zón? 

Oznámenie
o začatí obstarávania územnoplánovacej  dokumentácie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY MILETIČOVA TRHOVISKO
       V súlade s §19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.  
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava – 
Ružinov ako orgán územného plánovania podľa §7a ods. (2) 
písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave a v zmysle čl. 42 Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy, a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie 
zóny v zmysle uznesenia MZ č. 447/XXXIV/2010 zo dňa 
09.03.2010  v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie 
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán 
zóny Miletičova trhovisko.  

       Obstaranie Územného plánu zóny Miletičova trhovisko 
v Mestskej časti Bratislava – Ružinov je v súlade s §17 
stavebného zákona, v zmysle ktorého sú orgány územného 
plánovania povinné obstarávať územnoplánovaciu 
dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja  
a starostlivosti o životné prostredie.

       Riešené územie je vymedzené ulicami Miletičova,  
Záhradnícka, Ružová dolina, Trenčianska.
       Zámerom Mestskej časti Bratislava – Ružinov je 
získanie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý 
spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu 
zodpovedajúcom §12, §13 a §23 stavebného zákona a §13 
vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. 
Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie Ing. Martinom Hudecom, reg. č. 275, vydaného 
MDVRR SR dňa 28.10. 2011.

       Vyzývame občanov, občianske združenia, občianske 
iniciatívy a podnikateľské subjekty na účasť v príprave 
územného plánu zóny,  aby v termíne do 16. novembra 2015 
poskytli informácie a podklady týkajúce sa riešeného územia  
zóny, vyslovili požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie  
v  Územnom pláne zóny Miletičova trhovisko.

       Podklady a podnety k obstarávaniu územného plánu zóny 
je možné podať v určenom termíne písomnou formou do 
podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, 
Referát územného plánu a regionálneho rozvoja, Mierová 21, 
827 05 Bratislava.

Oznámenie
o začatí obstarávania územnoplánovacej  dokumentácie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LÍŠČIE NIVY – PALKOVIČOVA
       V súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.  
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  
v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava–Ružinov ako 
orgán územného plánovania podľa § 7a ods. (2) písm. b) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
a v zmysle čl. 42 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, a ako obstarávateľ 
územnoplánovacej dokumentácie zóny v zmysle uznesenia MZ  
č. 447/XXXIV/2010 zo dňa 09.03.2010  v rámci procesu prípravných 
prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán zóny Líščie nivy – Palkovičova. 
       Obstaranie Územného plánu zóny Líščie  nivy–Palkovičova   
v Mestskej časti Bratislava – Ružinov je v súlade s § 17 stavebného 
zákona, v zmysle ktorého sú orgány územného plánovania povinné 
obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami 
územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.
       Riešené  územie je vymedzené ulicami Jégého, Stodolova, 
Palkovičova, Prešovská, Líščie nivy, Záhradnícka.
       Zámerom Mestskej časti Bratislava – Ružinov je získanie 
záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný 
územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12,  
§ 13 a § 23 stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácií. Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a 
stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na 
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie Ing. Martinom Hudecom, reg. č. 275, vydaného 
MDVRR SR dňa 28.10. 2011.
       Vyzývame občanov, občianske združenia, občianske iniciatívy 
a podnikateľské subjekty na účasť v príprave územného plánu 
zóny,  aby v termíne do 16. novembra 2015 poskytli informácie 
a podklady týkajúce sa riešeného územia zóny, vyslovili požiadavky, 
námety a odporúčania pre riešenie v Územnom pláne zóny Líščie 
nivy – Palkovičova.
       Podklady a podnety k obstarávaniu územného plánu zóny je 
možné podať v určenom termíne písomnou formou do podateľne 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov alebo poštou 
na adresu: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Referát územného 
plánu a regionálneho rozvoja, Mierová 21, 827 05 Bratislava.

Miletičova trhovisko a Líščie nivy-Palkovičova 
sú v poradí ôsmym a deviatym územným plánom 
zóny, ktoré pripravila alebo spracováva mestská 
časť Bratislava-Ružinov. Úlohou územných 
plánov zón je regulácia výstavby v danom území 
a určenie jej presných pravidiel vrátane funkcií 
objektov, podlažnosti, dopravných vzťahov a 
podobne. 
Na území Ružinova sú už schválené dva územné 
plány zón - Trnávka-stred a Krajná-Bočná.  
V procese spracovávania sú  tri územné plány zón 
okolo Štrkoveckého jazera, ďalej územný plán 
zóny Ostredky a Cvernovka.
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Výberové konanie 

Nábytkový obchod 
daruje peniaze 
ružinovským deťom

Aký je záujem o prácu 
vo verejnoprospešných 
službách v Ružinove? 

Zberný dvor na 
Mlynských luhoch je 
otvorený dlhšie 

Zberný dvor Ružinovského podniku 
verejno-prospešných služieb na Mlynských 
Luhoch 19 rozšíril otváracie hodiny. 
Otvorený je od pondelka až do soboty od 
8:00 do 18:00 hod. 
 
Ružinovčania tu môžu odovzdať  
nasledovný odpad:  
Záhradný odpad do 100 kg zdarma 
Záhradný odpad - nad 100 kg -  2€
Kusový odpad - 100 kg - 4€
Stavebný odpad - 100 kg - 5€

Mestská časť Bratislava - Ružinov v novem-
bri 2015 vyhlasuje výberové konania na 
obsadenie miesta riaditeľa, a  to riaditeľa 
Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava  
a Materskej školy, Západná 2, Bratislava. 
Podrobné informácie o náležitostiach  
výberového konania nájdete na webovom 
sídle mestskej časti Bratislava - Ružinov 
www.ruzinov.sk a na webových sídlach 
dotknutých materských škôl.

Nový nábytkový obchod Sconto v nákupnej 
zóne Pharos venuje pri príležitosti svojho 
nedávneho otvorenia 20 000 eur Ružino-
vu.  Peniaze využije nová materská škola na 
Vietnamskej ulici na dobudovanie priesto-
rov a ZŠ Ostredková, ktorej zateká    strecha 
nad vynovenou tanečnou sálou. 

V septembri zverejnil Ružinovský podnik ve-
rejno-prospešných služieb (RP V-PS) inzerát na 
viacero pracovných pozícií, keďže počet pra-
covníkov je nedostatočný. Podnik, ktorý má 
na starosti údržbu verejných priestranstiev pre 
mestskú časť Ružinov, hľadal záhradníka, kos-
ca, pilčíka, vodiča a údržbára. Je o tieto miesta 
záujem? „V septembri bolo uskutočnených 
niekoľko pohovor a záujem o pracovné miesta 
v našom podniku bol pomerne vysoký. Dostali 
sme množstvo životopisov.  Kritériám nie všetci 
zúčastnení záujemcovia vyhovovali a preto sme 
sa v pohovoroch rozhodli pokračovať. Najväčší 
záujem bol o pracovnú pozíciu pilčík. Stále však 
hľadáme nielen pilčíkov, ale aj vodičov, koscov 
a ostatné pracovné pozície uvedené v inzeráte,“ 
informovala Nikoleta Jonášová z RP V-PS. 

Odpad triedia aj  
Adela Banášová a Zdeno Cíger 

Olompiáda sa v hlavnom meste 
udomácnila. V bratislavskej ZOO 
odštartovala  tento školský rok už svoj 
štvrtý ročník.  

Celoročná súťaž učí obyvateľov správne nakladať s komunálnym 
odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného 
prostredia, triedenie odpadu a spoločenská zodpovednosť. Už 
niekoľko rokov sa Olompiáda tradične začína v bratislavskej 

ZOO. „Spolupráca s OLOm je výborná. Pred viac ako jedenástimi rokmi sme sa rozhodli, že budeme spoločne učiť deti 
separovať odpad prostredníctvom rôznych prednášok priamo v našej zoologickej záhrade. No a pred štyrmi rokmi 
vznikla myšlienka Olompiády. Deti sa tak vedia dostať do ZOO zadarmo, vstupenkou im po minulé roky bola napríklad 
prázdna pet fľaša, tento rok doniesli zvieratkám mrkvu. Vďaka tomuto projektu nás navštívilo už vyše 70 tisíc detí,“  
pozitívne zhodnotila Miloslava Šavelová, riaditeľka bratislavskej ZOO.
 Slávnostného zahájenia Olompiády sa medzi zvieratami z celého sveta ujala členka olompijského vý-
boru Adela Banášová, ktorá je svetlým príkladom separovania odpadu: „Doma poctivo separujem. Dokonca robím 
aj také veci, že keď som mimo domov a pijem z plastovej fľaše, tak si ju beriem so sebou a potom zahodím. Som rada, 
že aj súčasná mladá generácia ide v tomto trende separovania, je to pre mňa taká nádej, že tá ďalšia generácia to už 
bude robiť automaticky.“
Triedenie odpadu nie je cudzie ani Zdenovi Cígerovi, ten ide príkladom aj svojim hráčom z hokejovej akadémie. 
Mladé hokejové talenty odovzdali zoologickej záhrade v mene svojho trénera šek v hodnote 999 eur. „Musíme se-
parovať, tréner nás k tomu vedie, keďže je člen olompijského výboru.  Tak sa snažíme,“ povedal mladý hokejista Alex.
 Projekt Olompiáda, ktorý sa moderným spôsobom snaží osloviť práve cez najmladšiu generáciu 
všetkých obyvateľov hlavného mesta, sa u školákov ujal nad očakávania. V súčasnosti  je do Olompiády zapoje-
ných  20 200 detí zo 106 materských, základných a špeciálnych škôl  v Bratislave. Je to viac ako polovica školských 
a predškolských zariadení v hlavnom meste. 

