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R. Lazar: 
V mojich 
obrazoch sú 
odkazy

Ružinovčanka 
ide na 
OH do Ria

Ceny bytov 
budú ešte 
stúpať
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Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade 

4. 5. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Vladimír Sloboda
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Trnávka

11. 5. 2016 16:30 - 17:30  
Ing. Katarína Šimončičová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Nivy

18. 5. 2016 16:30 - 17:30  
JUDr. Daniela Šurinová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Trávniky

25. 5. 2016 16:30 - 17:30
Mgr. Petra Pálenčárová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Pošeň

Ružinov nesúhlasí  
s výstavbou náhradných bytov mesta
Namiesto voľnej zelenej plochy bytovky s nájomnými bytmi. Taký je zámer hlavného mesta so svojimi pozemkami na 
Astronomickej a Čmelíkovej. Starosta Ružinova, viacerí miestni poslanci ako aj obyvatelia s týmto plánom ale nesúhlasia. 
Hlavné mesto vyhlásilo 13. apríla 2016 verejné obstarávanie na komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných 
bytov na Astronomickej ulici. Viacerí obyvatelia tejto lokality  ale s plánovanou výstavbou nesúhlasia, to dali najavo aj 
počas marcového miestneho zastupiteľstva. S ich názorom sa stotožnili aj viacerí miestni poslanci a starosta Ružinova. 
Práve preto sa stretol s primátorom Bratislavy, aby mu navrhol aj iné východiská. Hlavné mesto totiž nájomne byty môže 
stavať len na svojich pozemkoch, vzhľadom k výške dotácii. „V lokalitách Čmelíková a Astronomická nesúhlasíme  
s výstavbou bytov. Ide o zelené plochy, ktoré v Bratislave ubúdajú. Sú to pozemky hlavného mesta, a preto 
môžeme spoločne ochrániť túto zeleň. Pre hlavné mesto sme vytipovali pozemok na Borodáčovej ulici. Existujú 
aj ďalšie lokality, vhodnejšie na výstavbu, ale nemohol by zaznievať argument, že nemáme čas zaoberať sa 
nimi,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Zároveň dodal, že do úvahy prichádza napríklad aj lokalita na Bazovej či 
chátrajúce budovy bývalej školy na Vietnamskej ulici. V oboch prípadoch ide tiež o majetok hlavného mesta. Na pláne je aj 
verejné stretnutie s obyvateľmi a primátorom Ivom Nesrovnalom, zástupcami hlavného mesta  a predstaviteľmi Ružinova.  
Primátor dostal pozvanie na 11.5. 2016 o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke miestneho úradu písomne a aj osobne. Do našej 
uzávierky stretnutie nepotvrdil. 

Mesto musí zabezpečiť náhradné bývanie
Hlavné mesto musí podľa zákona do konca roka 2016 zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituo-
vaných bytov.  Ak tak neurobí bude im musieť preplácať rozdiel medzi regulovaných a trhovým nájomným. Podľa vedenia 
mesta by mohlo ísť o sumu až 4 milióny eur ročne. „Povinnosť zabezpečenia náhradných nájomných bytov bola za 
bývalého vedenia absolútne neriešená a podcenená. Od roku 2011, kedy zákon vstúpil do platnosti, do roku 2014 
nebol občanom, ktorí na to majú nárok, odovzdaný ani jeden náhradný nájomný byt. Od začiatku roku 2015 
sme tak začali rozbiehať komplikované procesy potrebné na zabezpečenie náhradných nájomných bytov, aby 
Bratislavčania, ktorí majú na bytové náhrady nárok, bývanie aj reálne dostali,“  uviedol primátor Ivo Nesrovnal.  Na 
výstavbu náhradných nájomných bytov pre reštituentov si mesto vyhliadlo viaceré lokality, kde má svoje pozemky: Pri kríži 
a Na vrátkach v Dúbravke, Astronomickú a Čmelíkovú ulicu v Ružinove. Vedenie mesta tvrdí, že pri výstavbe týchto náhrad-
ných bytov bude nutná kooperácia s mestskými časťami. Faktom ale zostáva, že súhlasné záväzné stanovisko k výstavbe 
vydáva magistrát, teda v tomto prípade samotné mesto na svoj vlastný projekt. Až potom prichádzajú na rad stavebné 
úrady v mestských častiach, ktoré ale musia postupovať podľa stavebného zákona a rešpektovať vydané súhlasné záväzne 
stanovisko magistrátu.

(mš)

Ústredný automotoklub 
Slovenská republika a partneri

pozývajú na II. ročník Automobilovej 
súťaže rodičov a detí 

Bratislava tours 2016 
(Bratislavou bezpečne) 

14. 5. 2016
Viac informácii ako aj prihlášky na  

www.uamk.sk

Mestská časť Bratislava – Ružinov
pozýva pri príležitosti

Dňa matiek na
pre mladé mamičky  

z Ružinova
18. máj 2016 o 19:00  

v DK Ružinov
Divadelné predstavenie 

Všetko o ženách
Voľné vstupenky od 4. 5. 2016  

na MiÚ Ružinov, 
3. poschodie, kancelária 310,  

tel. č. 02/48284309
Ponuka platí do vyčerpania 

vstupeniek

V Ružinove zapísali  
takmer deväťsto prvákov
Takmer 900 budúcich prvákov je zapísaných na deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Ružinov.  Najviac detí zapísali na Základnej škole Ostredková a to 168. Viac ako 140 budúcich prvákov zapísali aj na  
ZŠ Nevädzová a ZŠ Pavla Marcelyho. Cez sto zapísaných detí majú aj na Základnej škole Mierová. Celkovo v Ružinove tento 
rok v počte zapísaných detí dominujú chlapci.
Počet detí, ktorí nastúpia v septembri do prvých tried, je ale zatiaľ orientačný, keďže časť detí  môže mať odklad povinnej 
školskej dochádzky alebo nastanú iné zmeny, kvôli ktorým nastúpia napríklad do iných škôl.

(mš)

Ružinovčania sa zbavili  
viac ako jedenástich ton elektroodpadu

Možnosť zbaviť sa bezplatne starej chladničky, práčky či 
televízora využilo množstvo Ružinovčanov. Počas jarného 
zberu starých elektrospotrebičov spolu odovzdali 11,5 tony 
takéhoto odpadu na ekologické spracovanie. Až päť ton 
tvorili televízory a monitory. Približne 30% z vyzbieraného 
elektroodpadu tvorila biela technika. 
Vyzbieraný elektroodpad  neskončí na skládke, ale putuje 
na ekologickú recykláciu. Zároveň Združenie výrobcov elek-
trospotrebičov pre recykláciu Envidodom venuje za každý 
vyzbieraný kilogram odpadu päť centov bratislavskej ZOO 

na výstavbu pavilónu vlkov.  
Okrem toho sa v mestskej časti uskutočnilo aj jarné uprato-
vanie formou veľkokapacitných kontajnerov, počas ktorého 
sa Ružinovčania zbavili starého nábytku či iných veľkých 
nepotrebných vecí. Priamo na sídliská umiestnil Ružinovský 
podnik verejno-prospešných služieb veľkokapacitné kontaj-
nery. Počas troch víkendov sa tak Ružinovčanom podarilo 
zaplniť približne 200 veľkokapacitných kontajnerov.

Marianna Šebová

Stretnutie so starostom Ružinova býva spravidla 
každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných 

hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete 
na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov.

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 
DUŠANOM PEKÁROM 

a hovorte s ním o Ružinove
7. JÚN od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Jedáleň ZŠ Kulíškova 8

Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom odviezlo  
16. apríla 2016 z celého Ružinova nefunkčné elektrické spotrebiče. Celkovo 
sa podarilo vyzbierať viac ako 11 ton elektroodpadu.



 www.ruzinovskeecho.sk 03 www.ruzinovskeecho.sk 03
V centre na Mierovej  
upravia liečebný poriadok

Ružinovské paradoxy:  
Zebra by bola zbytočná

Už pár rokov sa obyvatelia 
Mierovej ulice sťažujú na 
pacientov z Centra pre liečbu 
drogových a iných závislostí 
na Hraničnej. Títo pacienti 
sa počas prestávok zdržujú 
v blízkosti centra a popíjajú 
alkohol. Obľubujú priestor 
pred potravinami, kde ich 
môžeme stretnúť a nájsť tam 
pozostatky z ich popíjania. 

Pre obyvateľov blízkych bytoviek predstavujú strach, nie raz sa im stalo, že im vulgárne 
nadávali a chceli ich napadnúť.  „Pred dvoma týždňami som sa vracala domov zadným 
vchodom a celá skupinka tam stála a pila alkohol. Tak som ich poprosila aby opustili 
tento priestor a odišli. Jedna z nich pristúpila ku mne, bola asi 10 cm od mojej tváre a 
vulgárne mi nadávala. Na druhý deň som sa bála ísť domov,“ hovorí pani Ľubica, ktorá 
býva na Mierovej ulici a bola jednou z iniciátoriek vyriešenia tohto problému. Ona aj ostatní 
obyvatelia vidia jediné riešenie , aby sa centrum odsťahovalo na okraj Bratislavy. 
Mestská polícia nemá také kompetencie, aby to sama dokázala vyriešiť.  „Kameňom úrazu 
je to, že keď sa priblíži auto mestskej polície, tak pacienti sa rozídu a bez toho aby 
sme ich pristihli pri čine, ich nemôžeme sankcionovať,“ hovorí Jaroslav Tuleja, veliteľ  
Okrskovej stanice Bratislava - Ružinov. Na spoločné stretnutie so starostom prišiel ako 
pán Tuleja, tak aj pán Ľubomír Okruhlica, ktorý je riaditeľom centra. Povedal, že rozšíria 
liečebný poriadok, tak aby sa pacienti nezdržovali na Mierovej ulici: „V prípade ak sa budú 
zdržiavať v okolí centra  a pred potravinami na Mierovej, budeme to považovať za 
porušenie liečebného režimu a museli by sme ich odporučiť do zariadenia niekde 
inde alebo na lôžkovú liečbu.“ 
Tieto opatrenia by mali zmierniť následky blízkosti liečebne pri obytných domoch. Uvidíme, 
ako sa nové pravidlá ujmú a či sa bude s prichádzajúcim letom počet závislých na verejných 
priestranstvách zvyšovať, ako to bolo po minulé roky, alebo naopak znižovať, čo zabezpečí 
obyvateľom pokojnejší život na Mierovej ulici. 

Marianna Podlucká 
Foto Milan Stanislav

Každý, kto chodí s otvorenými 
očami, v našej mestskej časti 
nájde pár paradoxov. Zväčša 
sú celkom zábavné, preto sme 
sa rozhodli občas si vytipovať 
niektorý zaujímavý úkaz a 
venovať mu pozornosť. Tentokrát 
sa pozrime na cesty v Ružinove.

Všimli sme si skvostný architektonický prvok na Svidníckej ulici pri Štrkoveckom jazere. Má 
asi ísť o bezbariérový priechod, ale napohľad nie je jasné, prečo sa nachádza niekde, kde je 
na jednej strane cesty plot a na druhej nič. V meste, v ktorom stále nachádzame množstvo 
bariér v úradoch, školách či prostriedkoch verejnej dopravy, je to vskutku krok vpred. Len 
nevieme, či úplne správnym smerom.
Takéto znížené chodníky sú bežné pri zebrách či na rohoch ulíc, odkiaľ sa dá niekam dostať. 
Uľahčujú predovšetkým manipuláciu s kočíkmi, no využijú ich aj ľudia na invalidných 
vozíkoch. Hoci na Svidníckej by zebra bola vskutku zbytočná, človeku až príde ľúto toho 
podobne zbytočného zníženého chodníka, že pri ňom nenakreslili aspoň tie pruhy. Možné je 
tiež, že keď to tu budovali, aj chceli, no nakoniec zabudli.
História bezprizorného priechodu je nejasná, no vieme o ňom, že pár rôčkov sa už na 
Svidníckej nachádza. Za ten čas sa chodník opoužíval a jeho okraje obili a znížili, takže už 
takmer nevidieť rozdiel medzi priechodom a zvyškom chodníka. Teda ak nepočítame pútavý 
farebný okraj, bez ktorého by sme si priechod asi ani nevšimli.
Pokiaľ viete niečo o pôvode tohoto architektonického prvku, budeme radi, ak nám dáte 
vedieť. A tiež, ak sa podelíte o vlastnú vtipnú alebo tragikomickú skúsenosť s ružinovskými 
priechodmi.

