
6

2015

 www.ruzinovskeecho.sk

Obyvatelia 
nechcú 
Residence Tower

Na bicykli  
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dostala knihu 
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Bývalý školský areál na 
Pavlovičovej opäť ožije 

Horel dom kultúry?
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Vépéeska mohla ísť pre zlé 
hospodárenie do konkurzu, 
poslanci ju zachránia

Mesto a mestské  
časti chcú 
zakázať herne  
v Bratislave 

Sídlisko Pošeň  
má dostať územný plán zóny 

Mesto spoločne s mestskými časťami chce 
bojovať proti herniam na území Bratislavy. 
Pripravujú text petície, ktorá pri dostatoč-
nej podpore obyvateľov umožní prijať vše-
obecne záväzné nariadenie hlavného mes-
ta o zákaze hazardných hier v slovenskej 
metropole. Takéto nariadenie musí platiť 
na celé mesto Bratislava a mestské zastu-
piteľstvo ho môže vyhlásiť len vtedy, ak sa 
obyvatelia Bratislavy petíciou sťažujú, že sa 
v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s 
hraním hazardných hier, pričom takúto pe-
tíciu musí podporiť najmenej 30% obyvate-
ľov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, takže treba 
zozbierať viac ako 150 tisíc podpisov. Podľa 
Asociácia zábavy a hier a Asociácie prevádz-
kovateľov videohier by plošný zákaz herné-
ho priemyslu Bratislavu pripravil o príjem z 
odvodov a správnych poplatkov vo výške 
viac ako 4,5 milióna eur ročne z hracích 
automatov a herní. Zároveň obe asociácie 
vyjadrili názor, že herne sú len fiktívnym ne-
priateľom. 

Mestská časť Ružinov má pripraviť územný plán zóny sídliska Pošeň. Vyplýva to z uznesenia 
poslancov miestneho zastupiteľstva z apríla tohto roka. Navrhol to poslanec za Pošeň Peter 
Hrapko (Smer-SD). Má ísť o dva územné plány zón Pošeň sever a Pošeň juh. Ide o lokalitu 
medzi ulicami Gagarinova, Tomášikova, Ružinovská, Mlynské luhy. Mestská časť Ružinov 
musí najprv vysúťažiť  odborne spôsobilú osobu na obstarávanie územného plánu zóny 
aj spracovateľa tejto dokumentácie. Jej cieľom je  spodrobniť územný plán Bratislavy a dať 
jasné pravidlá výstavbe. 

Podľa predloženej informácie o stave 
spoločnosti Ružinovský podnik verejno-
-prospešných služieb mala táto firma k 
31.3. 2015 nesplatené záväzky z uplynu-
lých rokov  voči Sociálnej a zdravotnej 
poisťovni, na DPH, voči miestnemu úradu 
a viac ako 1,3 milióna voči dodávateľom. 
Akciovka, ktorá sa v Ružinove stará o 
údržbu zelene, čistotu či správu detských 
ihrísk postupne uzatvára s veriteľmi splát-
kové kalendáre, zvýšila počet zamest-
nancov, aby všetky činnosti vykonávala 
vo vlastnej réžii bez externých dodávate-
ľov.  Na základe auditu firmy Milan Sokol 
poslancom odprezentoval tri varianty 
ďalšieho fungovania firmy. Do úvahy pri-
chádza konkurz, reštrukturalizácia alebo 

revitalizácia firmy. Poslanci koncom mája 
odhlasovali, že „vépéeske“ mestská časť 
Ružinov poskytne návratnú pôžičku vo 
výške 600 tisíc eur. Na každé zastupiteľ-
stvo musí vedenie podniku predkladať 
informáciu o hospodárení firmy. 
Predsedom predstavenstva bol od roku 
2011 až do začiatku roka 2015 Attila 
Horváth (bývalý člen strany Most-Híd), sú-
časný poslanec ružinovského miestneho 
zastupiteľstva a župného zastupiteľstva. 
Členmi predstavenstva boli v tom istom 
období Vladimír Sloboda (SaS), rovnako 
poslanec ružinovského  a župného zastu-
piteľstva a František Németh. 