(pr) 

POSTREHY RUŽINOVČANOV
Zeleň a kvety na 
Mraziarenskej pútajú pozornosť
Bývam v Ružinove viac ako 40 rokov. Ten začínal za Mileti-
čovou a Jégého a končil pri Štrkoveckom jazere.  
V 60. rokoch to bola periféria, tvorili ju rodinné domy. 
Dnes ich niekoľko zostalo vo štvrti Starý Ružinov a Ružová  
dolina. V 80. rokoch tu začali stavať posledné sídlisko 
Záhradnícka - juh. Nám, ktorých domy,  našťastie, po roku 
1989 zostali stáť, sa radikálne zmenilo životné prostredie 
v okolí  -  stromy zo záhrad nahradili múry panelákov.  
Sídlisko bolo desať rokov rozostavané, dobudovali ho až 
v roku 2002.
Čakali sme, že konečne sa upraví okolie nových bytoviek, 
čím sa na Klincovú a Mraziarenskú vráti trochu zelene. 
Lenže nestalo sa  tak  ... stavebný odpad bol prikrytý 
hlinou, na ktorej vyrastala burina. Občania ju kosili sami, 
čo bola tá skutočne najmenšia úprava prostredia. 
Keď nepochodili u stavebníka a úradoch,  vzali iniciatívu 
do svojich rúk. Využili možnosti projektov (Zelené mesto 
v r. 2004 a 2005) a od r. 2013 granty od mestskej časti 
Ružinov. Iniciatíva neúnavnej občianskej aktivistky 
pani Jany  a aj jej osobné pracovné nasadeniepriniesli  
výsledky. Neviem to vyjadriť inak - ale jedným z nich je  
„rozzelenanie betónu“. 
Nápad vysadiť pri päte betónového mantinelu rastliny, 
kvetiny, upraviť trávničky pred bytovým domom tak, 
aby od jari do jesene na nich niečo kvitlo, obdivujú 
okoloidúci. Keď tade prechádzam so psíkom, vidím, že 
sa ľudia pristavujú, obdivujú kvetenu a celkovú úpravu. 
Takto upravené prostredie - ako píšu na jednom letáku 
- poteší nielen oko, ale aj dušu. Pre nás starousadlíkov je 
to akási náplasť a návrat do čias, keď Ružinov bol oázou zelene. Dúfame, že nadšenie pre vec verejnú obyvateľom na 
Mraziarenskej dlho vydrží. 

Michaela Hauerová 
Foto: A. Štefková, R. Květoň, autorka

Pred 11 rokmi....

....a dnes 

inzercia
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Detské ihrisko na  
Páričkovej zrekonštruujú až na jar

Vejárovú fontánu opravili

Vďaka 50 centom na obyvateľa budú mať  
ružinovské deti lepšie možnosti na športovanie

Plán rekonštrukcie 
veľkého detského 
ihriska na Páričkovej 
ulici sa posúva na 
jarné mesiace budú-
ceho roka. Pôvodne 
sa mala zrealizovať 
teraz v októbri. 

 Dôvodom posunu rekonštrukcie je neúspešné verejné obstarávanie 
na dodávateľa rekonštrukcie, ktorá spočíva v úprave spevnených 
plôch a osadení nových hracích prvkov. Cenové ponuky síce predložili 
dvaja uchádzači,  ponúkli však výrazne vyššiu sumu za celé dielo, ako 
má mestská časť v rozpočte. Ružinov chce ihrisko opraviť za maxi-
málne 96 tisíc eur, firmy navrhli sumu zákazky vyššiu o 17 až 74 tisíc 
eur. Svoje ponuky neznížili ani v elektronickej aukcii. Mestská časť 
Ružinov preto súťaž zrušila a bude postupovať iným spôsobom, ktorý 
by pomohol znížiť cenu zákazky. 
Rekonštrukciu aj verejné obstarávanie rozdelí na tri samostatné časti 
– oprava spevnených plôch, oprava povrchu hokejbalového ihriska 
systémom polyuretánových modulov namiesto lešteného betónu a 
samotná výmena a osadenie hracích prvkov so sadovými úpravami. 
Spevnené plochy a hokejbal by mohli byť urobené ešte v tomto roku a 
nové herné zostavy v apríli budúceho roka. 

Miroslava Plesníková 

Súkromné parkovisko 
pre svoje auto,   
na zelenej ploche, na 
mestskom pozemku si 
dal vybudovať exekú-
tor JUDr. Libor Samec 
vo dvore, priamo pred 
vchodovými dverami 
bytovky a na tom nič 
meniť nemieni...!?!? 

Obyvatelia  vnútrob-
loku Svätoplukova – 

Pavlovova – Kulíškova  bezradne krútia hlavami nad bezmocnos-
ťou vyriešiť  vleklý problém, ktorý sa ťahá už  viac ako tri roky. Kým 
mnohí  sa  snažia, aby spoločné priestory vyzerali pekne, uprave-
ne, skrášľujú si svoje okolie, sadia kvety,  starajú sa o stromy, pán  
exekútor tu drzo parkuje.  
Viackrát ho oslovili s prosbou o odstránenie betónových kociek, 
ktoré si dal položiť na trávu, o neničenie verejnej zelene, navrhli 
mu možnosť parkovať na ulici, priamo pred vchodom domu. Nič  
 z toho nezabralo.  Pán  exekútor  povedal, že jemu to takto vyho-
vuje, lebo vozí priateľku, ktorá sa potrebuje dostať bezpečne  
z auta a do auta, nakoľko má zdravotné problémy. Navyše  na ruš-
nej ulici by mu mohli auto oškrieť.   

Volali sme políciu mestskú i štátnu, tie však  nemôžu  konať, lebo  
„auto  nestojí priamo na tráve, ale na betónových kockách“, pove-
dala  spoluobyvateľka Dagmar Šimkovičová. 

Napísali na miestny úrad Ružinov, ten danú vec postúpil magistrá-
tu,  ktorý  vyzval  Libora Samca  na odstránenie neoprávneného 
zásahu do vlastníckeho práva;  ďalej podal oznámenie o priestup-
ku na štátnu políciu  za parkovanie na verejnej zeleni,  na ktorej   
vznikala škoda. Nielen samotným parkovaním, ale aj príjazdom na 
miesto ilegálne vybudované parkovisko sa Libor Samec dopúšťa 
viacerých priestupkov,  ktoré je možné pokutovať. 

Oslovili s prosbou o pomoc ďalšie inštitúcie a úrady, ministra spra-
vodlivosti, Slovenskú komoru exekútorov.  Pán Samec „zamestná-
va“ už dlhší čas veľa inštitúcií a ešte viac úradníkov. Riešenie  
v prospech spoluobyvateľov domu, v prospech verejného záujmu 
sa stále nenašlo. 

Situácia pripomína Kocúrkovo. Pán exekútor  naďalej chodí po 
torze trávy, ktorú už zväčša vyjazdil a naďalej  užíva „svoje“ súk-
romné parkovisko.   V TV Joj, ktorá problém odvysielala, bolo 
povedané, že JUDr. Samec  neplánuje reagovať na výzvy úradov 
ani v najbližších týždňoch. 

Anna Reinerová
poslankyňa MČ Bratislava-Ružinov 

 

Výmena autoskiel – Oprava autoskiel 

Zmluvný partner poisťovní:

Ružinov – 0903 700 172 ■ Lamač – 0910 800 333

www.jurista.sk

Since 1993

ZĽAVOVÝ KUPÓN

30 %
Bližšie informácie na uvedených tel. číslach.

inzercia

Koncom septembra 
uviedli opäť do 
prevádzky pokazenú 
Vejárovú (Malú) fontánu 
v Parku Andreja Hlinku. 
Nefungovala z dôvodu 
poškodenej vodovodnej 
prípojky. Generálny 
investor Bratislavy na 
rok 2015 zabezpečil 
potrebné finančné 
prostriedky na jej 
opravu. Bazén fontány dostal okrem novej prípojky aj nový náter  
a GIB obnovil celú technológiu fontány. Tá fungovala od roku 1978 
v pôvodnom stave bez vykonania väčšej opravy. 

(red)

35 330 eur dostala mestská časť Ružinov od Bratislavského 
samosprávneho kraja v rámci projektu 50 centov na obyvateľa. 
Zmyslom projektu je podpora občianskych aktivít. V Ružinove tak-
úto finančnú podporu získalo osem projektov, napríklad pribudne 
nová preliezačka na dvore MŠ Bancíkovej, mladšie deti zo ZŠ 
Borodáčova budú mať novú športovú zostavu a podarí sa aj zre-
konštruovať povrch športového ihriska na Kupeckého ulici. 

Samec si postavil hlavu,  
viacerých z toho hlava bolí...
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Biznis centrum Apollo 1 kvôli problematickej statike vysťahovali 

Bratislavské biznis centrum 
Apollo 1 na Prievozskej 
ulici má porušenú statiku. 
Majiteľ biznis centra Apollo 
1 nemecký realitný fond 
Hannover Leasing odhalil 
chyby v statike v priebehu 
príprav nových priestorov.  
Statický posudok na budovu 
hovorí na jednom mieste 
dokonca až o 2,5-násobnom 
preťažení nosných konštruk-
cií. Všetci nájomcovia sa  
z budovy museli  v októbri 
vysťahovať.
„Priebeh realizácie dočasných 
opatrení nebol s ohľadom na 
ich dokončenie do začiatku roku 

2016 dostatočne rýchly. Konkrétny dôvod, prečo sme sa po zdĺhavých 
a dôkladných úvahách rozhodli budovu na krátku a obmedzenú dobu 
uzavrieť, je skutočnosť, že prítomnosťou nájomcov aj návštevníkov by 
mohla postup stavebných prác spomaľovať a komplikovať," vysvetlil 
hovorca vlastníka budovy Michal Donath. Zároveň dodal, že sta-
vebné práce sú aktuálne realizované v rýchlom tempe na všetkých 
dotknutých miestach budovy. Koľko budú opravy narušenej stati-
ky budovy celkovo stáť, spoločnosť zatiaľ ešte nevie, v prvom rade 
sa snaží stihnúť predpokladaný termín znovuotvorenia - začiatok 
roka 2016. 