Lucia Michlerová
Foto autorka

Mestská časť Bratislava – Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava

Výberové konanie na obsadenie funkcie:
konateľ TVR a RE, s. r. o. 

Kvalifikačné predpoklady:
 VŠ vzdelanie I. stupňa

Kritériá výberu:
 Minimálne 3 roky praxe v riadiacich pozíciách,
  Znalosť právnych predpisov upravujúcich hospodárenie  

s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným do 
správy mestskej časti,

  Znalosť právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet 
podnikania spoločnosti, 

 Všeobecný ekonomický prehľad,
  Manažérske schopnosti, strategické myslenie, schopnosť  

riešiť problémy, schopnosť vyjednávať, schopnosť riešiť 
konflikty, odolnosť voči stresu,

  Samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita,  
asertivita, iniciatívnosť, komunikačné schopnosti a písomný 
prejav,

 Bezúhonnosť.

Náplň práce:
 Riadenie a zodpovednosť za chod spoločnosti, 
  Zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predmetu  

podnikania spoločnosti,
  Zodpovednosť za hospodárenie s majetkom mestskej  

časti, majetkom zvereným mestskej časti do správy  
a s majetkom spoločnosti,

  Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z funkcie  
konateľa spoločnosti,

 Schvaľovanie vnútorných predpisov spoločnosti, 
  Zastupovanie spoločnosti ako štatutárny orgán  

spoločnosti,
  Komunikácia s miestnym zastupiteľstvom, starostom  

a kontrolórom mestskej časti.

K žiadosti o zaradenie do výberového konania priložte:
  Profesijný štruktúrovaný životopis so zameraním na  

pracovné skúsenosti, pracovnú náplň, oblasť zodpovednosti 
a počet riadených zamestnancov, 

  Doklady o dosiahnutom vzdelaní, skúškach, certifikátoch 
a pod. ,

  Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa  
§ 11 ods. 4 z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 Rozvojový plán spoločnosti
  Súhlas kandidáta so zverejneným životopisu a  

rozvojového plánu spoločnosti
  Čestné vyhlásenie kandidáta, že nemá dlhy voči  

verejnej správe

Kompletné žiadosti s prílohami zasielajte resp. doručte  
do podateľne v zalepenej obálke s označením 
„Výberové konanie- neotvárať“, a to v termíne do  
11. 5. 2016 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava

Rozhodujúci je termín doručenia.
Vybraní uchádzači budú vyzvaní na predloženie písomnej 
koncepcie výkonu  funkcie. Po vypočutí komisiou budú 
najlepší uchádzači pozvaní na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov.
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Celý život ste Ružinovčan. V samospráve ste zažili 
rôzne pozície a boli ste aj starostom. Čo Ružinovu 
podľa vás chýba?
Vyrastal som v Ružinove, chodil som tu do základnej školy 
aj na gymnázium, takže detstvo i mladosť, priateľstvá, prvé 
lásky i sklamania ma sprevádzajú a sú späté s touto peknou 
časťou Bratislavy po celý život. Ružinov sa počas tých rokov 
menil, vybudovali sa sídliská na vtedajšom okraji Bratislavy 
medzi pôvodnými rodinnými zástavbami Prievozu  
a Trnávky, ktoré boli urbanizované s veľkou mierou citu pre 
potreby obyvateľov, s množstvom zelene. S rozvojom však 
pribúdajú nové požiadavky na bývanie, služby, parkovanie 
a občiansku vybavenosť, ktoré idú na úkor zahusťovania 
pôvodného urbanizmu. Deje sa to však nielen v Ružinove, 
no i v celej Bratislave.

Aj vám dávajú ľudia za vinu to, že ste podielali na 
zahusťovaní. Má sa podľa vás mesto rozvíjať, alebo  
v určitej chvíli zakonzervovať?
Rozvoj spoločnosti sa nedá v určitom momente zastaviť  
a povedať dosť, teraz sa zastavme a takto to bude naveky. 
My môžeme tento rozvoj usmerňovať, korigovať želaným 
smerom, čo chceme odovzdať naším deťom, kde ich 
chceme vidieť, v akom prostredí budú vyrastať a ako ich 
bude formovať. Nakoľko som tu vyrastal, viem porovnať 
naše detstvo s detstvom mojich synov a ich rovesníkov. 
Naša generácia vyrastala v prostredí, kde sme neboli tak 
odkázaní na rodičov ako dnes. Samozrejme, nebola taká 
premávka na cestách, kriminalita, bolo viac športovísk a aj 
viac detí hrajúcich sa voľne medzi domami. No ani mesto, 
ani čas a rozvoj sa nedá zastaviť, dá sa len regulovať  
a vytvárať, čo najlepšie podmienky na život.

Kritici vám nevedia odpoustiť zmenu povolenia pri 
výstavbe Retra. Postupovali by ste dnes rovnako?
Zmena povolenia bola v rámci zákonnývh noriem, platných 
v čase, niekomu sa nemusí páčiť, no potom treba zmeniť 
zákon. Myslím, že dnes sú ľudia spokojní nielen s Retrom, 
ktoré ponúka nové služby, bývanie, obchody i priestory na 
šport a relax, ale aj s Euroveou, Centrálom, novou príletovou 
a odletovou halou letiska, prebudovaným ružinovským 
zimným štadiónom V. Dzurillu, hokejbalovým ihriskom 
a zrekonštruovanými školami, ktoré sa zrealizovali počas 
môjho pôsobenia v pozícii ružinovského starostu.

Aké má starosta, ako šéf stavebného úradu, 
možnosti ovplyvniť projekt pri vydávaní stavebného 

povolenia, alebo povolovania zmeny?
Starosta má vo svojej kompetencii dve oblasti právomoci 
ovplyvňovania výstavby vo svojej mestskej časti. Jedna je 
oblasť územného rozvoja, kde na základe dokumentov, 
schválených v zastupiteľstve Ružinova, dáva návrhy na 
zmenu Územného plánu hlavného mesta Bratislavy, kde sa 
napr. mne podarilo zmeniť funkciu občianska vybavenosť 
(výstavba) v priestore medzi Ružinovskou ulicou  
a Paneurópskou vysokou školou na funkciu park, zeleň a pri 
Drieňovej ulici na Štrkovci tiež z výstavby na funkciu šport 
a rekreácia. Takisto pripravuje dokumenty na podrobnejšiu 
reguláciu v rámci územného plánu Územnými plánmi zón, 
ktoré som začal obstarávať v najcennejších lokalitách našej 
mestskej časti, ako je Štrkovecké jazero, rodinná zástavba  
v Prievoze, Trnávke, trhovisko na Miletičovej...
Druhá oblasť je prenesený výkon štátnej správy, kde 
je starosta šéfom stavebného úradu a musí sa riadiť 
príslušnými platnými zákonmi, týkajúcimi sa výstavby. 
Tomu musí podriadiť aj svoje subjektívne stanovisko. 
Nemôže sa tu, obrazne povedané, správať tak, že táto 
stavba sa mi nepáči, tak tu ju nepostavíte. Vystavuje tým 
mestskú časť súdnym procesom, ktoré sú finančne náročné. 
Aj z tohto vyplýva, že starosta, ak chce niečo chce zmeniť, 
potrebuje na to viac ako jedno volebné obdobie. Myslím, že 
smerovanie Ružinova sa mi podarilo nastaviť, že sa prestali 
predávať pozemky, objekty materských škôl a začal sa 
majetok zveľaďovať a rekonštruovať. (základné a materské 
školy, športoviská a parky)

Bolo podľa vás rozumné poveriť samosprávu 
výkonom právomocí štátu na úrovni stavebného 
konania?
Úmysel bol správny, dostať tento výkon bližšie k ľuďom,  
k obyvateľom, ktorí sú danou výstavbou dotknutí nielen 
ako účastníci konania, ale aj ako ľudia žijúci v danej lokalite.

Ste súčasne aj mestský poslanec, nezdá sa vám 
prinajmenšom obmedzená možnosť hlavného mesta 
rozhodovať o podobe Bratislavy, keďže v stavebnom 
konaní v konečnom dôsledku rozhodujú mestské 
časti?
Právomoci sú rozdelené mezi magistrát a mestské časti 
s tým, že magistrát má v právomoci Územný plán a jeho 
záväzný výklad a taktiež jeho zmeny na základe podnetov, 
či už mestských častí, občianskych združení i obyvateľov. 
Tu je to o aktivite, ako sa s tým Ružinov vysporiada, aký je 
aktívny v procese zmeny územného plánu, kde chce  

zmenu a v procese podrobnej regulácie tam, kde mu 
územný plán vyhovuje. Ako mestský poslanec sa preto 
snažím presadiť, aj ako člen komisie územného plánovania 
a životného prostredia, pozitívne zmeny v územnom pláne 
pre Ružinov a podporiť práce na príprave nového Územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý by zohľadňoval 
tretie tisícročie v oblasti bývania, služieb, zamestnanosti, 
vzdelania, športu i rekreácie a životného prostredia.

Nebolo by dobré zredukovať počet stavebných 
úradov?
Myslím, že redukcia by bola žiaduca nielen v počte 
stavebných úradov, no treba sa zamysleť aj nad celkovým 
fungovaním a financovaním Bratislavy ako hlavného mesta. 
Smerom na vládu som zástancom samostatnej kapitoly 
pre Bratislavu v štátnom roezpočte, pretože plní aj iné 
funkcie  a má špecifické postavenie v porovnaní s ostanými 
mestami a obcami na Slovensku. Na druhej strane chápem 
požiadavky z vlády na redukciu výdavkov mesta a som 
zástancom redukcie stavebných i školských úradov na veľké 
mestské časti, či dokonca redukciu aj počtu mestských častí, 
ich zastupiteľstiev, počtu poslancov i úradov.

Príkladom nezvládnutého projektu súkromného 
developera je skelet bývalého obchodného domu  
a jama, ktorej ľudia hovoria priliehavo Hirošima. Čo 
hovoríte na vízie, ktoré predstavili, zatiaľ stále len 
potencionálni, noví vlastníci?
Obchodný dom Yossaria plaza je naozaj nezvládnutý a 
tento projekt už nemá opodstatnenie v Ružinove, nakoľko 
na našom území bolo medzičasom vybudovaných najviac 
nákupných stredísk (Avion Shopping park s Ikeou, Shopping 
palace pri Zlatých pieskoch, Eurovea, Centrál i Retro. 
Takže neveril so p. Pekárovi, ktorý pred voľbami ohlasoval 
vyriešenie tohto problému novým investorom, ktorý kúpi 
tento projekt. Iné je, že tento priestor je lukratívny a nájdu 
sa záujemcovia o pozemok, na ktorom by realizovali svoje 
zámery. Nedávno tlačou i televíziou bola prezentovaná 
vízia architekta, kde prezentuje možnosti využitia tohto 
priestoru. Bol som však prekvapený, že do investičného 
zámeru zahrňuje aj pozemky mesta, ktoré sú zverené 
Cultusu, a.s., na ktorých stojí ružinovský kultúrny dom  
i Papánkovo námestie. Myslím, že v prvom rade by mali 
o tomto zámere zahrnutia našich pozemkov a budovy 
kultúrneho domu vedieť obyvatelia Ružinova a poslanci 
to odobriť v zastupiteľstve uznesením s podmienkami pre 
budúceho investora, aby nedošlo v budúcnosti k zavedeniu 
jednotlivých strán, či už investora alebo Ružinovčanov tak, 
ako sa to stalo pri predaji pozemkov pod PKO. Súhlasím 
s tým, že treba preskúmať toto územie a poprípade aj 
zmeníť územný plán mesta, ak príde nový invetor s dobrým 
riešením, no musíme byť pri zemi s vyhláseniami i sľubmi. 

Milan Stanislav

Slavomír Drozd:  
Rozvoj nezastavíme, môžeme ho len  korigovať

AJ  TOTO SOM JA 
Mám rád výzvy, rád zdolávam 
prekážky, dobíjam vrcholy, či  
v horách, v moriach či v životných 
situáciách. Rád športujem  
a relaxujem v prírode, fotím 
zaujímavé momenty, ktoré 
prichádzajú akoby náhodne a ktoré 
sa už nebudú opakovať, čítam 
a listujem v knižkách, počúvam 
rockovú hudbu a obohacujem svojho 
ducha výtvarným umením a inými 
kultúrnymi žánrami.