(red) 
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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 
prostredie), 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

Poslanecké  
stredy na miestnom úrade 
3. 6. o 16:30-17:30  Mgr. Igor 
Adamec (VO Pošeň) – MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
10.6. o 16:30-17:30 PaedDr. Mária 
Barancová (VO Prievoz) – MÚ Ružinov, 
Mierová 21, prízemie B2
17. 6. o 16:30-17:30 Bc. Radovan 
Bajer (VO Štrkovec) - MÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2

Poslanecké  
stretnutia vo volebnom obvode 
25.6. o 16:30-17:30 Mgr. Igor 
Adamec, Ing. Peter Hrapko, Mgr. 
Petra Palenčárová (VO Pošeň) – Jedáleň ZŠ 
Borodáčova 2

STRETNUTIA POSLANCOV   
S OBYVATEĽMI

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb dlhuje 51 subjek-
tom viac ako 2 milióny eur, za rok 2014 dosiahol stratu vyše 416 
tisíc eur. Vyplýva to z informácií, ktoré na májové miestne zastupi-
teľstvo predložil nový predseda predstavenstva tejto akciovej spo-
ločnosti Milan Sokol. Nové predstavenstvo bolo zvolené miestnym 
zastupiteľstvom v marci tohto roka. 
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Z Ružinovského  
športového klubu zmizli peniaze

inzercia

Kritická situácia v Ružinovskom športovom klube vyšla najavo po 
kontrole hlavným kontrolórom mestskej časti Ružinov, ktorú ukončil 
v marci. Zistil, že bývalá poverená riaditeľka klubu Katarína Felcáno-
vá minulý rok postupne vybrala z účtu viac ako 341 tisíc eur. Použite 
peňazí nezdokladovala a peniaze zmizli. Mestská časť začala konať v 
prípade podozrenia zo sprenevery v Ružinovskom športovom klube 
(RŠK) vo chvíli, keď sa o podozreniach dozvedela. „Už 17. februára 2015 
som podal na Okresnej prokuratúre Bratislava 2 trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia zo spáchania trestných či-
noch sprenevery, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, 
skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, neodvedenia 
dane a poistného a nezaplatenia dane a poistného,“ povedal starosta 
Ružinova Dušan Pekár (KDH). V samotnom trestnom oznámení sta-
rosta uviedol dátumy a konkrétne sumy, ktoré poverená riaditeľka 
RŠK vyberala z bankového účtu. Ešte pred podaním trestného ozná-
menia bola listom vyzvaná, aby uviedla, kde sa finančné prostriedky 
nachádzajú a na aký účel boli použité. To nezdokladovala, teraz už v  
RŠK nepracuje, nedá sa s ňou skontaktovať.  Kontrolór mestskej časti 
okrem zmiznutých peňazí odhalil aj ďalšie pochybenia v Ružinov-
skom športovom klube – nesprávne vedené účtovníctvo či nefunkč-
ný systém kontroly,  státisícové dlhy voči dodávateľom, poisťovniam, 
daňovému úradu, vodárňam, teplárňam a ďalším subjektom. Niekto-
ré dlhy pritom už boli staré viac ako 5 rokov. 