Chyby statiky sú závažné
Majiteľ biznis centra Apollo 1 nemecký realitný fond Hannover 
Leasing zistil problémy v statike v lete. Oznámil to aj stavebné-
mu úradu v Ružinove, k čomu dodal statický posudok. Stavebný 
úrad vykonal v budove štátny stavebný dohľad, pričom potvrdil 
závery predloženého statického posudku. Podľa neho je zrejmé, 
že konštrukcie budov administratívneho a obchodného centra, 
obzvlášť stropné dosky na prvom, druhom a šiestom nadzemnom 
podlaží obsahujú závažné konštrukčné chyby. V prípade stropu 
nad šiestym podlažím ide o prekročenie dovoleného namáhania 
konštrukcie na pretlačenie o 20 až 60 percent. Pri jednom zo stĺ-
pov na tomto podlaží ide až o 2,5 násobné preťaženie konštrukcie. 
Ružinovský stavebný úrad nariadil majiteľovi, aby vykonal pre-
ventívne opatrenia na zabezpečenie budovy. Ten sa ale rozhodol 
nakoniec budovu dočasne uzatvoriť a všetci nájomníci sa museli 
do 17. októbra vysťahovať. Podľa hovorcu majiteľa budovy je vin-
ník chýb v statike jasný. „Súvisí to s neprofesionálnou prácou Jána 
Tomčániho, ktorý je zodpovedný za chybné statické výpočty aj za 
narušenú statiku budovy, “ uviedol Michal Donath. Ten istý statik 
stál aj za neďalekým projektom 3nity. Pred troma rokmi sa v jed-
nej z rozostavaných budov tohto komplexu prepadla strecha nad 
garážami. V tomto prípade je statik trestne stíhaný za prečin vše-
obecného ohrozenia. Chyby v statike sa objavili aj v piešťanskom 
obytnom dome Centroom, z ktorého obyvateľov tiež v októbri 
načas vysťahovali. Aj pod statickou časťou tohto projektu je pod-
písaný Ján Tomčáni. 

Marianna Šebová
Foto: autorka 

Bezdomovci upratujú po bezdomovcoch
Bezdomovci z nocľahárne 
Depaul na Trnávke upra-
tujú verejné priestranstvá. 
Tento typ pracovnej terapie 
finančne podporil magistrát 
hlavného mesta aj mestská 
časť Ružinov formou grantu. 
V Ružinove od odpadkov 
čistili okolie Kozmosu na 
Ostredkoch a Martinského 
cintorína, zamerali sa aj na 

likvidáciu nelegálnej skládky odpadu na Studenej ulici na Trnávke. 
Takisto upratovali trasu z Ivánskej cesty smerom do vlastnej nocľahár-
ne. Ľudia bez domova tak čistili hlavne tie priestranstvá, ktoré znečis-

ťujú práve bezdomovci. „Naši klienti majú o túto prácu záujem, preto 
striedame jednotlivé skupiny, aby viacerí dostali príležitosť takto pracovať,“ 
povedal ich koordinátor z nocľahárne Depaul Jakub Bartoš. 

(mp)

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali 

Skúsení praktickí lekári pre dospelých s dlhoročnou praxou
Ordinujeme 12 hodín denne v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas bez poplatku 
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 
z vášho verejného zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

Petržalka, Kopčianska 8, tel.: 02/6224 0154
Ružinov, Seberíniho 1, tel.: 02/5262 3316
www.praktickaambulancia.sk

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov
Pridajte sa ku viac ako 5 000 spokojným pacientom!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

167x100.indd   1 4. 9. 2015   20:05:43

inzercia

Na návštevu cintorína budete mať viac času 
Bratislavské cintoríny budú v dušičkovom  
období od 1. do 8. novembra 2015 otvorené 
dlhšie. Navštíviť ich môžete od 7:00 až do 20:00. 
Po 8. novembri budú v zimnom období otvorené 
len do sedemnástej. 

Čistenie nelegálnej skládky na Studenej
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Vianočný príspevok pre ružinovské rodiny v núdzi 

Ružinov získal ocenenie za kvalitné 
stravovanie v školských jedálňach 

Hojdana má 14 rokov

Aj tento rok mestská časť Ružinov podporí ružinovské rodiny  
v hmotnej alebo náhlej núdzi vianočným príspevkom, a to na 
základe ich písomnej žiadosti.

V zmysle platného VZN č 40/2014 osobou oprávnenou na poskyt-
nutie vianočného príspevku sú rodiny s nezaopatrenými deťmi  
 s trvalým pobytom na území mestskej časti Ružinov posudzova-
né ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia 
alebo v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia. 

Výška príspevku:
Rodina s 1 dieťaťom  130 EUR
Rodina s 2  deťmi  150 EUR
Rodina s viac ako 2 deťmi 160 EUR   

Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi,  ktorým v  
roku 2015 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, 

majú nárok finančný príspevok bude  vo výške 70  EUR. 

Spolu so žiadosťou  o  priznanie vianočného príspevku  je opráv-
nená  osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce 
oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspev-
ku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou 
v hmotnej núdzi. 

Záujemcovia si môžu podať žiadosť najneskôr do 15. 11. 2015 
priamo na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21. 
Žiadosť  na  tento príspevok je zverejnená na webovej stránke 
mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si  ju  môžu  rodičia  
vyzdvihnúť  priamo  na prvom   kontakte  miestneho úradu. 

Bližšie informácie: 
t. č. 02/48 28 44 04 alebo 02/48 28 44 51 alebo osobne na referáte 
sociálnych služieb, v kancelárii č. 8.

14 rokov existencie oslávilo jediné ružinovské materské 
centrum Hojdana, ktoré sídli na Haburskej ulici na Štrkovci. 
Oslava bola už tradičná – koníkovým dňom, počas ktorého 
sa deti mohli povoziť na poníkovi, absolvovať  súťaže  
s témou koníka a za odmenu nechýbala torta od rodičov  
a ružinovského starostu Dušana Pekára. 

Foto: MC Hojdana 

Novootvorené detské centrum vo Vrakuni príjme od 
15.11. 2015 do pracovného pomeru učiteľku s 2- roč-
nou praxou.  Životopisy prosím zasielať na e-mailo-
vú adresu : detskecentrumcupilupi@gmail.com.

PRIJMEME BRIGÁDNIKOV,  DÔCHODCOV, ŠTUDENTOV 
DO PREDAJNE DROGÉRIE NA HRANIČNÚ 1,
BRATISLAVA-PRIEVOZ. NÁSTUP OD 1.11. 2015. 
TELEFÓNNY KONTAKT: 0905 426 627, 02/43 41 13 33

Novootvorená zubná ambulancia v Bratislave 
prijíma nových pacientov. Kramáre, Stromová 16, 
parkovanie pred ambulanciou. Dentálne centrum 
www.simkovicova.sk, 0905 662 407. 

Niektorým mužom nejde len o jedno. Ale o tri.

11. novembra 2015 o 19:00               

Dom kultúry Ružinov uvádza:

Neil Simon: Last of Red Hot Lovers
Ver(ej)ný  milenec

inzercia

Školské jedálne v materských a základných 
 školách zriadených mestskou časťou 
Ružinov ponúkajú kvalitné jedlo pre deti. 
Potvrdzuje to ocenenie, ktoré v októbri  
v Prahe získala mestská časť Ružinov a 
metodička školského stravovania v jedál-
ňach zriadených mestskou časťou Ružinov 
Marta Hlavatá. 

Ružinov tak získal ocenenie za mimoriadny 
prínos v oblasti skvalitnenia školského stravo-
vania, ktoré sa odovzdávalo na Medzinárodnej 
konferencie k 70. výročiu školského stravova-
nia. Na konferencii sa zúčastnili aj zahraniční 
delegáti - zástupca Spoločného výskumného 
centra Európskej komisie Stefan Storksdieck,  
Anna-Karin Quettel zo švédskeho Inštitútu 
Karolinska či profesorka a odborníčka na vý-
živu z japonského Nagana Hiroko Nakazawa, 
ktorá sa v rámci svojho pobytu na Slovensku 

venovala štúdiu systému stravovania detí v 
školách. Japonská profesorka vyslovila uznanie 
za kvalitu poskytovania zdravej výživy deťom 
na Slovensku a potvrdila, že slovenský systém 
stravovania môže byť príkladom aj pre ďalšie 
krajiny v tejto oblasti. 

Japonské chuťové 
bunky na návšteve v Ružinove
Hiroko Nakazawa navštívila aj ružinovskú Zák-
ladnú školu Vrútocká. Zaujímala sa o výživové 
a nutričné hodnoty potravín v jedálnom lístku, 
ktoré má náš školský systém podrobne prepra-
covaný už z minulosti. Ocenila starostlivosť štátu 
o zdravé stravovanie detí v materskej, základnej 
a strednej škole, ktorá v Japonsku chýba. „Zaujal 
ju v Japonsku neexistujúci mliečny program - pitie 
mlieka počas obedov i desiatej formou mliečneho 
automatu, z ktorého si žiaci počas prestávok pobytu 
v škole každý deň vyberajú ochutené mlieka ako do-
plnok stravy. Všímala si zásady slušného stolovania  
v školskej jedálni, dostatok ovocia, zeleniny  a pomer 
mäsa, zeleniny a múčnych výrobkov v týždennej 
skladbe jedálneho lístka. Náš stravovací systém 
veľmi oceňuje, hlavne mliečny program, ktorý chce 
zaviesť v japonských školách. Tri dni sa u nás stra-
vovala a vyjadrila veľkú spokojnosť. Sme radi, že si 
vybrala práve našu školu,“ vyjadrila sa riaditeľka ZŠ 
Vrútocká na Trnávke Darina Bezáková. 

(mp)
inzercia
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Žijem úplne bežný život, akurát pri tom sedím

V Prime je vždy dobrá nálada 

CHCETE DOM 
ZA BYT?

Vymením rodinný dom v Pezinku – Cajle,  
(tiché prostredie, 220 m2 + 8-árový 
pozemok, vhodný na rekonštrukciu) 
za byt najradšej v Bratislave – Ružinove. 
Finančné dorovnanie na základe 
znaleckých posudkov. 

Kontakt: soos@riesimebyvanie.sk

restaurant 
day

Tvoríme.
Žijeme.

Inšpirujeme.
Viac info na 
facebook.com/dssprima

Banšelova 4

v neziskovej organizácii

21.11.2O15
1O:OO-16:OO

domov sociálnych služieb chránená dielňa

inzercia

V Ružinove je už 18 rokov a priestor na 
sebarealizáciu v nej majú dospelí ľudia 
s mentálnym znevýhodnením. Reč je  
o chránenej dielni a domove sociálnych 
služieb Prima na Banšelovej ulici na 
Trnávke. Smutné tváre by ste tu hľadali 
ťažko. Práve naopak - už pri vstupe do 
Primy vás opantá dobrá nálada.