Foto: Slavomír Drozd
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inzercia

Uvádzacie 
ceny 

na prvých 
30 bytov

+421 911 111 464    |   predaj@jarabinky.sk   |   jarabinky.sk

naše nové bývanie 
v RUžinove

Jarabinky predstavujú moderný bytový projekt v skvelej 
lokalite na okraji ružinova, len kúsok od centra mesta. 

Dva oddelené vnútorné dvory s detskými ihriskami 
poskytnú vašim deťom bezpečné miesto pre ich hry, 

zatiaľ čo vy si môžete užívať výhody bývania v absolútnej 
blízkosti centra s bezproblémovým parkovaním.

detský
smiech

dvor pod
domom

super
kondička

nákupná
promenáda

ranná
kávička

Multifunkčné ihrisko 
na Medzilaboreckej je oficiálne otvorené

 „Teším sa, že športové areály na našich základných školách 
meníme k lepšiemu. Pred takmer dvoma rokmi sme ten na 
Medzilaboreckej zrekonštruovali a vybudovali aj tartanový bežec-
ký ovál, pre všetkých Ružinovčanov. Teraz tu pribudlo multifunkč-
né ihrisko, kde si na svoje prídu fanúšikovia tenisu, futbalu, volej-
balu či streetballu,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. 

Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým trávnikom na ZŠ 
Medzilaborecká sa podarilo mestskej časti vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky. Ružinov naň totiž získal 
dotáciu vo výške 40 tisíc eur z programu „Podpora rozvoja športu“. 
Celkovo stála výstavba multifunkčného ihriska 75 240 eur, pričom 
Ružinov doňho investoval vyše 35 000. V I. etape revitalizácie 
areálu školy v roku 2014 metská časť vybudovala bežeckú tarta-
novú dráhu, doskočisko a ihrisko na futbal, volejbal či basketbal. 
Pribudol nový chodník, lavičky a smetné koše. Celková rekonštruk-
cia stála ružinovskú samosprávu 162 tisíc eur.

Nové ihrisko oficiálne pokrstili za prítomnosti starostu Ružinova, 
jeho zástupcov a miestnych poslancov žiaci ZŠ Medzilaborecká 
ako inak, loptovými hrami. „Som rada, že som tu mohla byť ako 
prvá aj s mojimi spolužiakmi. Som šťastná, že tu máme nové ihris-
ko, je úžasné. Teším sa, ako tu budeme hrať vybíjanú či futbal,“ 
neskrývala svoje dojmy Kristína, žiačka 4.A. 

Športový areál na ZŠ Medzilaborecká je prístupný širokej verej-
nosti celoročne v čase prevádzkových hodín, čo umožní športo-
vanie na novom multifunkčnom ihrisku nielen žiakom základnej 
školy, ale i všetkým Ružinovčanom. 

Marianna Šebová
Foto: autorka 

Vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky pribudlo v športovom areáli  
základnej školy Medzilaborecká  multifunkčné ihrisko. Slúžiť bude ako žiakom, tak  širokej 
verejnosti. Od začiatku apríla 2016 je už oficiálne otvorené. 
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Realitný trh na Slovensku sa zviecha. 
Počas krízy, ktorá svet zasiahla v minulom 
desaťročí, sa ceny nehnuteľností výrazne 
prepadali. Tento pokles je dnes už 
minulosťou, realitný trh sa spamätáva  
a prejavom toho je aj rast cien 
nehnuteľností na Slovensku. Potvrdzuje to 
aj Ján Palenčár, riaditeľ Národnej asociácie 
realitných kancelárií Slovenska.
„Realitný trh v Bratislave je dnes veľmi 
kvalitný, aj z pohľadu kupujúceho aj 
predávajúceho. Ceny priebežne rastú, čo je 
z pohľadu realitného trhu úplne v poriadku, 
lebo pokiaľ by stagnovali, znamenalo by 
to, že je malý dopyt alebo nejaký negatívny 
vplyv. To znamená, že dnes je realitný 
trh charakteristický tým, že pociťujeme 
veľmi silný dopyt po kúpe predovšetkým 
bytov, najmä dvoj a troj izbových. Zároveň 
na trh je poskytované veľké množstvo 
zaujímavých a kvalitných projektov. Dnes je 
pre klienta teda ideálny čas na výber toho 
vhodného bývania. “

Platíme viac
Priemerná cena bývania sa na Slovensku 
medziročne stále zvyšuje. Na cenovom 
raste nehnuteľností sa minulý rok podpísali 
predovšetkým ceny bytov. Priemerná 
cena domov sa zvyšovala len mierne. 
Realitné kancelárie tak v súčasnosti 
prezentujú bohaté ponuky bytov, domov, 
či pozemkov. Pribúdajú tiež kancelárske 
priestory a očakávajú sa ďalšie. Investori 
hľadajú aj posledné vhodné miesta pre 
nové obchodné centrá. Predaj bytov 
pripomína ošiaľ spred krízy. „Štandardne 
tie najmenšie byty sú tie najzaujímavejšie 
pre klientov, pretože tá ich celková cena, 
obzvlášť v Bratislave je najnižšia a teda 

najdostupnejšia. Ja som všeobecne 
zástancom novostavieb, aj keď dnes 
poviem, že toto by nemalo byť merítko, 
podľa ktorého sa klient rozhoduje. Hlavné 
je, aby si kúpil dobrý byt pre neho. Aby si 
zhodnotil lokalitu, veľkosť bytu, ktorú bude 
potrebovať aj s tým dispozičným riešením. 
Dnes v prospech starších nehnuteľností 
hovorí aj to, že vy už reálne viete, do čoho 
idete a nemá vás čo prekvapiť,“ objasnil 
aktuálny stav Martin Čapo, riaditeľ realitnej 
kancelárie Riešime bývanie.
Dopyt po bývaní je citeľný, najlepšie byty 
sa vypredávajú ešte pred štartom výstavby. 
Stále hrajú prím najmä malometrážne 
byty. „Na trh prichádzajú nové projekty. 
Ak zákazník nepotrebuje hneď bývať, 
tak má si z čoho vybrať do budúcna, že si 
rezervuje byt tak povediac ešte na papieri 
a počká si na jeho vystavanie. Zaujímavé 
ceny majú aj staršie byty. Paradoxne nie sú 
o moc lacnejšie ako byty v novostavbách. 
Je to spôsobené tým, že niektorí klienti 
odmietajú čakať, chcú a potrebujú bývať 
hneď, tak idú do staršieho bytu. Tým sa ich 
cena drží na vyššej úrovni, lebo je po nich 
stále dopyt,“ doplnil Ján Palenčár. 
Väčšina záujemcov o bývanie sa v dnešnej 
dobe sústreďuje práve na byty. Meter 
štvorcový bytu je tak na Slovensku výrazne 
drahší v porovnaní s rodinným domom. 
Jedným z dôvodov je aj výraznejší záujem  
o prvé bývanie práve v bytoch.

Naklonená  
legislatíva i skvalitnenie trhu
Bývanie sa rieši predovšetkým formou 
úveru. Súboj o hypotekárnych klientov sa 
preto vyostruje, viaceré banky znížili úroky 

z úverov na bývanie. Realitnému trhu je 
naklonená aj legislatíva.  
Od 21. marca nadobudol účinnosť nový 
zákon o úveroch na bývanie. Ten prináša 
maximálny poplatok za predčasné splatenie 
úveru aj mimo výročia fixácie vo výške 
jedného percenta. Doteraz bol tento 
poplatok aj na úrovni 5 % zo zostatku 
istiny úveru. Zákon zároveň prikazuje 
bankám umožniť každý rok splatiť až 20 % 
z úveru bez poplatku formou mimoriadnej 
splátky. Klienti tak dostali novú príležitosť, 
aby ušetrili na splátkach aj celkovej 
preplatenosti. V súčasnosti je tiež výrazne 
lacnejšie preniesť si úver z jednej banky do 
druhej. „Keď zohľadníme všetky faktory, 
tie podmienky na kúpu bytov a celkovo 
nehnuteľností sú dnes naozaj výborné. 
Klienti majú väčšie istoty, lepšie možnosti  
a bohatý výber,“ potvrdil Ján Palenčár. 
Tento rok priniesol aj skvalitnenie 
realitného trhu. Začiatkom marca totiž 
prebehlo prvé historické kolo licencovania 
realitných maklérov a majiteľov realitných 
kancelárií pod záštitou NARKS. Už viac ako 
23 rokov sa asociácia snaží nájsť spôsob 
ako „vytriediť „ realitných maklérov na 
tých, ktorí to robia seriózne a majú záujem 
sa vzdelávať a tých ktorí to robia popri 
niečom. Klienti by preto kvôli bezpečnosti 
nemali jednať na vlastnú päsť, ale využiť 
služby realitných kancelárii. Názorný príklad 
uviedol Martin Čapo. „Ja poviem taký 
svoj príklad, bol som pred časom vyberať 
kvetinu do našej kancelárie. V záhradníctve 
som si vybral jednu rastlinu, ale pani, čo 
tam pracovala mi povedala, že kancelária 
je na severnej strane, kvetina vám časom 
opadá a budete ju musieť vyhodiť. Tak som 
si od nej nechal poradiť. Kvetine sa darí 
veľmi dobre a ja som si vtedy uvedomil, 
že naozaj má obrovský zmysel si nechať 
poradiť od odborníkov.“

Budú stúpať?
Bohatá ponuka bývania je viditeľná 
aj v Ružinove. Stále pribúdajú nové 
developerské projekty. Preto je na 
mieste otázka, aký trend budú mať ceny 
nehnuteľností. Zdražovanie bývania by 
sa v najbližšom období nemalo výrazne 
zrýchľovať. Ján Palenčár očakáva  mierne 
zvyšovanie priemernej ceny nehnuteľností 
na bývanie. „Nič nenasvedčuje tomu, že 
by sa kúpa bytov mala zlacňovať. Práve 
naopak. Keď si zoberieme, s akými maržami 
dnes pracujú developeri, ako na to vplýva 
cena práce a stavebných materiálov, tak 
nie je dôvod na znižovanie cien bytov. 
Očakávame preto, že mierne zvyšovanie 
cien bude pokračovať.“ 

Katarína Kostková
Ilustračné foto – Milan Stanislav

Ceny bytov v Ružinove sú vysoké a ešte porastú
Bohatá ponuka nehnuteľností, stále nové developerské projekty, nízke úrokové sadzby, či prílev 
nových obyvateľov do veľkých miest. Faktory, ktoré dávajú v súčasnosti zelenú realitnému trhu. 
Cenové rozdiely v jednotlivých regiónoch bijú do očí. Bratislava je jednoznačne na Slovensku 
najdrahším miestom na bývanie. A Ružinov sa stále radí medzi top lokality hlavného mesta, čo sa 
prejavuje na cenách nehnuteľností.
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Ružinovčanky vyznamenal primátor

Starosta Ružinova  
ocenil výnimočných pedagógov

Župan vyslovil rešpekt k práci učiteľov

Už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor Ivo Nesrovnal vybraných pedagogických zamestnancov 
z bratislavských škôl a školských zariadení. V „dvadsaťpäťke“ top učiteľov boli až 3 ocenené dámy, ktoré 
pedagogické povolanie vykonávajú v Ružinove.