Je 7:30 ráno v bežný pracovný deň a v Prime je už živo. 
Postupne sem prichádza deväť klientov. Ich doobedňajší 
program je orientovaný na pracovné činnosti. S klientom 
vo veľkej miere pracujú individuálne. Hľadajú spôsoby, ako 
ich pripraviť na čo najsamostatnejší život. „Veľa tu ale najmä 
tvoríme, napríklad maľujeme na rôzne materiály či pracujeme 
s drevom.  Je to také rôzne, podľa schopností a túžob našich 
klientov,“ opisuje obľúbené aktivity klientov riaditeľka Primy 
Viera Pribilová. Okrem činností si v Prime nájdu čas aj na 

desiatu a obed, potom nasledujú voľnočasové relaxačné 
aktivity do pol štvrtej, kedy už väčšina klientov postupne 
odchádza domov. „Do Primy chodím asi päť či šesť rokov. 
Som tu veľmi spokojný. Sú tu dobrí ľudia, ktorí mi pomáhajú. 
Keď niečo neviem urobiť, vysvetlia mi, ako na to a hneď mi 
to ide ľahšie. Najradšej kreslím, maľujem na textil, skladám 
papier či maľujem mandaly,“ hovorí klient domova sociálnych 
služieb Prima Ján Grék. Pridáva sa aj ďalšia klientka 
Martina Kaňková: „Mne sa v Prime veľmi páči. Chodím sem 
už dlho. Za tie roky sa z nás stala dobrá partia, našla som 
si tu aj všelijakých kamarátov.“ Jeden nový by mohol aj 
pribudnúť. Aktuálne sa v Prime - domove sociálnych služieb 
uvoľnilo jedno klientské miesto. Podmienkou pre prijatie je 
dosiahnutie dospelosti a ľahké až stredne ťažké mentálne 
znevýhodnenie, schopnosť sebaobsluhy, rozhodnutie 
a posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydané 
Bratislavským samosprávnym krajom. 

Zárobok vďaka šikovným rukám
Spolu s domovom sociálnych služieb funguje pod jednou 
strechou Primy chránená dielňa,  v ktorej aktuálne pracujú 
štyria ľudia s mentálnym znevýhodnením. Pracovný deň 
im začína o ôsmej a končí o pol jednej. Keďže je to hlavne 
textilná dielňa, jej zamestnanci tkajú, šijú, maľujú na 
hodváb a textil, patchworkujú a pletú z pedigu. Hotové 
výrobky si zvyknú vopred objednávať firmy alebo putujú 

na rôzne trhy chránených dielní. Takýto originálny darček 
je možné zakúpiť si aj priamo v dielni. „Teraz robím 
pedigové zvončeky, ktoré sú na objednávku, ale i predaj. Keď 
s nimi skončím, tak ešte neviem do čoho sa pustím. Záleží 
to od našej majsterky, akou úlohou ma poverí. Občas je na 
nás prísna, ale to asi aj treba, inak je super,“  vysvetľuje 
večne usmiata zamestnankyňa chránenej dielne Darina 
Pomichalová. Svoju zručnosť a skúsenosti si ľudia z Primy 
ale nenechávajú len pre seba, príležitostne pripravujú 
tvorivé dielne pre verejnosť vždy na inú tému. Z grantu ich 
podporila aj mestská časť Ružinov. 

November v Prime  
s kulinárskymi špecialitami
21. novembra si v záhrade Primy na Banšelovej ulici prídu 
na svoje aj gurmáni. „Za sebou už máme Restaurant day v 
máji, tento rok sa zapojíme aj do toho novembrového. Tešiť 
sa môžete na guláš, ale aj sladké dobroty z kuchyne našich 
zamestnancov, klientov a ich rodičov,“ prezrádza najbližšie 
plány riaditeľka Primy Viera Pribilová. Restaurant Day je 
určený pre širokú verejnosť a jedlo sa bude ponúkať za 
odporúčanú cenu či dobrovoľný dar. Výťažok z podujatia 
poputuje na činnosť domova sociálnych služieb a chránenej 
dielne Prima.

Marianna Šebová 
Foto: autorka 

Invalidný vozík ešte neznamená koniec sveta. Dô-
kazom toho je činorodý Ružinovčan Vladimír Julényi 
(30). Vo svojom voľnom čase športuje, ale inak 
pracuje ako čašník. Takmer dva roky roznášal kávu, 
koláče a úsmev na tvári v kaviarni - chránenom pra-
covisku pre ľudí s telesným znevýhodnením v centre 
Bratislavy. Tá sa najnovšie spojila s reštauráciou so 
zdravým jedlom na Mierovej ulici, takže Vladimír už 
nielen býva, ale aj pracuje v Ružinove. 

Už rok a trištvrte pracujete ako čašník. Zmaturovali 
ste ale na Strednej odbornej škole pre žiakov s teles-
ným postihnutím na Mokrohájskej v odbore technic-
ko-ekonomický pracovník. To nie je veľmi príbuzné 
povolaniu čašníka. Bolo to váš tajný sen?
Úprimne, nebol to môj sen. Predtým som robil finančného 
poradcu, ale prišiel som o zamestnanie. Bol som rok neza-
mestnaný. Venoval som sa sledge hokeju, to je hokej pre 
telesne postihnutých. Bol som aj v Japonsku na majstrov-
stvách sveta. Vtedy ma na sociálnej sieti oslovila Andrejka 
z café Luxor, že hľadajú nového čašníka. Najprv som si sám 
seba nevedel ako čašníka predstaviť, no povedal som si, že 
to vyskúšam a odvtedy som tu.

Práca s ľuďmi je asi jednou z tých najťažších. Vy máte 
ale zväčša úsmev na tvári, ako sa vám to darí? Ne-
bývate predsa len po celom dni medzi ľuďmi trochu 
uťahaný?
Niekedy bývam dosť unavený, ale hovorím si, že je to lepšie 
ako sedieť doma zavretý medzi štyrmi stenami a ničomu 
sa nevenovať. Tu sa predsa stále stretávam s novými ľuďmi, 
a to ma napĺňa. Dokonca so stálymi zákazníkmi v kaviarni 
sme si už vytvorili kamarátske vzťahy. Celkovo mám zo seba 
lepší pocit. Cítim,  že som niečo pre túto spoločnosť spravil. 
Niekomu som možno vylepšil deň, tým že som mu doniesol 
kávičku, že som ho obslúžil a usmial sa na neho. 

Práca čašníka je ale aj fyzicky náročná. Vy ste 
doslova celý deň na rukách. Musíte kvôli tejto 
práci aj posilňovať? Ako dlho vám trvalo, kým ste 
sa s čašníckou prácou zžili? 
Mne osobne trvalo dostať sa do čašníckeho remesla 
len pár dní. Na začiatku sa stalo, že som niečo vylial či 
poplietol objednávku. Špeciálne kvôli práci som na sile 
v rukách zapracovať nemusel. Na vozíku som od naro-
denia, takže pre mňa nie je obsluhovanie na sedačke 
s kolesami žiaden problém. Bývam síce s  priateľkou, 
ale aj  doma si všetko porobím sám. Žijem úplne bežný 
život, akurát pritom sedím. 

Teraz ste sa ale z kaviarne v centre presťahovali 
do Ružinova. Ktorý pracovisko vám viac vyho-
vuje? 
Naše nové priestory sú určite lepšie. Je to posun do-
predu, lebo sa tu aj varí, a to veľmi zdravo. Pre mňa je 
nová lokalita dokonca výhodnejšia, lebo bývam  
v Ružinove, takže nemusím dlho cestovať a zbehnem 
sem aj peši.

Marianna Šebová
Foto: autorka 
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Ako v starom parížskom biografe

Ste programový dramaturg kina Nostalgia v Ruži-
nove. Ako vyzerá váš bežný deň v práci?
Tie dni sa líšia, pravidelných činností je viac. Základom je 
pripraviť mesačný program kina, t.j. vybrať z aktuálnej 
distribučnej ponuky filmy, ktoré považujeme za kvalitné, 
zaujímavé a schopné osloviť návštevníkov Nostalgie. Tie 
treba dramaturgicky vyvážene zladiť a snažiť sa nájsť pre 
každý z nich optimálny termín. Po ich objednaní treba 
pripraviť textové a obrazové podklady na ich propagáciu 
na našej stránke i facebooku či prezentáciu v médiách. 
Priebežne treba kontrolovať, či objednané filmy včas 
prídu, a denne riešiť ďalšie bežné, ale i nepredvídané 
záležitosti, teraz napríklad odpovedám na otázky Ruži-
novského Echa. Je príjemné zakončiť deň v kine, odniesť 
si zážitok z filmu a vidieť spokojných divákov, to človeka 
nabíja do ďalšej práce.

Prečo má podľa vás zmysel, aby popri veľkokapacit-
ných kinách fungovali aj menšie kiná?
Pretože majú svoju jedinečnú atmosféru a hrajú odlišný 
program ako multiplexy, ktorých priestory v obchodných 
centrách zároveň nie každému divákovi vyhovujú.

Bratislavskí diváci majú veľa možností pri výbere 
najlepších kinosál na Slovensku. V čom spočíva 
silná stránka kina Nostalgia?
Dramaturgia programu by mala sledovať nielen jeho 
kvalitu, ale i pestrosť a žánrovú rozmanitosť, aby si z našej 
ponuky mohol svoj film vybrať každý divák, nielen ten 
náročnejší, ktorý vo filme hľadá hlbšiu výpoveď, ale  
ti bežný, ktorý uprednostňuje oddych a zábavu na 
istej úrovni. Máme už vytvorené viaceré pravidelné 
programové cykly, ktoré si diváci obľúbili: Európske oko, 
Slovenské kino, Legendy filmu, Sci-fi zóna, severské večery 
a samozrejme detské predstavenia, ktoré premietame 
každý piatok o šiestej. Snažíme sa divákov osloviť pestrou 
ponukou dobrých filmov, z ktorej si každý môže niečo vy-
brať, ale tiež príjemnou atmosférou, kvalitnou projekciou 
a v neposlednom rade i prijateľným vstupným.

V novembri budete v Nostalgii premietať veľkolepý 
záznam divadelného predstavenia Hamlet v  hlav-
nej úlohe s charizmatickým predstaviteľom najmo-
dernejšieho Sherlocka, Benedictom Cumberbat-
chom. Je v Bratislave o takýto formát predstavení 

na európskej divadelnej úrovni záujem?
Záujem iste je, no či je dostatočný a porovnateľný so záuj-
mom v iných krajinách, si netrúfam odhadnúť. S veľkým 
úspechom sme u nás uviedli niekoľkokrát záznam predsta-
venia Frankenstein londýnskeho National Theatre v hlavnej 
úlohe s  Benedictom Cumberbatchom. Teraz veríme, že 
záujem bude opäť veľký, počas jedného týždňa prejavilo 
na sociálnej sieti záujem zúčastniť sa dvoch plánovaných 
predstavení Hamleta v Nostalgii už vyše 600 divákov.

Čo je najväčšou nostalgiou kina Nostalgia?
Pre mňa je ňou skutočnosť, že ide dnes už azda  
o posledné zo starých bratislavských kamenných kín, kto-
ré si aj po polstoročí od svojho vzniku dokázalo zachovať 
svoj niekdajší pôvab a nostalgiu so všetkým, čo k tomu 
patrí. Z historickej kinosály v Spoločenskom dome Nivy 
s klasickými čalúnenými kino sedačkami, ale i útulného 
vstupného vestibulu na diváka priam dýcha nefalšovaná 
retro atmosféra a nostalgia starých čias.  

Je v Bratislave záujem o tento typ nízkokapacit-
ných kín?
Podľa posledných štatistík sa výrazne zvýšila návštevnosť 
v klasických jednosálových kinách. Neviem odhadnúť, či 
tento trend bude pokračovať naďalej, no z postupného 
zvyšovania návštevnosti v Nostalgii sa veľmi tešíme.

Kino Nostalgia ponúka niektoré tituly aj vo formáte 
3D. Pri ktorých tituloch uplatňujete túto vymoženosť?

Nostalgia je nielen prvé digitalizované klasické kino  
v Bratislave, ale tiež jediné, ktoré ponúka aj 3D projekcie. 
Nevyužívame však túto možnosť za každú cenu, ale sna-
žíme sa do nášho programu vyberať najmä tituly, pri kto-
rých má 3D formát svoje opodstatnenie a dokáže umocniť 
divácky zážitok z filmu. Ako príklad si dovolím spomenúť 
dokument Wernera Herzoga Jaskyňa zabudnutých snov  
o pravekých nástenných maľbách v juhofrancúzskej jasky-
ni Chauvet či film o tanečníčke Pine Bauschovej, v ktorom 
popretkával Wim Wenders moderné tanečné umenie  
s pouličným ruchom, verejnou plavárňou, lesmi či s prie-
myselnou krajinou. A to všetko v 3D. Snažíme sa selekto-
vať len tituly, v ktorých je 3D rozmer skutočnou pridanou 
hodnotou pre diváka, a to je často pri rozprávkach, sci-fi 
filmoch, no i ďalších predstaveniach ako napr. naposledy 
pri filmoch Na lane, Everest či Marťan.

V 70. rokoch si počas letných dní mohli aj zamest-
naní Bratislavčania prísť na svoje, bol pre nich 
pripravený Filmový festival pracujúcich. Plánuje 
Nostalgia túto tradíciu obnoviť?
Filmový festival pracujúcich bol formát prehliadky, ktorý 
síce v bývalom Československu dlhodobo a v obrovskom 
rozsahu fungoval, zaznamenával nesmierne vysokú 
návštevnosť, no bolo to v úplne inej dobe, režime aj  
podmienkach. I vzhľadom na naše kapacity nemáme 
najmenšiu ambíciu a odvahu jeho tradíciu  obnoviť.

Akú návštevnosť má kino Nostalgia a na ktorý film 
zatiaľ prišlo najviac divákov? 
V Nostalgii máme v tomto roku priemernú návštevnosť 
okolo 60 divákov na predstavení, čo je veľmi slušný 
slovenský nadpriemer. Návštevnosť je však ovplyvnená 
i tým, že sa snažíme uvádzať počas mesiaca i viacero 
filmov, pri ktorých nepredpokladáme vysokú návštev-
nosť, no nechceme našich pravidelných návštevníkov 
ochudobniť o možnosť vidieť na filmovom plátne i skvosty 
svetovej kinematografie, hoci i za cenu nižšej návštev-
nosti. Najvyššiu návštevnosť sme zaznamenali pri filme 
Woodyho Allena Blue Jasmine v lete 2013, ktorý si prišlo 
pozrieť 277 divákov, čo pri kapacite 286 miest znamenalo 
pre nás prakticky vypredané.

Váš najkrajší zážitok v Nostalgii?
Nezabudnuteľným zážitkom na Nivách bola pre mňa pro-
jekcia skvelej fantasy komédie Woodyho Allena Polnoc v 
Paríži v januári 2012, ktorú sme ešte na klasických premie-
tačkách  premietali z originálnej 35 milimetrovej filmovej 
kópie. V preplnenej sále sa diváci spontánne zabávali a 
užívali si film, až vznikla priam magická atmosféra, keď 
človek mal chvíľami pocit, akoby sedel v starom parížskom 
biografe v dobách, keď bolo kino skutočnou atrakciou a 
všeľudovou slávnosťou.

Diana Pallaghyová
Foto: Miro Nôta

Google vie, že na Súťažnej ulici je Spoločenský dom Nivy, ale nie každý vie, že po 
vstupe do budovy sa ocitne v starej filmárskej atmosfére.  Miesto, na ktorom sa 
odohráva veľa príbehov v retro priestoroch dýchajúcich časom. Spojenie kamarát-
skych stretnutí, detskej radosti, čalúnených sedačiek, útulného vstupného vestibulu, 
smiechu a kvalitného programu. Toto a nielen to v sebe nesie jedno z posledných 
bratislavských kamenných kín, Kino Nostalgia. O výbere filmov, potenciále, ale aj 
budúcnosti kina Nostalgia sme sa porozprávali s jeho dramaturgom  
Mgr. Petrom Gavalierom, PhD (51). Absolventom odboru filmovej vedy na FTF VŠMU  
v Bratislave, ktorý dáva Nostalgii programovú tvár už od jej vzniku v roku 1991.

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/november 2015 Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.:  +421 2/52 92 17 35 

  Pohybové kurzy 
Joga  každý pondelok o 9:00, každú stredu o 18:30 a každý štvrtok o 17:00 
Nordic walking   každý pondelok o 14:00
Pilates  každý utorok o 9:30, 10:30, 11:30
Ranné prebúdzanie s Táničkou  každú stredu o 08:30
Tanec a relax   každý pondelok o 11:00

  Kreatívne kurzy
Patchwork – vianočná dekorácia  4.11.2015 o 10:00
Náramky z korálkov  9.11.2015 o 16:30
Prívesok - stromček šťastia 2D  10.11.2015 o 16:30
Grafika: tlač z penovej podložky  11.11.2015 o 10:00
Vianočné pohľadnice z Tea bag folding  16.11.2015 o 12:00

Papierové pletenie - svietnik  16.11.2015 o 16:00, 24.11.2015 o 16:00
Monotypia a maľba akrylom  25.11.2015 o 10:00
Paličkovanie   každú stredu o 13:30

  Iné
,,Čaj s Luckou“  7.10.2015 o 16:30, 21.10.2015 o 16:30
Spevácky zbor   každú stredu o 18:00

  Rehabilitácia a Linka pomoci
Rehabilitácia  každý utorok, štvrtok a piatok
Linka pomoci  každý  pracovný deň od  09:00 - 13:00, 14:00 - 16:00

Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením. Detailný program nájdete na 
www.lpr.sk. Na všetky kurzy je potrebné prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena 
programu vyhradená.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – NEBEZPEČNÝ VÝROBOK!
PLASTOVÉ OVOCIE – STRAPEC HROZNA 
Identifikácia výrobku: EAN kód: 4052400822597, č. 3805
Popis výrobku: dekoratívny strapec hrozna s bobuľami zelenej 
farby a dvoma listami. K výrobku je pripevnená etiketa,  
na ktorej je uvedený EAN kód, č. 3805 a krajina pôvodu (Čína).
Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia
Príčina nebezpečnosti: Pri skúšaní sa zo strapca oddelili bobule  
hrozna, ktoré si dieťa môže  vložiť do úst a prehltnúť, čím hrozí riziko zadusenia.
Spoločnosť CUREL stiahla nebezpečný výrobok z trhu, pretože nespĺňa požiadavky uvedené  
v STN EN 71-1 + A3:2014 cl.5.1.b). 

MOŽNOSŤ VRÁTENIA NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU:
V prípade, že zistíte, že vlastníte uvedený produkt, vráťte ho prosím do našej predajne CUREL, Tomášikova 24, 
Bratislava, kde Vám bude vrátená cena výrobku. Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné nepohodlie, ktoré 
sme spôsobili,  a radi by sme poďakovali za Vašu spoluprácu.

Ružinovské 
hody 
2015 

V kostole sv. Vincenta de Paul sa 
predstavili Sisa Lelkes Sklovská, 
Iveta Matyášová a Richard Rikkon

Športové turnaje v ANŠ Pivonková 

Diabolské husle J. Berkyho Mrenicu s Martinom Babjakom 

Folkfest Ružinov sa kvôli nepriaznivému  
počasiu presťahoval do DK Ružinov  

Vrcholom hodov bol koncert Vaša Patejdla  

Hody boli prvýkrát v 
Parku Andreja Hlinku, prvýkrát aj s Farm festom 

Večerná hodová atmosféra

Ružinovská cykločasovka prilákala 
cyklistov bez rozdielu veku a výkonnosti 

inzerciainzercia
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Ružinovská jedenástka
 skončila remízou 

HK Ružinov 99 má na  
zimnom štadióne platiť viac 

Kedy sa môžete zadarmo korčuľovať? 
Na bezplatné korčuľovanie pre verejnosť  je 
na Zimnom štadióne V. Dzurillu v Ružinove 
vyhradený pravidelný čas. Korčuľovať sa zadarmo 
môžete každú nedeľu od 12:45 do 14:30. Korčule si 
prineste, lebo požičovňa na štadióne nie je. 