Riaditeľka materskej školy Exnárova Jana 
Matejová si ocenenie prevzala za veľkého 
potlesku. Práve ona spoločne s rodičmi 
svojich malých zverencov pred dvoma 

rokmi vybojovala, aby škôlka ostala  
v pôvodných priestoroch. Z ceny, ktorú 
si prevzala z rúk primátora mala veľkú 
radosť. „Je to veľmi milé a príjemné pre-
kvapenie. Vôbec som niečo takéto neča-
kala, ale veľmi si to vážim. Nie je to ale len 
ocenenie moje, ale celého kolektívu, ktorý 
máme v škôlke skvelý. Bez kolektívu by to 
nešlo. Ja sa práci s deťmi venujem už 33 
rokov. Je to práca, ktorá sa nedá bez lásky 
robiť a deti sú pre mňa naozaj všetkým.“ 
Okrem Janky Matejovej boli ocenené aj 
dve dámy, ktoré síce neučia na základnej 
či materskej škole, ale deťom už dlhé 
roky dávajú hudobné vzdelanie. Ľudmila 
Zemanová zo Základnej umeleckej školy  
Ľudovíta Rajtera neskrývala dojatie. „Som 
veľmi šťastná, že po štyridsiatich troch 

rokoch v školstve som dostala takéto 
ocenenie. Niekedy je ľahšie byť učiteľom, 
niekedy je to ťažšie. Ale dôležité je, akých 
máte žiakov a akú s nimi dokážete mať 
trpezlivosť.“
Ružinovské umelecké školy majú  
v Bratislave veľmi dobré meno. Svedčí 
o tom aj ďalšia ocenená dáma  Anna 
Miklovičová, ktorá vedie Základnú ume-
leckú školu na Exnárovej.  „Je to úžasný 
pocit a vysoko si ho vážim. Snažíme sa 
tie deti vychovať čo najlepšie, ak sa nám 
to darí, tak o to je ten pocit lepší.  Dnes je 
náročné byť učiteľom, ale je to zároveň 
zadosťučinenie, keď vidíte výsledky svojej 
práce.“

Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová

Ocenenej riaditeľke MŠ Exnárová Jane Matejovej pri-
šiel zablahoželať aj starosta Ružinova Dušan Pekár

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl a školských 
zariadení si každoročne pripomína prácu učiteľov slávnostným 
stretnutím s pedagógmi bratislavského kraja. Inak tomu nebolo ani 
tento rok. „V zásade tým dávame najavo obrovskú úctu a rešpekt 
tej všetkej práci, ktorú učiteľky a učitelia odovzdávajú svojím štu-
dentom. Ide o slávnostný akt aby sme ich ocenili a dali najavo aj 
formou odmeny, ale aj takého spoločenského uznania, čo všetko 
pre nás spravili, čo spravili pre výchovu ďalšej generácie a svojím 
spôsobom aj povzbudili tých ostatných, ktorí sem dnes neprišli,” 
priblížil Pavol Frešo, predseda BSK. 

Ocenenie si z rúk predsedu bratislavskej župy prevzalo 20 učiteľov. 
Medzi nimi nechýbali ani ružinovskí pedagógovia. Nad jednotlivé 
profily a zásluhy nominovaných učiteľov zasadla výberová komisia. 
Zložená bola z poslancov a zástupcu Úradu BSK. Návrhy predkladali 
školy, posledné slovo mala ale komisia. Ružinov sa svojimi učiteľmi 
môže pochváliť. Medzi ocenenými učiteľmi boli šiesti z mestskej 
časti. Vďaka Dušanovi Dižovi potvrdila dobrú povesť Stredná ume-

lecká škola scénického výtvarníctva. „Tento život prináša množstvo 
záhad, ja som rád, že ma priviedol k tomuto povolaniu, lebo je naj-
krajšie s pomedzi všetkých, ktoré poznám“, tvrdí učiteľ predmetu 
kostýmovej tvorby. Ocenenie získala aj Jana Orthová z Obchodnej 
akadémie na Nevädzovej ulici, Darina Rizikyová z Gymnázia Ivana 
Horvátha či Ľudmila Šlapáková zo SOŠ Svätoplukova. „Odmalička 
som bola vyhranená. Chcela som byť učiteľkou. Pre túto prácu je 
dôležitý vzťah k žiakom, ja ich mám rada, rozumiem si s nimi, vra-
cia mi to zároveň aj energiu, ktorú do toho dávam“, priznala Edita 
Dlháňová zo SZŠ na Záhradníckej ulici. Tridsať dva rokov v školstve 
a dokonca na tej istej škole má za sebou Eva Sedláčková zo SPŠ 
Kvačalova. „Učenie ma baví a keď sa už raz do toho človek „zavŕta“, 
je ťažké od toho odísť. Dvakrát som to skúšala, keď ma tak naštvali 
moji žiaci, že som si vravela, že to nemá ďalej zmysel, ale nakoniec 
som to vždy rozdýchala. Už to v školstve asi aj doklepem“, so smie-
chom priznala.

Veronika Vasilková

Aj tento rok si v Ružinove  spomenuli na 
významných pedagógov pôsobiacich  
v ružinovských materských a základ-
ných školách. Pri  príležitosti Dňa uči-
teľov si z rúk starostu Ružinova Dušana 
Pekára prebralo ocenenie spolu 39 ruži-
novských pedagógov. Súčasných učite-
ľov, ako aj tých na dôchodku, navrhli na 
ocenenie riaditelia materských  
a základných škôl. „Byť učiteľom je, podľa 
mňa, skôr poslanie ako povolanie. Vyžaduje 
si nielen odborné znalosti, ale aj patričnú 
dávku empatie a schopnosť viesť deti k čo 
najlepším výkonom. Preto som veľmi rád, že 
aj takýmto spôsobom vieme zas my moti-
vovať našich učiteľov v ich doterajšej práci a 
vyzdvihnúť ich výsledky,“ uviedol starosta 
Ružinova Dušan Pekár.  Ružinovskí pedagó-

govia získali okrem ocenenia aj hodnotné 
dary. Okrem toho si mestská časť pre nich 
pripravila slávnostné podujatie, ktoré 
moderovala Karin Majtánová a o kultúrny 
program sa postarala speváčka Marcela 
Leiferová. 

Ocenenie získali:
MŠ Bancíkovej Monika Kinierová a Oľga 
Kubaská, MŠ Exnárova Anna Cvengrošová 
a Helena Vitteková, MŠ Medzilaborecká 
Andrea Tlčíková a Darina Oravcová, MŠ 
Miletičová Mária Mauritzová, MŠ Piesočná 
Mgr. Lenka Murínová a Eva Kohutiarová, 
MŠ Pivonková Katarína Vojteková a Margita 
Gandžalová, MŠ Prešovská Magdaléna 
Kunáková a Valéria Vamošová, MŠ Stálicová 
Mgr. Lucia Belková a Věra Sýkorová, MŠ 

Šťastná Františka Gregorcová a tiež jedna 
z pedagogičiek senioriek, MŠ Velehradská 
Jarmila Štvrtecká a Mária Kellerová, 
MŠ Západná Ľuboslava Ort-Mertlová 
a Mária Chobotová, zo ZŠ Borodáčova 
Mgr. Ján Plišnák a Mgr. Helena Hlavnová, 
ZŠ Drieňová Valéria Bočkayová a Alojzia 
Jablonická, ZŠ Kulíškova Ing. Marta Rovná 
a Mgr. Marta Bezáková, ZŠ Medzilaborecká 
Mgr. Soňa Gálová a Mária Tomíková, ZŠ 
Mierová Mgr. Ivana Fehérová a Mgr. Mária 
Šarišská, ZŠ Nevädzová Mgr. Eva Kujanová 
a Mgr. Štefánia Floreková, ZŠ Ostredková 
Mgr. Martina Jesenská a PhDr. Eva 
Cesnaková, ZŠ Ružová dolina Mgr. Anna 
Suchánková a Marta Ludhová, ZŠ Vrútocká 
Mgr. Helena Vidovencová a Valéria 
Bojkovská. (mš)
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Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave

Čo vás čaká na prehliadke?
Registrácia – zaregistrujte sa v ambulancii a dohodnite si termín odberov 

Laboratórne odbery – rozbory krvi a moču poskytnú lekárovi diagnosticky cenné údaje  

Anamnéza – lekár s vami prekonzultuje váš zdravotný stav a zdravotné riziká

Fyzikálne vyšetrenie – lekár komplexne vyšetrí vaše telo „od hlavy po päty“

Vyhodnotenie zdravotného stavu – záver a doporučenie potrebnej liečby

Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke

Petržalka, Kopčianska 8, tel. 02/6224 0154
Ružinov, Seberíniho 1, tel. 02/5262 3316

 Preventívna prehliadka je bezplatná! 
Ponuka platí len do 31. 5. 2016

Očami Ružinovčanov
Pomáhala aj ZŠ Vrútocká Ad:Zasaď strom na každom voľnom mieste

Potrebujeme koncepciu zelene 

Ďakujem, neprosím si! 

V poslednom čísle Echa som zaevidoval oznam o zájazde na 
južnú Moravu pre dôchodcov. Zlákal ma, ale neskoro som sa 
zorientoval. Keďže som doteraz nevyužíval služby tejto inštitúcie, 
netušil som ani, že v piatok úraduje len do dvanástej. Zistil som to 
v poslednej chvíli a hnal som sa, aby som sa ešte stihol prihlásiť. 
Autobus číslo 66 ako zvyčajne meškal, len teraz ešte väčšmi ako 
zvyčajne, a sláva -- zadychčaný a spotený som to ešte stihol nie-
koľko minút pred dvanástou. Ale som to dostal! Nám už padla, 
osopila sa referentka, tešíme sa, že sme skončili. Ako murári v pia-
tok na poludnie -- padla a koniec! Keď skončila s výčitkami, predsa 
mi len podala pero a akýsi dotazník, aby som ho rýchlo vypísal. 
Ľúto mi bolo referentky, že ju okrádam o čas, a tak som jej vrátil 
prázdny dotazník  i pero: "Ďakujem, nebudem vás otravovať!" 
Odišiel som. Keď som bol na schodoch, na veži práve odbíjalo dva-
násť. Ale predsa len:  už roky vidím murárov a stavbárov pracovať 
nielen v piatok popoludní, ale dokonca aj v sobotu, ba aj v nedeľu. 
Nuž, časy sa už zmenili. A to už dávno. Niekde asi ešte nie. 

Ladislav Švihran

Dňa 15. 4. 2016 sa konal 20. ročník Dňa narcisov. Nadácii 
Liga proti rakovine každoročne prispieva aj naša škola. 
V tomto roku vyšlo do ulíc Trnávky 27 našich žiakov a 3 
pedagogickí zamestnanci s krásnymi narciskami a po-
kladničkami. Vyzbierali spolu 817, 11 € na podporu boja 
proti rakovine. Prispievajú aj žiaci a zamestnanci školy. 
Ďakujeme.

Darina Bezáková, riaditeľka školy.

Do roku 2016 sa zamestnanci  Ružinovského podniku verej-
no-prospešných služieb, a.s.  pustili s plnou silou a s elánom. 
Hrozba zimného zásahu, ako i posledné lístie je preč. Jarné 
práce pokračujú výrubmi a prvou kosbou. 

Výruby naša spoločnosť vykonáva podľa zákona 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny, na základe právoplatne vydaného 
súhlasu na výrub. Naopak invazívne dreviny, ktorých zoznam je zve-
rejnený v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z., podliehajú výrubu 
mimo vegetačného obdobia, ktoré je  od 1. októbra do 31. marca.

Po ukončení výrubov nasleduje obdobie rezov od 1. apríla do  
30. septembra. Vo vegetačnom období vykonáva naša spoločnosť 
rez živých konárov drevín s priemerom viac ako 5 cm (príloha č. 1). 
Mimo vegetačného obdobia je možné rezať produkčné ovocné dre-
viny, dreviny bezprostredne ohrozujúce zdravie alebo život človeka, 
alebo značnú škodu na majetku. (Vyhláška č. 24/2003 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, §17 (k §47 ods. 10 zákona)

Rezy, ktoré sa vykonávajú v MČ Ružinov sa vykonávajú na podnet 
občanov. Je potrebné si uvedomiť, že tieto podnety veľmi často 
vychádzajú z nevhodnej koncepcie  rozmiestnenia drevín. Dreviny 
sa rokmi rozrástli, mnohé z nich rastú v blízkosti bytových domov. 
Obyvateľom v bytoch vytvárajú tieň a spôsobujú zlý prístup 
denného svetla. Dreviny rastúce pri okraji ciest a v stromoradiach 
spôsobujú problémový prejazd nákladných áut, ako i áut OLO, 
ktoré minulý rok cez našu spoločnosť realizovalo rez stromov na 
problémových lokalitách do podjazdnej výšky 3,5 m. 

V dnešnom uponáhľanom svete, kedy zeleň rýchlo ustupuje výstavbe 
budov a parkovacím miestam, je potrebné zabezpečiť starostlivosť 
o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpeče-
nie trvalo udržateľného rozvoja krajiny. Komplexný systém zaoberajú-
ci sa všetkými aspektami nášho prostredia je územný plán.

www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan
www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemne-plany-zon

Z hľadiska tvorby zelene v urbanizovanom prostredí je potrebné dodr-
žiavať mnohé faktory, ktoré v súčasnosti, ale i budúcnosti, ovplyvnia op-
timálny rozvoj drevín a zásahy do života stromu. Preto chráňme zeleň 
s rozumom, v súčinnosti s pracovníkmi odboru životného prostredia.

Ing. Petra Mesárošová
Referent životného prostredia

Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.
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Nivy budú tri dni patriť Legendám
Venované Ďurovi Černému

V Spoločenskom dome Nivy to hudobne opäť ožíva.

Peci Uherčík: Začínal som na lavičkách v Ružinove

SD Nivy, známe aj ako Kino Nivy, sú 
kultovým miestom legendárnych 
kapiel. Práve tu začínali  kapely ako 
Modus, Tublatanka, Olympic, bigbí-
tová kapela The Springs, či hudobníci 
Marika Gombitová, Miro Žbirka, Fero 
Griglák s Fermatou, Palo Horváth, Peci 
Uherčík, Richard Müller, Andrej Šeban, 
Ďuro Černý a mnohí iní. 

Cultus Ružinov, a.s., MČ Bratislava-Ružinov 
a známy hudobník Peci Uherčík, autor hitu 
Loď do neznáma,  sa rozhodli vytvoriť  
v dňoch 26. – 28. mája trojdňový festival  

a tak vniesť nový hudobný vietor do tohto 
miesta a nielen to. Hlavnou motiváciu je aj 
podpora pôvodnej slovenskej tvorby  
a mladých kapiel.

V prvý deň festivalu Legendy Ružinova to 
bude hudobný súboj garážových  kapiel. 
Prihlásiť sa môže každá ružinovská sku-
pina a to tak, že pošle tri nahrávky na 
email richard.bednar@cultusruzinov.sk. 
Odborná komisia vyberie 6 finalistov, ktorí 
budú súťažiť o titul Kapela Ružinova. Víťaz 
získa 2-dňové nahrávanie v profesionál-
nom štúdiu a možnosť zahrať si na veľkom 

pódiu na Ružinovských hodoch.

V piatok si na podujatí Peci Uherčík – Čože 
je to tridsiatka, návštevníci zaspomínajú 
na kultové hudobné klipy. Pôjde o pre-
miéru albumu a projekciu videoklipov 
slovenských tvorcov od 80. rokov až po 
súčasnosť, spojenú s vystúpením legen-
dárnych hudobníkov, z ktorých väčšina 
začínala práve v SD Nivy. 

Festival sa slávnostne ukončí koncer-
tom kapely Čenkovej deti a kapely 
Diamond Flowers.

Spoluorganizujete podujatie Ružinovské legendy. Prečo?
Od narodenia som vyrastal v Ružinove, som chlapec zo sídliska 
Ostredky, v Ružinove sme začali v 70 - tych rokoch sedávať na 
lavičkách a hrávať na gitarách. Takisto sme tu zakladali prvé gará-
žové kapely. 

Aký je to pocit hrať na mieste, kde vznikali legendárne slo-
venské kapely?
Kino Nivy, to je pre mňa kultové miesto. Má podobný Genius loci 
ako, bohužiaľ už neexistujúce, PKO. Na oboch pódiách som počas 
svojej hudobníckej kariéry viackrát vystupoval, na čo som naozaj 
hrdý, pretože to aj veľa znamená. Na Nivách som ako stredoškolák 
začínal a zároveň som tu zažil aj koncerty vynikajúcich kapiel, 
ktoré za socializmu nemali na ružiach ustlané a borili sa s rôznymi 
zákazmi činnosti a ďalšími obštrukciami zo strany štátnych úradní-
kov. Nikdy nezabudnem na vynikajúci koncert ETC :) 

V piatok budete hrať so svojou kapelou Čenkovej deti.  
Kto v nej hrá a akú hudbu hráte?
Čenkovej deti je kapela, ktorá vznikla začiatkom 80. rokov, všet-
ci členovia majú korene v Bratislave, viacerí priamo v Ružinove. 
Po dlhej odmlke spôsobenej aj emigráciou speváka, po"revo-
lučným" chaosom a ďalšími aktivitami jej členov sme nahrali 
Album s eponymným názvom. Takmer všetky piesne sú nanovo 
nahraté kúsky ešte z 80. rokov, s ktorými sme sa vtedy z pocho-
piteľných dôvodov do nahrávacích štúdii nedostali. Žánrovo 
podľa mňa ide o akúsi vyváženú zmes melodickej piesňovej 
tvorby, Blues a Rock & Rollu :) Počas rokov zostava kapely osci-
lovala okolo dvoch jej základných kameňov, ktorými sú  spe-
vák a gitarista Braňo Jehlár a hráč na klávesové nástroje Peťo 
Dobrota. Ďalší staronoví členovia sú Dušky Tvorík, Gusto Čech, 
Peťo Dobrota, Igor "Teo" Skovay a Moja Maličkosť :) 

 (rb)
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Zberateľ kúpi 
staré pánske náramkové 

a vreckové hodinky 
ROLEX, 

IWC SCHAFFHAUSEN, 
OMEGA,LONGINES, 

HEUER A INÉ 
ZBERATEĽSKÉ ZNAČKY

Platíme v hotovosti 150 až 5000 euro, podľa typu 
hodiniek. Ocenenie zadarmo.
Hodinky prineste do hodinárstva na Nezabudkovej ulici 5, 
Bratislava, vedľa Levickej viechy.
Od pondelka do štvrtka 9-12 hod, 13-17.00 hod. 
Tel. 0905 226 886, mirohodiny@gmail.com

Foto: Jaroslav Repta
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Letné tábory pre  
deti zo sociálne slabších rodín
Mestská časť Bratislava – Ružinov organizuje pre deti vo 
veku od 7 – 14 rokov z rodín v hmotnej núdzi a s nízkym 
príjmom aktivity počas letných prázdnin. Možnosť je vybrať 
z dvoch ponúk:

10 – dňový denný tábor v Areáli hier Radosť Štrkovec
Rodičia si môžu zvoliť aj dva samostatné turnusy od 
4.7.2016  do 12. 8. 2016
Prihlasovanie: do 24. 6. 2016

Poskytnutie finančného príspevku na letný pobytový tábor 
vo výške 180 eur/1 dieťa
Podmienky: predfaktúra alebo faktúra o uhradení letného 
tábora dieťaťa
Prihlasovanie: do 15.8.2016

Oprávnenou osobou na využitie tejto ponuky je v zmysle 
VZN 40/2014 § 27 zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má 
trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ak:
-  ide o rodinu v hmotnej núdzi  

v zmysle § 3 a príslušného zákona,
-  ide o rodiny v náhlej núdzi v zmysle  

§ 7 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia,
-  ide o  rodinu s tromi a viac nezaopatrenými  

deťmi v zmysle § 27 tohto nariadenia

Bližšie informácie: Referát sociálnych služieb MiÚ Ružinov, 
Mierová 21, kancelária č. 10, tel.číslo: 02/48284285

in
ze
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ia

Realitná kancelária:PRIVAT Reality spol.s.r.o, 
Radnične námestie č.4- Ružinov

CHCETE PREDAŤ VÁŠ BYT, 
ALEBO RODINNÝ DOM 

Radi Vám pomôžeme a poradíme. 
 - Oceníme Vašu nehnuteľnosť
 - Zabezpečíme komplet právny servis
 - Zaplatíme za Vás poplatok na katastri

Kontaktujte nás na tel. č : 0948 00 89 10

V Ružinove budú hľadať psieho miláčika

Ružinovský psí miláčik. To je prvý ročník súťaže určenej 
všetkým milovníkom psov. Podujatie sa uskutoční v nedeľu  
15. mája 2016 o 15:00 pred DK Ružinov. 

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách: najkrajší, najšikovnejší, 
najmenší, najväčší a naj kamoš ružinovského psíka. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť na mieste, bezplatná registrácia začne o 15:00 h. 
Stačí si so sebou priniesť očkovací preukaz psa. 

Organizátori pripravili aj sprievodný program. Návštevníci sa 
tak môžu tešiť na ukážky špeciálnych cvikov záchranárskych 
psov, tréning vodiacich psov v podaní manželov Čermákovcov 
z Ružinova, či  vyhľadávanie ukrytých osôb členmi Bratislavskej 
kynologickej záchrannej brigády. Predstaví sa taktiež jedna  
z najlepších výcvikových škôl pre psov Dogtrainer a tréner Peter 
Peller. 
Moderátorkou podujatia bude Jana Hospodárová a garantom 
podujatia bude veterinár MVDr. Július Kocúr.

 Ilustračné foto Marianna Šebová

Májový  
Burzoblšák pod holým nebom...
Už 7. mája sa koná v poradí štrnásty 
Burzoblšák. Keďže v máji už začína 
nekompromisne kraľovať leto, rozhodli sme 
sa Burzoblšák presunúť von do parčíku  
v areáli ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej. 
Príďte si vychutnať príjemnú atmosféru, 
výhodne nakúpiť oblečenie, doplnky či 
milé handmade výrobky. Po blšáckom 
labzovaní si budete môcť porelaxovať pri 
dobrej káve či koláčiku alebo si skočíte 
vyrobiť na workshop jednu kvetinovú 
čelenku na letnú gardenparty či festival. 
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Roman Lazar: V mojich obrazoch sú odkazy
Nebojí sa extravagancie a farieb a hoci od 
malička miloval umenie, naplno svoj talent 
rozvinul až v dospelosti. Reč je o Romanovi 
Lazarovi, umelcovi, ktorého si obľúbili aj 
známe osobnosti. V apríli predstavil svoju 
najnovšiu tvorbu po prvýkrát aj v Ružinove.

Milí Ružinovčania!

Od 1.mája otvárame pre Vás 
nový obchod «Potraviny ALVA» 
na Mierovej 179 (zastávka MHD 
Prievoz-most)

Radi Vám ponúkneme:
- široký sortiment, vrátané čerstvo dopečeného pečiva 
  aj na objednávku,
- rozumné ceny,
- otváracie hodiny od 7:00 do 20:00 okrem nedieľ Prijímame platobné karty a stravné lístky.

Potraviny ALVA

Je o vás známe, že máte 
blízko k maliarskemu 
umeniu. Dlho ste sa však 
venovali inej profesii. Prečo 
ste sa to rozhodli zmeniť?
Maľoval a kreslil som od 
malička. Dá sa povedať, že 
len omylom som sa nestal 
umelcom už pred mnohými 
rokmi. Moji rodičia ma ale, 
namiesto školy umeleckého 
zamerania, prihlásili na 
matematické gymnázium. Tam 
som síce prežil veľa zážitkov, 
ale stále ma to lákalo k umeniu. 
Ja som nikdy nepochyboval o 
tom, že budem maliar.

Na dlhé roky vás ale uchvátil 
svet reklamy. V tejto sfére 
ste sa pohybovali dlhých 
dvadsať rokov... 
Je to pravda. Reklama ma 
očarila, bavila ma, dokonca 

som bol chvíľami fanatik.  
V podstate vyplnila dvadsať 
rokov môjho profesionálneho 
života, ale potom som si 
povedal, „že stačilo“. Zhodil 
som mantinely a začal som 
maľovať. 

Takýto krok chcel zrejme aj 
istú dávku odvahy. Neobávali 
ste sa opustiť svet, ktorý ste 
dokonale poznali a vykročiť 
do neznáma?
Áno, samozrejme. Reklama 
je z veľkej časti pragmatická. 
Je v nej zadefinovaná cieľová 
skupina, pre koho to robíte,  
o akú značku ide. Aj kreativita 
je potom medzi istými 
mantinelmy. Nehovorím, že 
je to zlé, len je to iný spôsob 
tvorby. Moja tvorba je naopak 
veľmi intímna. V tomto smere 
bola tá odvaha v tom, že sa 

človek istým spôsobom odhalí. 
Spôsob umenia, ktorý robím 
ja je veľmi intímny, nie je tam 
žiadny kalkul s ktorým som 
sa predtým denne stretával 
v komerčnej sfére. V každom 
obraze je tak kus môjho srdca.

Tvoríte pre nejakú konkrétnu 
skupinu alebo naopak pre 
ľudí, ktorých vaša tvorba 
spontánne osloví?
Bože chráň, len to nie. Robím 
veci a vôbec mi nezáleží na tom 
ako to budú percipienti vnímať. 
Moje obrazy sú úprimné. Verím 
tomu, že niekto dekóduje moje 
zakódované veci v obrazoch 
a to takým spôsobom, že mu 
budú blízke. Vyzerá to tak, že 
sa to aj stáva. 