Na Trnávke 
otvorili nové futbalové ihrisko 

Nové väčšie futbalové ihrisko  
s umelou trávou otvorili začiat-
kom októbra v areáli SDM 
Domino na Trnávke. Posvätil 
ho provinciál don Jozef Ižold. 
Ihrisko bude slúžiť pre všetky 
vekové kategórie futbalistov na 
tréningy a zároveň umožňuje 

hrať paralelne dva zápasy v malom futbale. Prerobením doterajšej 
tréningovej plochy vzniklo ihrisko pre prípravku. Saleziáni majú aj 
ďalšie futbalové plány – v susednom areáli bývalej Strednej dre-
várskej školy na Pavlovičovej, ktorí získali tento rok do prenájmu 
od Bratislavského samosprávneho kraja, chcú vybudovať takisto 
futbalové ihrisko s umelou trávou. 

(mp)
Foto: M. Šebová

Pekné počasie, množstvo atrakcií pre deti, ale najmä možnosť vyskúšať si 
kopnúť jedenástku proti bývalým ligovým brankárom Interu Bratislava. 
Neoľutoval nikto, kto prišiel koncom septembra na ihrisko Interu na Drieňovej 
ulici na druhý ročník Ružinovskej jedenástky.

,,Rozmýšľali sme o tom, ako sa odvďačiť samospráve za podporu a zároveň urobiť niečo, čo by 
nás spojilo s obyvateľmi Ružinova, kde sme našli náš nový domov. Rozhodli sme sa pritiahnuť 
deti aj rodičov k športovaniu,“ vysvetľuje okolnosti vzniku tohto, dnes už tradičného 
pekného podujatia  predseda predstavenstva FK Inter Jozef Barmoš. Deti dostali možnosť 
vyskúšať si, či je naozaj tak jednoduché prekonať brankára z bieleho bodu, ako to vyzerá 
na televíznej obrazovke a rodičia si zasa overili, či to ešte v tej nohe majú. 
Súčasťou programu bola aj futbalová exhibícia v podaní legiend Interu a poslancov 
mestskej časti Ružinov. Poslanci, ktorí boli vedení dvomi kapitánmi starostom Ružinova 
Dušanom Pekárom a predsedom strany Sieť Radoslavom Procházkom, dali do hry srdce, 
čím eliminovali kvalitatívnu prevahu legiend Interu. ,,Páčila sa mi nezlomná vôľa výberu 
poslancov, ktorí hoci vysoko prehrávali, hrýzli až do konca a podarilo sa im vyrovnať,“ 
pochválil súpera Jozef Barmoš.  Maximum pre úspech urobil Igor Adamec, ktorý nastúpil 
za obe mužstvá a navyše zaznamenal aj malé osobné víťazstvo, keď ho po 26 spoločných 
rokoch prvýkrát videla manželka hrať futbal. Hoci viackrát lovil loptu zo siete v prvom 
polčase, viac si ho užíval. ,,Stáť v bráne proti Interistom bol veľký zážitok, zvlášť keď som 
mal pred sebou v obrane pána starostu, lebo na obranu sa brankár má spoľahnúť,“ hovorí 
Igor Adamec. ,,Som rád, že som si mohol zahrať s legendami Interu, na ktorých bolo vidieť, 
že to stále majú v nohe. Ale všimol som si, že nás šetrili, takže to bolo z oboch strán najmä  
o zábave,“ pridal sa starosta Dušan Pekár. 
Ako sa na správnu exhibíciu patrí, zápas sa skončil remízou. ,,Bol to príma zápas a potvrdil, 
že šport je prostriedkom, ktorý zbližuje ľudí a dáva im možnosť zabudnúť na každodenné 
problémy,“ uzavrel Jozef Barmoš, ktorý už dnes rozmýšľa o najvhodnejšom termíne 
tretieho ročníka tak, aby na ich štadión prilákal čo najviac športuchtivých Ružinovčanov.

(sm)

Namiesto 3 centov mesačne za užívanie ľadu a bezplatné šatne, sklady a 
kancelárie na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu má od novembra tohto roka 
HK Ružinov 99 platiť viac. Vyplýva to z návrhu zmluvy medzi Ružinovským 
športovým klubom (RŠK) ako správcom štadióna a hokejovým klubom. Zmluvu v 
októbri schválili ružinovskí poslanci. Doterajšia zmluva symbolickým prenájmom 
namiesto komerčného ušetrila hokejistom 225 tisíc eur ročne. V klube hrá 220 
hráčov vo ôsmich kategóriách, pričom klub dosahuje kvalitné výsledky. 
„Oproti predchádzajúcej zmluve, v ktorej boli  3 centy na mesiac za prenájom ľadovej plochy, 
navrhujeme upraviť nájom.  Za každú tréningovú hodinu na ľade by bola cena bez rozdielu 
veku  hráčov 20 eur. Pri hráčoch do 11 rokov 30 eur za stretnutie, u hráčov do 15 rokov 60 
eur za stretnutie,  u hráčov do 20 rokov 100 eur za stretnutie.  Nájom za šatne navrhujeme 
paušálne vo výške 15 eur mesačne, za sklady 30 eur mesačne, za kancelársky priestor 30 
eur mesačne,“  vysvetlil zmeny v platbách pre HK Ružinov 99 riaditeľ RŠK Ľubomír Lenár. 
Stále pritom nejde o komerčné ceny. 
HK Ružinov považuje nové platby za nepriaznivé:  „Platby za tréningové hodiny nám 
navýšia náklady na sezónu o približne 34 tisíc eur. Tie budeme musieť nejako rozložiť na 
členské príspevky, lebo financovanie nášho klubu je založené na členských poplatkoch a 
príjmoch z reklamy. Tento finančný skok by sa dal vyriešiť buď  ľadom za euro, alebo keby 
sme mohli prenajímať reklamné plochy na zimnom štadióne,“ vystúpil pred poslancami 
generálny manažér HK Ružinov 99 Peter Just. „ Je to zásadná zmena doterajších 
podmienok. Je to niekoľkonásobné navýšenie, podpísali sme petíciu. Medzi rodičmi vládne 
veľká nespokojnosť,“ vyjadril sa zástupca rodičov hokejistov Branislav Durmis. 
„RŠK potrebujeme finančne zastabilizovať a toto sú stále zvýhodnené podmienky. Ako 
manažér by ste mali hľadať všetky možné prostriedky pre fungovanie klubu, keď vám na 
ňom záleží,“ odkázal Petrovi Justovi poslanec Tomáš Alscher (Smer-SD). Podobne sa 
vyjadril aj poslanec Radoslav Bajer (NOVA). Poslanec Slavomír Drozd (Smer-SD) by bol 
zasa nerád , keby HK Ružinov zvýšil poplatky, ktoré by znášali rodičia hráčov. Tatiana 
Tomášková (bez politickej príslušnosti) navrhla zmenu formy hokejového klubu, ktorý 
funguje ako akciová spoločnosť:  „Ako akciová spoločnosť sa uberáte o uchádzanie sa o 2 %  
z daní, o dotácie, granty.“ „Ak zmluvu neschválite, zablokujeme fungovanie HK Ružinov 99,“ 
upozornil starosta Dušan Pekár (KDH). Miestne zastupiteľstvo napokon zmluvu medzi 
RŠK a HK Ružinov 99 odsúhlasilo – zahlasovalo za ňu 18 z 20 prítomných poslancov. Ak ju 
HK Ružinov 99 podpíše, bude platiť od  novembra 2015 do konca mája 2017. 
 

Miroslava Plesníková

	  
Milí	  rodičia	  a	  deti	  CENTRUM	  TULIPÁN	  

sú	  JASLIČKY	  a	  ŠKÔLKA,	  rodinného	  typu	  pre	  deti	  od	  
1-‐6	  rokov.	  V	  	  novom	  školskom	  roku	  2015/2016	  sme	  pre	  

Vás	  pripravili	  množstvo	  zaujímavých	  aktivít:	  
-‐ angličtina	  s	  kocúrom	  COOKIEm	  na	  každý	  deň	  
-‐ zdravá	   strava:	   produkty	   z	  domáceho	   chovu,	   z	  bio	  
záhrady,	  výživový	  poradca	  

-‐ tanečná	   a	  cvičenie	   pre	   zdravý	   vývoj	   a	  rehabilitácie	  
plochých	  nožičiek	  

-‐ logopédii	   sa	   venujeme	   každý	   piatok	   pravidelne	  
(diagnostika,	  cvičenie,	  pracovné	  listy	  pre	  rodičov)	  

-‐ týždenné	  učebné	  plány	  podľa	  ISCED	  0	  pre	  MŠ	  
-‐ tvoríme	   v	  kreatívnej	   dielni,	   robíme	   grafomotorické	  
cvičenia	  –	  príprava	  pre	  predškolákov	  

-‐ pravidelné	   prechádzky	   v	  parku	   a	  hra	   na	   čerstvom	  
vzduchu	  

-‐ pomáhame	  pri	  vybavovaní	  štátneho	  príspevku	  na	  dieťa	  do	  
3	  rokov	  (230€,	  od	  februára	  2016/280€)	  

CENA:	  jasličkári:	  330€,	  škôlkári:	  278€	  
Každý	  mesiac	  -‐	  DEŇ	  OTVORENÝCH	  DVERÍ:	  26.11.2015	  -‐
zdobíme	  medovníčky	  od	  15.15	  -‐	  17.00	  hod.	  

Kde	  nás	  máte	  hľadať?	  Hríbová	  23,	  Prievoz	  
Zavolajte	  nám	  a	  prídite	  sa	  pozrieť:	  0911	  813	  483	  

www.centrumtulipan.sk	  

inzercia
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Súťažte o knihu Cestujem sama od Samuel Bjørk, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie 
tajničky do 19.11. 2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Nezabudnite uviesť 
svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto knihy. Výhercu zverejníme v RE 12/2015. Správne znenie tajničky z RE 
10/2015: Láska je choroba liečená sobášom. Knihu Veľké malé klamstvá od Liane Moriartyovej získava Mária Kurucová z Miletičovej ulice. Príjemné čítanie! 