Čo teda najčastejšie 
zvyknete zašifrovať do 
svojich obrazov?
Láka a inšpiruje ma polosvet, 
akési otvorené dvere do sveta, 
po ktorom túžime už ako deti. 
Keď potom niečo podobné 
zažijete, inšpiruje vás to. Ak ste 
kreatívny, sami vám myšlienky 
napovedia ako a čo namaľovať.

Ako tvoríte? Zavriete sa do 
ateliéru keď vás chytí múza 
alebo naopak postupne 
zbierate inšpiráciu?
Moje obrazy vyzerajú veľmi 
spontánne, ale nikdy sa 
nepostavím pred čisté plátno 
s tým, že neviem čo tam 
namaľujem. Obrazy dozrievajú 
a ja si ich predstavujem. 
V podstate keď prídem 
do ateliéru už mám určitú 
predstavu, ako bude moje 
dielo vyzerať. Niekedy to trvá aj 
niekoľko mesiacov, kým obraz 
nadobudne svoju konečnú 
podobu. Predstava ako bude 
obraz vyzerať je už ale dlho 
vo mne ako sa postavím pred 
plátno.

Kde čerpáte inšpiráciu?
Ja som pozorovateľ a zažil 
som veľa vecí. V obrazoch 
sú odkazy z môjho života a 
teda vychádzajú z prežitých 
zážitkov. Napriek tomu stále 
tvrdím, že som začínajúci 
vyzretý umelec.

Veronika Vasilková
Foto – Rado Hoblík

inzercia
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HK Ružinov 99 Bratislava, ktorý ako domáci stánok využíva ružinovský zimný štadión Vladimíra Dzurillu,  vznikol ešte 
v roku 1957. Pôsobil dlhé roky v 1. slovenskej národnej hokejovej lige. Od svojho založenia bola BEZ-ka základňou 
pre mnohých vynikajúcich hráčov, ktorí neskôr zakotvili v Slovane. V roku 1996 sa premenoval na ŠHK Danubia 96 
Bratislava a pôsobil v 1. hokejovej lige. V roku 1999 zmenil klub názov na HK Ružinov 99 Bratislava pod ktorým 
pôsobí dodnes.

Deti si môžu skúsiť  
kanoistiku už aj na Zlatých Pieskoch!

Piate výročie RETRA v štýle behu

HK Ružinov s novým vedením

Rýchlostná kanoistika je jeden z najúspešnejších športov na 
Slovensku a konečne ho máme aj na Zlatých Pieskoch!  
V krásnej prírode a s ideálnymi tréningovými podmienkami je 
znovuotvorená lodenica ideálnym miestom pre všetky deti, ktoré 
by sa chceli tomuto vodnému športu venovať. Okrem pádlovania 
na kajaku poskytuje lodenica aj kondičnú a gymnastickú prípravu 
detí v telocvični a všeobecnú prípravu v podobe hier na ihriskách, 
ktoré sú v areáli lodenice. 
V tomto Vodáckom klube Zlaté Piesky  sa už tretí rok pripravuje 

na svetové a Európske podujatia aj reprezentantka v rýchlostnej 
kanoistike Martina Kohlová, ktorá si tunajšie podmienky na 
tréning nevie vynachváliť. „Keďže v rýchlostnej kanoistike 
sa preteká na hladkej vode na vzdialenostiach 200, 500 
a 1000metrov,  tak v Bratislave ideálnejšie podmienky na 
tréning hádam ani nenájdete. Veľmi sa teším, že som si na 
Zlatých Pieskoch našla zázemie na tréning a momentálne sa tu 
pripravujem na Európsku  olympijskú dokvalifikáciu na RIO 2016. 
Myslím si, že novej skupine detí sa na Zlatých Pieskoch bude veľmi 
páčiť. Ja pádlujem na rýchlostnom kajaku už 21 rokov a je to 
nielen moje zamestnanie, ale aj životný štýl ktorý chytí za srdce 
nejedného mladého športovca.“  
Čo je potešujúce, Martina vedie tento klub v pozícii predsedu, 
a popri súčasných tréneroch vidí sama svoju perspektívu po 
skončení aktívnej činnosti v starostlivosti o mládež. A to im ako 
olympionička a niekoľkonásobná medailistka Majstrovstiev sveta 
môže odovzdať veľmi cenné skúsenosti. Lodenica bude robiť 
nábor detí na niektorých základných školách v Ružinove. Prihlásiť 
sa,  či informovať o podmienkach, sa však môžete aj na mailovej 
adrese klubu vkzlatepiesky@gmail.com, alebo na telefónnom 
čísle 0905659739.

(bb)
Foto autor

Už 28. mája 2016 oslávi obchodné 
centrum RETRO piate narodeniny. Pri 
tejto príležitosti čaká širokú verejnosť 
bohatý program. Na svoje si prídu 
najmä športovci a milovníci súčasnej 
hudby. Bude sa najmä behať a zabávať. 

Slávnostné otvorenie dňa zábavy a športu začne 28. mája 2016 
o 10:00 hod. za prítomnosti starostu mestskej časti Ružinov 
pána Dušana Pekára, zástupcov Bratislavského samosprávneho 
kraja, partnerov a sponzorov. Nasledovať bude odborne vedená 
rozcvička a samotné bežecké preteky. „Hlavným športovým 
ťahákom bude beh na 5 km, 10 km jednotlivcov a tímov, ako aj detské 
behy na 150 m, 300 m, 600 m, 800 m a 1200 m. Odbornú   
a profesionálnu garanciu športového programu nám zabezpečí 
riaditeľ pretekov olympionik Marcel Matanin,“ uviedol organizátor 

pretekov Michal Lukačovič.  Zároveň dodal, že paralelne sa bude 
konať detská olympiáda, streethokej, interaktívne ukážkové 
cvičenia, tanečné vystúpenia. 
Sprievodné programy začnú okolo 13:00 hod. v priestoroch celého 
OC RETRO a jeho okolí potrvajú až do neskorých popoludňajších 
hodín. Pôjde napríklad o vystúpenia tanečnej školy, predvádzacie 
jazdy BMW, školu RAW varenia či autogramiádu športovcov.  
O náladu sa postarajú skupiny Smola a hrušky a  Andrew 
May. Vrcholom podujatia bude vystúpenie hviezdnej Celeste 
Buckingham. 
V snahe motivovať návštevníkov nášho eventu  behať a vôbec 
športovať pravidelne, nielen jednorazovo, dostane každý účastník 
behu kredit 5 eur na využitie služieb v športom centre RETRO 
šport. Pre  víťazov, účastníkov, ako i bežných návštevníkov sú 
pripravené atraktívne ceny. Viac na www.retrorun.sk. 

V  tomto ružinovskom hokejovom klube sa 
udiali veľké zmeny. HK Ružinov 99 predstavil 
nové vedenie. Na čelo klubu sa postavili 
dve významné hokejové mená, Ľubomír 
Pokovič a Ján Filc. „Tie naše plány sú úplne 
obyčajné, podporovať hokej tu v  Ružinove 
a najmä ten mládežnícky. Umožniť mladým 
chlapcom, aby na jednej strany rástli ako 
ľudia v  športovom duchu, ale na druhú 
stranu by sme chceli vychovať aj niekoľko 
špičkových hráčov. Teda to, čo sa darilo 
aj v  minulosti. My chceme robiť riadnu 
hokejovú prácu, s  hokejom sme vyrastali, 
prežili s  ním celý život a  teraz to chceme 
zúročiť doma v Ružinove,“ predstavil plány 
Ľubomír Pokovič , predseda predstavenstva 
HK Ružinov 99.
S  výchovou skvelých hráčov má veľmi 
dobré skúsenosti niekdajší reprezentačný 
tréner Ján Filc, ktorý sa tiež upísal Ružinovu. 

Práve tu by chcel zopakovať a  nadviazať 
na svoje výnimočné trénerské úspechy. 
„To čo v  podstate máme v  pláne urobiť 
je vytváranie takých podmienok, aby 
deti mali radosť z  toho, že hrajú hokej. 
A v prípade, ak sa stretne talent so šťastenou 
a dobrým prístupom ľudí naokolo, budeme 
to vedieť naplno využiť. Prajem si, aby nám 
tu napríklad vyrástol druhý Halák či iní 
chlapci, ktorí sa tým hokejom dnes vedia 
uživiť a sú úspešní. Ale hlavný cieľ je starať 
sa zodpovedne o  všetkých tých, ktorí do 
ružinovského hokeja vstúpia“, povedal  Ján 
Filc, člen dozornej Rady HK Ružinov 99.

Budúcnosť je v deťoch
HK Ružinov má momentálne  240 členov 
a  8 vekových kategórii, ktoré hrajú 
celoslovenské či regionálne súťaže. Nové 
vedenie klubu sa chce zamerať hlavne na 

tie nižšie ročníky. „Napriek tomu, že tie 
športové podmienky veľakrát nie sú ideálne, 
tie najmenšie kategórie sú pomerne bohaté. 
Máme 80 členov v  predprípravkách a  to je 
dobrý základ, na ktorom sa dá budovať. My 
im len musíme vytvoriť vhodné prostredie, 
aby tie deti v  tom hokeji pokračovali aj 
keď budú staršie a  budú súčasťou klubu“, 
objasnil zameranie na deti Ján Filc. Obaja 
páni, Ján Filc i  Ľubomír Pokovič sľubujú, 
že v  Ružinove odvedú poriadnu poctivú 
hokejovú prácu. „Už niekoľko rokov nesie 
klub meno Ružinova. S  tým menom na 
chrbte dresov robí aj reklamu tejto mestskej 
časti. Chceme v  tom pokračovať ďalej, 
vidíme v  tom veľký záväzok najmä preto, 
lebo aj my sme Ružinovčania“, doplnil 
Ľubomír Pokovič.

Katarína Kostková
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Barbora Mokošová:  
Na Olympiáde chcem ešte prekvapiť

V prvom rade vám veľmi pekne gratulu-
jem k miestenke na olympiádu. Aký to 
bol pocit, keď ste sa dozvedeli, že sa to 
podarilo? 
Ďakujem veľmi pekne. Keď som sa to 
dozvedela, nemohla som uveriť, že sa to 
podarilo a splnil sa mi sen. 

Ako hodnotíte svoj výkon na kvalifikácii? 
Myslím si, že som cvičila veľmi dobre. Až na 
ten pád na kladine, ale s tým treba rátať, 
to sa môže stať vždy. Nikdy neviete, čo sa 
na súťaži prihodí. Trochu ma pri kladine 
vyviedlo z miery publikum, ktoré horlivo 
povzbudzovalo domácu pretekárku. Nie 
som nato zvyknutá a to mi pri kladine 
odobralo trochu z koncentrácie. Ale cel-
kovo som bola veľmi dobre pripravená, čo 
som nakoniec aj ukázala. 

Všetci hovoria, že Rio ešte nie je pripra-
vené nato, aby hostilo OH, ako to bolo  
s gymnastickou halou? Aké sú vaše 
dojmy z dejiska? 
Gymnastická hala bola, čo sa týka nára-
dia, pripravená. Všetko bolo tak, ako na 
iných veľkých pretekoch. Aj keď párkrát im 
vypadla elektrina a nebolo možné cvičiť 
na prostných. Ostatné športoviská som 
nemala možnosť navštíviť, ani olympijskú 
dedinu. Neboli sme tam toľko dní, aby 
som mala možnosť si to tam poriadne 
prezrieť, bola som celý čas v telocvični. 
Takže neviem posúdiť, či je tam všetko 
pripravené. 

Ako ste sa dostali ku gymnastike, kde 
ste začínali a kedy ste začali veriť že Rio 
môže byť váš splnený sen? 
Ja som začínala doslova od plienok. Moja 
mamina bola trénerka, čiže v hale som sa 
motala už od malička. V štyroch rokoch 
som začala už tak vážnejšie cvičiť a približ-

ne v šiestich som prešla k trénerke Naďke 
Miklošovej. U nej to už bolo naozaj na 
inej úrovni, na takej profesionálnej, plnej 
tvrdých tréningov. Naučila ma všetko od 
úplných základov, začo som jej nesmierne 
vďačná, bez nej by som nebola tam, kde 
som, čiže by som nemala miestenku na 
olympiádu. Bol to pre mňa taký malý sen, 
asi ako pre každého športovca, ale veľmi 
som neverila, že si ho dokážem splniť. Ale 
asi také dva roky dozadu, som sa začala 
veľmi dobre napredovať a vidina olympiá-
dy bola stále bližšie. 

Minulý rok ste zmaturovali, tiež počas 
náročného súťažného obdobia, dosta-
lai ste sa na FTVŠ. Ako sa dá zvládnuť 
vysokoškolské štúdium a príprava na 
OH?  Väčšina športovcov v olympijskej 
príprave preruší štúdium a sústredí sa 
len na šport, je to aj váš prípad? 
Skĺbiť školu a šport je naozaj veľmi nároč-
né, ale dá sa to zvládnuť. Na škole mám 
individuálny študijný plán, čo znamená, 
že mi stačí 50% dochádzka, ale aj tak to 
bolo a je veľmi náročné. Môj deň je stále 
rovnaký a strieda sa tam tréning – škola – 
tréning. Nie je to jednoduché, ale dá sa to 
zvládnuť, hlavne keď vidím, že to stojí zato. 

Pred rokom a pol ste mali zranenú 
nohu, veľa ľudí nepredpokladalo, že  
s takým zranením zvládnete všetky 
veľké súťaže a zabojujete o olympiádu. 
Je už všetko v poriadku, lebo predsa 
gymnastika je o doskokoch, kde práve 
nohy sú veľmi zaťažované.
Mala som roztrhnuté väzy v členku, čo 
bolo veľmi bolestivé. Vedela som, že sa 
s tým nedá nič robiť a musím ísť ďalej. 
Trénovala som v rámci možností cez veľké 
bolesti. Teraz je to už lepšie, no stále poci-
ťujem, že noha niekedy nedrží tak, ako by 
mala. Mám však veľmi dobrú ortézu,  
s ktorou skáčem, takže sa to dá zvládnuť. 
Na súťaži človek bolesť necíti, kvôli adre-
nalínu v tele. Ale u nás je to tak, že vždy 
príde niečo čo bolí, takže nikdy to nie je 
bezproblémové. 

Ako prebiehala príprava pred kvalifiká-
ciou? Snažili ste sa aj nejako kalkulovať, 
štatisticky vyrátavať aké sú vaše šance 
na zisk miestenky? 
Príprava bola veľmi náročná, nakoľko 
som sa snažila dostať zo seba maximum, 

aby sa to podarilo. Vedeli sme približne 
koľko dievčat postúpi, ale u nás je to tak, 
že človek nikdy nevie, koľko to naozaj 
bude. Záleží to aj od počtu tímov, ktoré sa 
kvalifikujú a aktuálnej situácie. Je to veľmi 
komplikované.

Príprava je náročná nielen časovo, ale aj 
finančne (tréningy, výjazdy, dresy, rege-
nerácia,...) ako to všetko zvládate? Máte 
nejakých sponzorov, alebo vás financu-
jú rodičia či gymnastická federácia? 
Je to naozaj veľmi náročné, čo sa týka 
finančnej stránky, ale to je asi v každom 
športe, ktorý sa robí už na profesionálnej 
úrovni. Našťastie mám veľmi dobrý klub, 
ktorý mi pomáha. Gymnastická federácia 
mi hradí súťaže a keď potrebujem niečo 
navyše, vždy sa nám to podarí nejako 
vybaviť. 

Ako bude ďalej prebiehať vaša príprava 
do štartu na OH?
Tak zatiaľ presne neviem, že ako to vymys-
líme. Teraz mám pár dni voľna, musím  
sa dať zdravotne dokopy, lebo som chorá. 
Sadneme si s trénermi a dohodneme 
sa ako ďalej, ako nastavíme tréningy, čo 
môžeme popridávať. Uvidíme. 

Čo očakávate od olympiády, prvý sen 
ste si splnili a to samotnú kvalifikáciu.  
S akým cieľom pôjdete do Ria, lebo urči-
te chcete samu seba odprezentovať čo 
najlepšie? 
V prvom rade by som chcela zvýšiť obtiaž-
nosť v zostavách a dotrénovať druhý pre-
skok, aby som sa mohla pokúsiť o finále. 
Ak skáčem len jeden, tak sa do finále 
nemôžem dostať.  Myslím si, že by sa dalo 
ešte posunúť . Veľmi rada by som ešte pre-
kvapila. 

Marianna Podlucká 
Foto – archív Barbory Mokošovej

Športová gymnastka Barbora Mokošová vybojovala  
v Riu 37. miestenku pre Slovensko na augustovú olympiádu. 
Rodáčka z Ružinova má len 19 rokov a olympiáda je jej 
splneným snom. Trénuje v Slávii UK pod vedením Martina 
Zvala a Nadeždy Miklošovej, ktorí vychovali už nejedného 
olympionika.  Barča, ako ju všetci volajú,  si splnila svoj sen 
a tie roky driny, odriekania, zranení a bolesti sa jej konečne 
vyplatili. V Riu zabojuje od 7.-16. augusta, kedy sa koná 
kvalifikácia a finále žien v športovej gymnastike. 

Barbora Mokošová začínala 
v klube AŠK Inter Bratislava. 
Neskôr prestúpila do klubu Slávia 
UK, kde trénuje pod vedením 
trénera Martina Zvala a Nadi 
Miklošovej, ktorí ju doviedli do Ria. 
Navštevovala Športové gymná-
zium na Ostredkoch a momentálne 
je študentkou prvého ročníka na 
FTVŠ UK. 
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ČLEN 

RÍMSKYCH 
999   L E 

AKO 
(NÁR.) J A K 

2. ČASŤ 
TAJNIČKY N E M Á V E D I E Ť 

ERIKA 
(DOM.) E R A 

OBRÁŤ O T O Č 
ZÁVORA R A M P A 

 

Súťažte o  knihu Pozvanie od Ruth Wareovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky 
do 15.5.2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, 
adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 6/2016. Správne znenie tajničky RE 4/2016: Kto nemiluje navždy nie je zaľúbený. Knihu Pravda a iné 
klamstvá od Saschu Aranga získava Martina Matejková z Družicovej ulice. Príjemné čítanie!
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Ružinovskí seniori vedia o svojich právach

Výlet do Čertovej pece

Postavenie starších, ako a kde si uplatniť svoje práva, ako sa 
brániť proti zneužívaniu či zlému zaobchádzaniu.  Aj to boli témy 
prednášky pre seniorov na ružinovskom miestnom úrade. Takéto 
vzdelávanie pre skôr narodených Ružinovčanov zorganizovala 
mestská časť Ružinov v spolupráci s Fórom pre pomoc starším  
a Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. „Myslím si, 
že zneužívanie starších, je naozaj téma, o ktorej by sa malo hovoriť 
nahlas. Sú takí, ktorí nad neprávosťou len mávnu rukou, ale tak by 
to byť nemalo, mali by sa vedieť brániť. Preto ma teší, keď vidím, 
koľko našich seniorov, má záujem si doplniť vedomosti o svojich 

právach,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár.

Jednou z tém prednášky bolo práve násilie páchané na senioroch 
a to, ako mu zamedziť. Zároveň ale seniorom prezidentka z Fóra 
pre pomoc starším vysvetlila, aké dôležité je, aby si všímali, čo sa  
v ich okolí deje a ak spozorujú formu násilia, aby to ohlásili. 
„Mnoho ľudí nevie, že aj keď dôjde k zlému zaobchádzaniu  alebo  
k zneužitiu rôznymi subjektmi takzvanými šmejdami, musia sa brániť. 
Treba to oznámiť.  Ak majú pocit, že im niekto ubližuje alebo ich 
diskriminuje, majú právo sa sťažovať,“ ozrejmila Ľubica Gálisová, 
prezidentka Fóra pre pomoc starším. Zároveň dodala, že seniori sa 
o svojich problémoch napríklad v právnej či sociálnej oblasti môžu 
s nimi poradiť aj prostredníctvom bezplatnej Senior linky. „Keď 
ste starší, mávnu nad vami všetci rukou, ale ja sa zas nedám. Preto 
ma  zaujíma, aké mám práva, možno aj také, o ktorých som zatiaľ 
nevedela,“ uviedla Ružinovčanka Helena.

Zástupcovia zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva 
zas seniorom napríklad vysvetlili, ako ohlásiť to, keď majú pocit, 
že ich práva boli porušené. Okrem dôležitých informácii sa skôr 
narodení Ružinovčania zúčastnili aj prieskumu o chudobe starších, 
ktorý realizuje Fórum pre pomoc starším a Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva.

Marianna Šebová
Foto: Stanislav Šenc

Ráno o 7.30 sa nás zišlo na hlavnej stanici 
26 členov JDS Bratislava II. Vlakom sme sa 
doviezli do Piešťan a odtiaľ  autobusom do 
Čertovej pece čo je malá krasová jaskyňa 
v Považskom Inovci, v ktorej boli nájdené 
najstaršie známky jaskynného osídlenia 
na Slovensku.  Asi po 10  km prechádzke  
krásnym lesom sme popri rekreačných 
chatách  prišli  k vodnej nádrži Striebornica  
a ďalej do obce Moravany nad Váhom. Po 
prehliadke /iba cez bránu/  žiaľ už pomerne 
schátralého  kaštieľa  a po  krátkom 
občerstvení  sme pokračovali na kúpeľný 

ostrov v Piešťanoch  a ďalej domov. Prežili sme krásny deň v krásnej prírode a aj počasie 
nám prialo. 

Text a Foto: ZO JDS Zimná

Mestská časť Bratislava – Ružinov
pozýva pri príležitosti 

Dňa matiek na

Koncert pre matky - seniorky
11. máj 2016 

o 14:30 h
účinkuje 

Maroš Bango a jeho hosť

Voľné vstupenky 
od 4. 5. 2016 na MiÚ Ružinov, 
3. poschodie, kancelária 310, 

tel. č. 02/48284309
Ponuka platí do vyčerpania vstupeniek

POZVÁNKA NA TURISTIKU

ZO JDS Zimná  l, Bratislava II  
organizuje pre seniorov – turistov 
nasledovnú turistickú akciu:

4.5. /streda/ Kátov, kátovské mŕtve 
rameno Moravy 10 km po rovine  
s prekvapením za 1,00 EURo 

Zraz: 7,40 hod.na Hlavnej stanici 
pred stánkom so sušeným  ovocím , 
odchod vlaku smer Kúty o 8,16 hod. 

Sprevádzať budú: M.Chudá  
a E.Švecová, 0902197141

Upozornenie: 
Každý účastník si musí byť vedomý 
svojho zdravotného stavu a fyzických 
možností a na akciu príde primerane 
vybavený a vystrojený /obuv, oblečenie, 
pršiplášť, voda, strava, prostriedok 
proti hmyzu/.
Akcia sa uskutoční za každého počasia.

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

 
organizujú pre deti 

 
 
 
 

    Denné tábory v Areáli hier Radosť Štrkovec 
 

 
                      
    Stále športové aktivity:  

futbal, plážový volejbal, loptové hry, 
              stolný tenis, florbal ...  
                       Podľa počasia:  

kúpalisko Delfín, ZOO, 
           opekačka, výlety ... 