Prehliadka centra 
Budapešti a návšteva 
tropikária so žralo-
kom. To bol program 
októbrového výletu 
ružinovských seniorov, 
ktorý pre nich zorga-
nizovala mestská časť 
Ružinov. Výletníkom 
akurát neprialo poča-
sie, celý deň pršalo. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje 
 

ZÁJAZD PRE SENIOROV 
 

   VVVIIIAAANNNOOOČČČNNNÁÁÁ   VVVIIIEEEDDDEEEŇŇŇ         ///      333000...   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111555            
 
PROGRAM/ návšteva Čokoládovne v Kittsee 
/ prehliadka Viedenskej radnice a Rakúskeho parlamentu 
/ Vianočné trhy a návšteva nákupného centra 
                                                          
CENA/ účastník zájazdu hradí 5 eur priamo v autobuse 
/ pri dôchodku nad 525,20 eur možnosť ísť ako samoplatca    
 
ODCHOD/  8:00 z parkoviska pred Miestnym úradom  
MČ Bratislava-Ružinov na Mierovej 21 / PRÍCHOD do Bratislavy 
večer   
 
PRIHLASOVANIE/ do 13.11. 2015 na Miestnom úrade  
MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 
 
PODMIENKY ÚČASTI/ nepracujúci senior s trvalým pobytom 
v Ružinove  
/ potvrdenie o výške dôchodku do 525,20 eur na osobu    
/ platný OP iba vo forme identifikačnej karty alebo platný 
cestovný pas 
/ európsky preukaz zdravotného poistenia  
 

V prípade vyššieho záujmu, ako je kapacita zájazdu, budú účastníci 
zájazdu vyžrebovaní 

 
Ďalšie informácie:   

Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov,  tel. číslo 02/48 284 285 

Upršaná Budapešť 

Kam za senior turistikou? 
Základná organizácia JDS Zimná  l, Bratislava II organizuje 
pre seniorov turistický výlet: 

3.11. 2015 Nitra - Drážovce-kostol z 12. st. - kláštor na 
Zobore - Svoradov prameň - Nitra alebo alternatívne podľa 
viditeľnosti Nitra – Zobor (liečeb.ústav)- sedlo pod 
Zoborom-  Zobor - Pyramída – Nitra. Túra má 10 km/11 km, 
max. prevýšenie 250/300 m. 

Zraz: 6:25 hod. na Hlavnej stanici Bratislava pred stánkom so 
sušeným ovocím, odchod vlaku smer Prievidza o 6:55 hod.

Vhodné sú turistické palice (nie je podmienka). Každý účast-
ník sa turistiky zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Musí si 
byť vedomý svojho zdravotného stavu a fyzických možností a 
na akciu príde primerane vybavený a vystrojený (obuv, oble-
čenie, pršiplášť, voda, strava, prostriedok proti hmyzu). Akcia 
sa uskutoční za každého počasia. 
Sprevádzať budú: M. Chudá a E. Švecová, 0902 197 141
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FATS JAZZ BAND

koncert v rytme swingu

pre seniorov

Jana Dekánková Ladislav Fancovic www.fatsjazzband.com

dom kultúry ruzinov

24.11 o 14:30 hod

vstup volný

STYLOVY ORCHESTER POD VEDENIM LADISLAVA FANCOVICA

Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár  
pozýva 

 
osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho,  

žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na   
 

VIANOČNÚ VEČERU 
24. 12. 2015 o 13:30 hod. 

v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14 
 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 11. 12. 2015  
na miestnom úrade na Mierovej 21  v kancelárii prvého kontaktu. 

 

Bližšie informácie: 02/48 284 267    
 

My name is Jozef 

V Ružinove bol Deň seniorov

60 ružinovských seniorov sa na pre-
lome septembra a októbra zadarmo 
učilo angličtinu s jazykovou školou The 
Bridge. Od pondelka do piatku  
s nimi lektori preberali anglický jazyk 
úplne od základov. Zatiaľ čo v prvý deň 
kurzu na hodine prevládal strach z ne-

poznaného, na konci týždňa viacerí seniori chceli v kurze pokra-
čovať ďalej. Bezplatná možnosť výučby angličtiny vznikla vďaka 
vzájomnej spolupráci mestskej časti Ružinov a jazykovej školy. 
Záujem o kurz bol veľký obrovský, účastníkov museli žrebovať.

V Dome kultúry Ružinov sa 7. októbra 
2015 uskutočnil Deň seniorov. Ná-
vštevníci si tu mohli vypočuť rôzne 
prednášky, pozrieť ukážky tancov, cvi-
čení, výstavu dobovej módy, k dispozícii 
boli prezentačné stánky organizácií 
ponúkajúcich služby pre seniorov. 
Záverom Dňa seniorov bola tombola. 
Podujatie moderoval Richard Vrablec a už štvrtý rok ho organizo-
vala mestská časť Ružinov. Vstup bol bezplatný.

Viac ako sto seniorov z Ružinova 
sa prihlásilo na kurz počítačo-

vých zručností. Ten bezplatne pre 
nich v októbri pripravila mestská 
časť Ružinov spolu s firmou Leno-
vo. Lektori z Lenova sa vo svojom 
sídle počas troch dní venovali štr-
nástim vyžrebovaným seniorom. 
Každý mal k dispozícii notebook, 
na ktorom sa učili pracovať najmä 

s internetom a emailom.  „Veľmi dobré je, že sme sa naučili vyhľadať si 
spoje MHD na internete,“ uviedla jedna z účastníčok kurzu. Seniorov 
zaujímalo aj to, ako cez internet nakupovať z domu potraviny. 
„Veľmi oceňujem trpezlivosť  lektorov, lebo v rodine taká trpezlivosť 
nie je,“ prezradila s úsmevom ďalšia z kurzistov.  Tento rok to bol už 
druhý takýto počítačový kurz, ktorý mohli ružinovskí dôchodcovia 
zadarmo absolvovať. 

Miroslava Plesníková
Foto: autorka 

Seniori  chcú nakupovať cez internet

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava II – Štrkovec
Vás pozýva 

na slávnostnú členskú schôdzu v rámci mesiaca úcty k starším
9. novembra 2015 o 14:30 V DK Ružinov, Ružinovská 28,  

1. poschodie, sála č. 271 

• Prezentácia
• Zahájenie, schválenie programu 
• Kultúrny program ZUŠ sv. Cecílie 
• Blahoželanie jubilantom 

•  Aktuálne informácie pre členov ZO 
 JDS Štrkovec 

• Diskusia
• Záver

Nezabudnite si priniesť členský preukaz. 

Program:

Knižnica Ružinov • Dom kultúry Ružinov • MČ Bratislava-Ružinov 

18. novembra 2015 o 15:00 h v DK Ružinov

Okresná organizácia JDS Bratislava 2
Vás pozývajú na súťaž
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SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861  

 

9. 11. pondelok 15.00 – 16.00 h ROZHOVOR O ZDRAVÍ: ALZHEIMEROVA CHOROBA
   Beseda s neurológom MUDr. Vladimírom Ferjenčíkom 

20. 11. streda 14.00 – 15.00 h VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
   Výroba vianočných vencov a vianočných ozdôb

23. 11.pondelok 14.00 – 15.00 h PODVODY NA SENIOROCH
   Beseda s členom policajného zboru

28. 11. sobota 16.00 – 17.30 h SNEHULIENKA A ŠTYRIA TRPASLÍCI
   Divadelné predstavenie s pesničkami, hrá Anna Okapcová-Tyralová

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Výtvarné dielne TOP ART pre deti od 3 rokov - Ut 15:00 – 18:00, Str 15:00 – 17:00, Štv 15:00 – 18:00
Výtvarné dielne TOP ART pre dospelých – Ut 14:00-18:00, Štv 14:00-18:00, Výtvarné dielne ECO 
LINE pre deti – Štv 17:00 – 18:00, Šachový krúžok – Ut 16:00 – 20:00, Joga – Str 18:00-19:30,
Pilates – Po 18:00 – 19:00, Štv 8:00 – 9:00, 18:00 – 19:00, Zdravotné cvičenie pre seniorov – Štv 
14:30 – 16:30, Zdravotné cvičenie na chrbticu – Po 19:30 – 20:30, Ut 18:30 – 19:30, Str 17:00 – 19:30
Mafra Divas – otvára kurz orientálneho tanca pre začiatočníčky. Prvá hodina 5.10.2015 zdarma – Po 19:40 
– 21:00, Orientálne tance – Ut 18:00 – 21:00, DFS Trávniček - Po 15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30
FS Lipa – Str 17:30 – 18:30, Chránená dielňa Donna Rosi – krajčírske služby – Po-Pia 8:00 – 14:00
Denné centrum seniorov – Po 13:30 – 17:00, Ut 13:30 – 17:00, Str 13:30 – 17:00

4. 11. streda  14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
  CHÔDZA AKO ZÁKLADNÝ POHYBOVÝ STEREOTYP  prednáša doc. MUDr. K. Horňáček, PhD.

5. 11. štvrtok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 

6. 11. - 8. 11.  piatok( 17.00-22.00 h)  sobota- nedeľa (13.30 - 22.00 h)
  CESTOU - NECESTOU
  Festivalu s viac ako 40  cestovateľskými prezentáciami o krajinách z celého sveta  
  doplnené prezentáciou v 3D, indonézskym tancom a koncert M. Geišberga 

10. 11. utorok od 17.00 h ŠLÁGER TV  Verejná nahrávka 

11. 11. streda 13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

11. 11. streda 19.00 h VER(EJ)NÝ MILENEC
  Komédia. Účinkujú: K. HAYDU, M. PERTLOVÁ, S. DAUBNEROVÁ, I.   
  ADAMEC, réžia: Soňa FERENCOVÁ

13. 11. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

14. 11. sobota 20.00 h  FIESTA LATINA MIGUELA MÉNDEZA REUNION V. 