Prihlášky a bližšie informácie nájdete na www.rskruzinov.sk, 
na tel. č. 0908 730 425, 0915 746 209 alebo na andrej.pustay@rskruzinov.sk 
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SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861  

1.5. nedeľa 10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA?  uvádza divadlo  HOP a SKOK. 
2.5. pondelok 11.00 h RUŽINOVSKÝ  IDOL Súťaž v speve a tanci žiakov ZŠ.     
3.5. utorok  8.00  - 14.00 h BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
  Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí  bratislavského kraja. 
4.5. streda 8.00  h BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
  Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí bratislavského kraja. 
4.5. streda 14. 00 h DETSKÁ  DISKOTÉKA Zábavné popoludnie pre deti ZŠ Medzilaborecká.
5.5. štvrtok 8.00 h  BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
  Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí bratislavského kraja. 
6.5. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  - DEŇ MATIEK
   Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
8.5. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK uvádza STRAŽANOVO BÁBKOVÉ DIVADLO.
10.5. utorok 8.00 h DIALÓGY Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ.
11.5. streda 14.30 h DEŇ MATIEK  Podujatie venované  matkám – seniorkám. 
  Koncert speváka M. BANGA a jeho hostí.
11.5.-13.5.             DOTYKY  ZEME Autorská výstava Eva FRIDA 
  – obrazy a Xenia SHERIN – šperky. Vernisáž : 18.00 h                  
12.5. štvrtok 17.00 h  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  
   Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
13.5. piatok 8.00 h PREDSTAVUJEME SA ...... Akadémia  gymnázia I. Horvátha 
13.5. piatok 19.00 h  VŠADE DOBRE.......
  V divadelnom predstavení účinkuje Zuzana TLUČKOVÁ, 
  Pavol TOPOĽSKÝ a Rasťo PIŠKO. 
14.5. sobota 19.00 h FIESTA LATINA - MIGUEL MENDEZ 
  Tanečný večer v štýle latinsko-amerických tancov.
15.5. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
                                          PINOKIO  uvádza divadlo Alexandra Pallesitza. 
15.5. nedeľa 15.00 h RUŽINOVSKÝ PSÍ MILÁČIK 
                                       1.ročník súťažno-zábavné popoludnie venované milovníkom zvierat. 
15.5. nedeľa 18.00 h Miloš NIKOLIČ:  KOVÁČI 
  Uvádza Divadelný súbor Jána Chalupku mesta    
  BREZNO, čím sa pripája k ostatným kultúrnym a divadelným zariadeniam, ktoré  
  nesúhlasia so zákazom akýchkoľvek umeleckých prejavov. 
17.5. utorok 17.00 h PREDSTAVUJEME SA ...... Akadémia  ZUŠ sv. Cecílie.
17.5. utorok 16.00 h PREDSTAVUJEME SA ...... Program MŠ venovaný DŇU MATIEK.
18.5. streda 16.00 h STRETNUTIE PRI KNIHE :OBJEKTÍVOM DISCIPLÍNY A PORIADKU 
                                    Prezentácia knihy autora Pavla FUKEHO.
18.5. streda 19. 00 h DEŇ MATIEK Podujatie venované  mladým matkám: divadelné   
  predstavenie VŠETKO O ŽENÁCH. 
19.5. štvrtok 17. 00 h  RUŽINOVSKÝ DETSKÝ TANEČNÝ FESTIVAL 
    1.ročník tanečnej prehliadky detí MŠ a ZUŠ. 
20.5. piatok 17.00 h PREDSTAVUJEME  SA ...... Akadémia  ZUŠ  Hálkova.
20.5. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  
  Zábavné -  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
21.5. sobota 10.00 h ART PIKNIK Podujatie  ZUŠ  Exnárová.
22.5. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  SLNCOVÝ KÔŇ uvádza divadlo BUM-BÁC.
23.5. pondelok 19.00 h  ZÁVEREČNÝ KONCERT Prezentácia hudobných a tanečných kurzov SD Trávniky
                                      FERDO  MRAVEC  VŠEUMELEC .
24.5. utorok 8.00 h DIALÓGY Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ.
24.5. utorok 19.00 h ZÁVEREČNÝ KONCERT Prezentácia hudobných a tanečných kurzov SD Trávniky
                                      FERDO  MRAVEC  VŠEUMELEC 
25.5. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 
  Pýtajte sa lekárov - MUDr. Tatiana Leitman – internista.
26.5. streda  19.00 h DUMA SZINHAZ Maďarské predstavenie.
27.5. piatok 19.30 h SAMUEL  TOMEČEK Koncert.        
27.5. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ  
  Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie.
28.5. sobota 17.00 h ZÁVEREČNÉ  VYSTÚPENIE  Prezentácia žiakov BALETNÉHO ŠTÚDIA SIMART.
29.5. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
                                   HUGO, FRIGO, BUBLINA uvádza divadlo LUDUS.
 29.5. sobota 18.00h ZÁVEREČNÉ  VYSTÚPENIE Prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova.  
30.5. pondelok 17.00 h TV ŠLÁGER Televízny zábavno-hudobný  program.
30.5. pondelok 17.00 h PREDSTAVUJEME  SA ...... Tanečné vystúpenie žiakov  ZUŠ  Hálkova.

12.5.  štvrtok 16.00 h MOJA MAMA  JE ŠIKOVNEJŠIA A RÝCHLEJŠIA AKO TVOJA
Popoludnie plné prekvapení, pre mamičky. V kultúrnom programe vystúpi DFS Trávniček a spolupracovať v súťaž-
ných disciplínach budú tvorivé dielne ECOLINE, DASATELIER a TOPART.
20.5. štvrtok 14.30 h ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE PRE NAŠE STARÉ MAMIČKY
Šport a dobrá zábava, bude dobrá nálada. Cvičenie s pani Ing. Evou Mosnákovou, skúsenou trénerkou a cvičiteľkou 
pre zdravý pohyb seniorov.

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

 

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

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi pondelok 9:30 – 13:15,utorok  9:30 – 13:15
Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga pondelok 17:00 – 20:00, streda 17:00 – 21:00
Elastic – HIP-HOP, Street dance pondelok 14:30 – 19:30, utorok 14:30 – 19:30, streda 14:30 – 19:30
štvrtok 14:30 – 19:30
AVALON – akadémia írskeho tanca Pondelok 15:45-21:00,Utorok 17:00-20:45, Streda 16:30-19:30, Štvrtok 
16:15-21:15, Piatok 15:45-21:30
SZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor, info na www.umeleckaskola.sk
SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON  - Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy pondelok  16:00-18:15, 
Utorok- štvrtok 14:45-17:00, 17:15-19:00, Piatok 16:30 – 18:45
Štúdium pre dospelých- Utorok, Streda 17:30-19:45
Keramika pre dospelých – Piatok 17:00-18:30
Animácia – Štvrtok 14:45- 19:30, Piatok 14:45-16:45
Angličtina – mierne pokročilí utorok 8:00 – 11:00, štvrtok 8:00 – 11:00
Arabčina pondelok –piatok 19:30 – 21:15
Taliančina utorok 8:00 – 9:30, štvrtok 8:00 – 9:30
Ruština utorok 17:00 – 19:00, štvrtok 17:00 – 19:00

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

 01.05. NE 17:00 LÍDA BAAROVÁ Filip Renč, ČR/SR, 2016
01.05. NE 19:15 A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 2015
04.05. ST 19:30 KOLÓNIA Florian Gallenberger, Nem./Fr., 2015
05.05. ŠT 19:30 BOJ Tobias Lindholm, Dán., 2015
07.05. SO 16:00 ZOOTROPOLIS Byron Howard, Rich Moore, USA, 2016
07.05. SO 18:00 PRÍBEH LESA Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Fr., 2015
07.05. SO 20:00 NÁVŠTEVNÍCI : REVOLÚCIA Jean-Marie Poiré, Fr., 2016
11.05. ST 19:30 AVE, CAESAR! Ethan Coen, Joel Coen, USA/Brit., 2016
12.05. ŠT 19:30 CAPTAIN AMERICA: OBČIANSKA VOJNA A. a J. Russo, USA, 2016
13.05. PI 18:00 ANGRY BIRDS VO FILME 3D Clay Kaytis, Fergal Reilly, USA, 2016
13.05. PI 20:00 NÁVŠTEVNÍCI : REVOLÚCIA Jean-Marie Poiré, Fr., 2016
18.05. ST 19:30 MIA MADRE Nanni Moretti, Tal./Fr., 2015
19.05. ŠT 19:30 NAŠA MALÁ SESTRA Hirokazu Koreeda, Jap., 2015
20.05. PI 18:00 ANGRY BIRDS VO FILME Clay Kaytis, Fergal Reilly, USA, 2016
20.05. PI 20:00 HUNDROŠ Dome Karukoski, Fín./Island, 2014
21.05. SO 16:00 PRÍBEH LESA Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Fr., 2015
21.05. SO 18:00 TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU Dan Přibáň, ČR/SR, 2016
21.05. SO 20:00 A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 2015
25.05. ST 19:30 X-MEN: APOKALYPSA Bryan Singer, USA, 2016

NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV  
BONUS KARTY NOSTALGIA.  ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. 
PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME NA WWW.NOSTALGIA.SK      

SD Nivy, Súťažná 18 

02.05. pondelok 14.00 h DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD 
  Filmové premietanie pre seniorov. Vstup voľný.
06.05. piatok 19.30 h Májový KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
  Hudba v štýle 20. a 30. rokov.
09.05. pondelok 16.00 h Deti S Úctou mamičkám Kultúrny program detí z MŠ Velehradská 
  a zo ZŠ Kulíšková, venovaný mamičkám, starým mamám a rodičom. Vstup voľný.
10.05. utorok 18.00 h Rodinné mapy – mapy našich predkov Na prednáške sa dozviete, 
  prečo je pre nás poznanie našich predkov dôležité. Vstup voľný.
15.05. nedeľa 19.00 h GEIŠBERGOVCI- RODINNÉ TRIO Krst knihy Byzantskému Bohu spájajúcej poéziu,  
  hudbu a divadlo. Hrajú, spievajú a básnia: Marián Geišberg, Martin Geišberg  
  a Marek Geišberg. Vstupenky v sieti Ticketportal.
17.05. utorok 18.00 h Cestujeme doNEPÁLU Cestovateľská prednáška spojená 
  s premietaním dokumentu. Vstup voľný.
19.05. štvrtok 
14.00 h - 16.00 h Moja rodina Tvorivé popoludnie pre deti školských klubov v spolupráci so 
   SZUŠ – výtvarný ateliér Ladon. 
22.05. nedeľa 19.00 h KONCERt  KAPELY  KOŠPINOKO Prvý koncert novovznikajúcej kapely  
  v Bratislave v hudobnej zostave: Daniel Špiner (klavír), Martin Noris (gitara,  
  klávesy, spev), Zuzana Norisová (spev) a Ondrej Kovaľ (basgitara, spev). 
  Vstupenky v sieti Ticketportal.
25.05. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY Premietanie pre žiakov školských klubov.
26.05. - 28.5. Legendy Ružinova – Venované  Ďurovi Černému
 26.5. 19.00 h   Súboj RUŽINOVSKÝCH garážových kapiel Nahrávky posielajte na email  
  richard.bednar@cultusruzinov.sk. Šesť vybraných kapiel bude pozvaných na  
  finálový súboj. Víťaz získa dva dni nahrávania v profesionálnom štúdiu a možnosť  
  koncertovať na  Ružinovských hodoch. Vstup voľný.
27.5. 19.00 h Peci Uherčík - Čože je to tridsiatka Premiéra albumu a projekcia hudobných videoklipov  
  slovenských tvorcov od 80.rokov až po súčasnosť, spojená  s vystúpením legendár- 
  nych hudobníkov, z ktorých väčšina začínala práve v SD Nivy. Vstup voľný.
28.5. 19.00 h  Koncert hudobnej skupiny Čenkovej deti
  Predkapela Diamond  Flowers. Vstup voľný.
31.05. utorok   17.00 h  Bankovanie podľa Tradičnej čínskej medicíny
  Ukážky základnej techniky bankovania. Vstup voľný.

3., 10., 17., 24. a 31.5. Šikovné ručičky - otvorený utorkový kurz tvorenia pre najmenšie deti a ich mamičky 
(10:00–12:00 hod.)
5.5. Svetielka - začiatok nového cyklu cvičení pre mamičky s deťmi od 8 mesiacov do 3 rokov (9:15, 10:30 hod.)
6.5. Múdry piatok v Hojdane – „Rodičovská dôslednosť alebo odovzdávanie zodpovednosti dieťaťu“, 
prednáška lektorky Efektívneho rodičovstva (začiatok 10:30 hod.)
13.5. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou (10:00 – 12:00 hod.)
13.5. Múdry piatok v Hojdane – „Cchi – kung - jednoduché cvičenie pre krásu, zdravie, spokojnosť a 
múdrosť“, inšpiratívne stretnutie so Zuzkou Stehlíkovou (začiatok 10:30 hod.)
19.5. Kurz masáže dojčiat – začiatok 5-týždňového kurzu pre rodičov s deťmi od 6 týždňov do 10 mesiacov 
(12:30-13:45 hod.)
27.5. Múdry piatok v Hojdane – „Rozprávajme sa spolu“, debata o detskej reči s logopédkou -  ako sa  
s deťmi správne hrať, aby vývin reči napredoval (začiatok 10:30 hod.) 

Viac informácií na recepcii MC Hojdana, príp. na našej stránke www.hojdana .sk.
Zmena programu vyhradená.

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