15. 11. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   PERNÍKOVÁ CHALÚPKA, hrá Divadlo POD HRÍBIKOM

15. 11. nedeľa 
10.00-16:00 h RODINNÝ TRH RUŽINOVČANOV
  darujte, predajte, kúpte a prezentujte svoje vlastné výrobky

18. 11. streda 15.00 h NAJLEPŠIA STARÁ MAMA RUŽINOVA 
  Súťaž organizovaná v spolupráci s Knižnicou Ružinov Hosť: Miroslav Švába 

19.11. štvrtok 10.00 h  SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA GYMNÁZIA I. HORVÁTHA

20. 11. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 

21. 11. sobota 17.00 h  23. STRETNUTIE BRATISLAVSKÝCH KLUBOV ABSTINENTOV  
  Deň otvorených dverí pre verejnosť, diskusie s terapeutmi

22. 11. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  Divadelné predstavenie Divadla KUK A CUK z Brna

25. 11. streda 10.00 h PETER FOURIER Účinkujú študenti a absolventi GMA a kapucíni

24. 11. utorok 14.30 h FATS JAZZ BAND Koncert pre seniorov z Ružinova 

25. 11. streda 13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ

26. 11. štvrtok 17.00 h HUDBA  MLADÝCH - koncert ZUŠ sv. Cecílie

26. 11. štvrtok 17.00 h KATARÍNSKÁ RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

28. 11. sobota  8.30 – 18.00 h PLASTIKOVÁ ZIMA - medzinárodná modelárska výstava

29. 11. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  NÁMORNÍCI VERZUS PIRÁTI, hrá Divadlo JAJA

29. 11. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE 
  Zapálenie prvej adventnej sviece spojené s kultúrnym programom 
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
FS Karpaty - Po  20:00 – 22:00 h, Ut 18:00 – 21:30 h, Str 20:00 – 22:00 h, Štv 18:00 – 21:30 h
Box Team Legend – Po 18:30 – 20:00 h, Str 18:30 - 20:00 h, Pia 18:00 - 19:30 h
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy  Po 17:30 – 18:30 h, Str 17:30 – 18:30 h
Anglicky jazyk  - Ut 16:00 – 17:30 h, Hudobné kurzy - Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre 
deti a dospelých, Hudobno-dramatický súbor T.H. ŠEVČENKA – Str 17:30 – 21:00
Miešaný spevácky zbor CANTUS – Str 18:00 – 21:00, Kompozičný šach – každý druhý piatok  18:00 – 21:00
Krížovkársko-hádankársky krúžok DUNAJCI  - každú druhú stredu 18:00 – 21:00

SD PRIEVOZ 
Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30

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

Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi Str  9:00 – 13:30, Štv 9:00 – 13:30
Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga Po 17:00 – 21:00, Str 17:00 – 21:00
Elastic – HIP-HOP, Street dance Po 14:30 – 19:30, Ut 14:30 – 19:30, Str 14:30 – 19:30, Štv 14:30 – 19:30
AVALON – akadémia írskeho tanca
ZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor
LADON (ZUŠ) - Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy Po - Pia 14:45 – 18:30
Hudobná škola Svetielko Ľudmila Šramová – klavír, flauta, gitara, spev Po– Pia 15:30 – 20:00
Angličtina – mierne pokročilí  Ut 8:00 – 11:00, Štv 8:00 – 11:00, Arabčina  Po–Pia 19:30 – 21:15, Taliančina 
Ut  8:00 – 9:30, Štv 8:00 – 9:30, Ruština Ut 17:00 – 19:00, Štv 17:00 – 19:00

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY
Nevädzová 4, tel.: 02/ 436 30 594

 SD Nivy, Súťažná 18 
04.11. ST 19:30 INHERENT VICE, Paul Thomas Anderson, USA, 2014, 147 min., 3.50/4.00 €
05.11. ŠT 19:30 SPECTRE, Sam Mendes, Brit./USA, 2015, 150 min., 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)
06.11. PI 18:00 PAN: CESTA DO KRAJINY-NEKRAJINY, Joe Wright, USA, 2015, 111 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI) 
06.11. PI 20:00 PURPUROVÝ VRCH, Guillermo del Toro, USA, 2015, 119 min., 3.50/4.00 €
07.11. SO 17:30 ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU, T. Vinterberg, Brit., 2015, 118 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
07.11. SO 19:30 SPECTRE, Sam Mendes, Brit./USA, 2015, 150 min.,3.50/4.00 €
11.11. ST 19:30 LEGENDY ZLOČINU, Brian Helgeland, Brit./Fr., 2015, 3.50/4.00 €

12.-16.11. MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA

18.11. ST 19:30 STEVE JOBS, Danny Boyle, USA, 2015, 122 min., 3.50/4.00 €
19.11. ŠT 19:30 BLACK MASS: ŠPINAVÁ DOHODA, Scott Cooper, USA, 2015, 123 min., 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)
20.11. PI 18:00 PEANUTS: SNOOPY A CHARLIE BROWN VO FILME, USA, 2015, 92 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI)
20.11. PI 19:45 BLACK MASS: ŠPINAVÁ DOHODA, Scott Cooper, USA, 2015, 123 min., 3.50/4.00 €
22.11. NE 18:00 HAMLET, Lindsey Turner, Brit., 2015, 207 min., 2D záznam, 7.00 € / 9.00 € (NATIONAL THEATRE)
25.11. ST 19:30 EVA NOVÁ, Marko Škop, SR/ČR, 2015, 110 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO)
26.11. ŠT 19:30 ZBRUSU NOVÝ ZÁKON, Jaco Van Dormael, Belg./Fr., 2015, 113 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO)
27.11. PI 18:00 PONYO Z ÚTESU NAD MOROM, Hayao Miyazaki, Jap., 2008, 98 min., 3.00/3.50 €  (PRE DETI)
27.11. PI 19:45 PRI MORI, Angelina Jolie Pitt, USA, 2015, 122 min., 3.50/4.00 €
28.11. SO 17:30 HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 2, Francis Lawrence, USA, 2015, 137 min., 3.50/4.00 € (SCI-FI 
ZÓNA)
28.11. SO 20:00 VICTOR FRANKENSTEIN, Paul McGuigan, USA, 2015, 109 min., 3.50/4.00 €

NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV BONUS KARTY 
NOSTALGIA.  Zmena programu vyhradená.  PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME, SLEDUJTE NA 
 WWW.NOSTALGIA.SK      

Materské centrum Hojdana
Haburská 2, tel.: 02/ 43 63 45 07

13.11. o 10:30–11:30 Múdry piatok v Hojdane: Rozprávajme sa spolu – hodinka otázok a odpovedí  
s logopédom 
14.11. o 16:00–19:00 Tekvičkovo v Hojdane – veľká záhradná tekvicová zábava 
16.11. o 17:00–19:00 Rozhovory o zázraku – stretnutie s dulami k témam tehotenstva, pôrodu, šestonedelia 
a rodičovstva
18.11.o 10:30  Pekná streda v Hojdane: Chlapček synček - divadielko pre najmenších a ich rodičov. Vstup iba 
na vopred zakúpené vstupenky. 
20.11. o 10:00–12:00 Podporná skupina nosenia a dojčenia detí
24.11. o 12:30-13:45  Kurz masáže dojčiat – začiatok 5-týždňového kurzu pre rodičov s deťmi od 6 týždňov 
do 10 mesiacov
24. – 26.11. o 12:30 – 14:30 Power Point pre začiatočníkov – kurz  
26.11. o 10:00–12:00 Adventné dopoludnie v Hojdane – výroba vencov so Soničkou 
27.11. o 10:00–12:00 Múdry piatok v Hojdane: Ako sa zodpovedne rozhodnúť o očkovaní – druhý diel 
prednášky M. Filla

Viac informácií na recepcii MC Hojdana a na  www.hojdana.sk. Zmena programu vyhradená.

1.11.,8.11., 15.11., 22.11., 29.11. nedeľa 9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
  Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých 
08.11. nedeľa 19.00 h JESENNÁ MELANCHÓLIA - KONCERT ORCHESTRA    
  BRATISLAVA HOT SERENADERS 
09.11. pondelok 16.30 h ŽIVOT PO ŠPANIELSKY
   Zaujímavosti a rozdiely slovenskej a španielskej kultúry Vstup voľný
10.11. utorok 18.00 h FENG SHUEJ – ŽIVEL VODA 
  Prednáška pre verejnosť spojená s premietaním  Vstup voľný 
12.-16.11. 
štv-po 19.00 - 22.00 h 17. MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA 
19.11. štvrtok 18.00 h LIEČIME SA BYLINKAMI - VYCHUTNAJTE SI ČAJ  
  Prednáška pre verejnosť spojená s ochutnávkou čaju Vstup voľný
21.11. sobota 17.00 h KRST NOVÉHO CD SKUPINY FELICE "ČOSI" 
23.11. pondelok 16.30 h KREATÍVNE TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A RODIČOV
  Vstup voľný
25.11. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY 
26.11. štvrtok 17.00 h SAMOLIEČBA ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ SO ŠTEFANOM ZAKUŤANSKÝM  
  Prednáška pre verejnosť, vstup voľný
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Joga – Po 17:00 – 20:00 h, Str 18:30 – 20:00 h, DFS Prvosienka – Ut 16:00 – 19:00 h, Str 16:00 – 18:00 h, Štv 
16:00 – 19:00 h, Anglický jazyk  - Po-Pia 17:30 – 20:00 h, Španielsky jazyk – Po 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 
18:30 h, Ut 19:00 – 20:30 h, Str 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Štv 8:00 – 9:00 h, Štv 17:25 – 18:55 h, Kurz 
výtvarnej výchovy pre deti od 4 rokov – Ut 16:30 – 18:00 h Cvičenie na chrbticu pre dospelých – Ut 
17:00 – 18:00 h, Výučba klavíra pre deti a dospelých – Po 13:00 – 21:00 h, Výučba spevu pre deti a 
dospelých – Str 15:30-16:30, 17:00 – 19:20 h, Štv 16:00 – 17:00 h, Etno Dance – tanečné štúdio pre 
dospelých – Po – Pia 17:00 – 21:15 h