Nedostatočná kontrola 
Vo februári tohto roka starosta Ružinova poveril riadením Ružinov-
ského športového klubu Ľubomíra Lenára, ktorý bol v roku 2011 šé-
fom organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji v Bratislave. 
Podľa jeho slov zmenil mechanizmus fungovania RŠK – systém kon-
troly manipulácie s peniazmi aj prípravy podujatí, zvýšiť chce výnosy 
z prenájmu ľadu na Zimnom štadióne. S veriteľmi dohodol splátkové 
kalendáre. Napriek začatiu splácania záväzkov bol športový klub k 15. 
máju dlžný viac ako 600 tisíc eur, časť z toho už cez exekučné konania.  
Tie však RŠK nedokáže splatiť z rozpočtu, ktorý má ako príspevková 
organizácia mestskej časti k dispozícii. „Čudné hospodárenie príspev-
kových organizácií nebudeme my ako občania tolerovať. Nalejú sa nie-
kam peniaze a my potom ako občania to budeme splácať. Chýba tu zod-
povednosť a manažérske riadenie príspevkových organizácií. Kto sa má 
vyznať v tom? Ak sa spokojne nalejú ďalšie peniaze do RŠK tak sa to môže 
stať znova. Tak poďme do krízy a robme len tie akcie, ktoré platia rodičia 
detí, nie tie, ktoré budeme dotovať.  Teraz to budeme zakrývať auditom? 
Audit ide iba po povrchu ekonomiky, nekontroluje účtovanie, z praxe je  
známe, že audit môže  byť v poriadku a príde krach firmy,“ vystúpila pred 
poslancov Jana Miklovičová z Ružinovských občianskych iniciatív.
Poslanci sa rozhodli Ružinovský športový klub finančne podporiť 
zmenou rozpočtu a mestská časť tak do klubu pošle vyše 900 tisíc eur 
– časť z rezervného fondu, časť z bežných aj kapitálových výdavkov. 
Mestská časť tak tento rok neopraví kultúrny dom na Bulharskej ulici, 
nevymení okná v knižnici na Tomášikovej, ani nezrekonštruuje pra-
covisko prvého kontaktu miestneho úradu. Problém v Ružinovskom 
športovom klube otvoril otázku, aký je systém kontroly organizácií 
zriadených mestskou časťou Ružinov.  „Pán starosta, ako fungovalo 
financovanie RŠK? My sme poslali RŠK peniaze a potom sa to vyúčto-
valo, sledovalo alebo ako to fungovalo?  Ako sa budeme správať teraz 
k RŠK?,“ pýtal sa poslanec Peter Hrapko (Smer-SD).  Rozbory činnosti 
a hospodárenia organizácie predkladané  pravidelne do miestneho 
zastupiteľstva nič neukázali, predkladá ich totiž štatutár organizácie, 
čiže jej riaditeľ, ktorý je za chod organizácie zodpovedný. Miestny 
úrad takisto nie je orgánom kontroly klubu. Pochybenia tak ukázala 
až kontrola, ktorú vykonal miestny kontrolór Günther Furin. Predtým 
bol ešte bývalý kontrolór naposledy v RŠK v roku 2011, kedy kontrolo-
val len mzdovú a personálnu agendu. Plán práce kontrolóra schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo. To v apríli schválilo, aby riaditeľ  RŠK na každé 

zasadnutie predkladal informáciu o hospodárení.  

Poslanci obviňujú starostu, znížili mu plat
Časť poslancov obviňuje za tento stav starostu Dušana Pekára, ten 
totiž Katarínu Felcánovú v roku 2011 poveril riadením Ružinovského 
športového klubu, predtým v RŠK pracovala ako účtovníčka. „Výber 
riaditeľa je veľmi dôležitý a preto mal byť v zastupiteľstve. Keďže riadi-
teľku vymenoval starosta, je za ňu zodpovedný. Svojho človeka poveril 
riadením, tak je za to zodpovedný,“ tvrdí  poslanec miestneho zastu-
piteľstva a bývalý ružinovský starosta Slavomír Drozd (Smer-SD). Ria-
diteľa totiž nezvolilo miestne zastupiteľstvo, Katarína Felcánová pô-
sobila ako dočasná riaditeľka až do začiatku roka 2015.  Voľné miesto 
vedúceho zamestnanca  podľa zákona o výkone práce vo verejnom 
záujme možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania 
po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to 
najdlhšie na šesť mesiacov.  Výberové konanie na riaditeľa Ružinov-
ského športového klubu sa uskutočnilo v roku 2012. Výberová komi-
sia, ktorú tvorili niektorí vtedajší poslanci, vybrali za riaditeľa človeka, 
ktorého meno starosta Ružinova odmietol predložiť do zastupiteľ-
stva ako návrh na riaditeľa RŠK. „Nedošlo  k politickej dohode a ja som 
mal problém s týmto človekom. Bolo mi vtedy povedané zo strany po-
slancov, že buď tento alebo nikto,“  zdôvodnil ešte v apríli Dušan Pekár. 
Podľa jeho slov išlo o Marcela Krála. Ten sa podľa informácie denníka 
Pravda zverejnenej v roku 2011 spájal s bývalou Dzurindovou vlá-
dou. „Miestne zastupiteľstvo v minulom volebnom období uznesením 
zaviazalo starostu, aby na základe výberového konania starosta navr-
hol meno  riaditeľa. Neupieram vám, pán starosta, právo nestotožniť sa 
s týmto menom, vy ste sa mali snažiť navrhovať meno dovtedy, kým by 
sa to neudialo,“  myslí si poslankyňa Tatiana Tomášková (bez politickej 
príslušnosti, členka poslaneckého klubu Sieť).  
Poslanci  tak ešte v apríli žiadali starostovu „hlavu“.  Na zastupiteľstve 
koncom apríla dal poslanec Vladimír Sloboda (SaS) návrh na vyhláse-
nie referenda o odvolaní starostu. Ak by to zastupiteľstvo schválilo, 
mestská časť Ružinov by musela vyhlásiť referendum. Úspešné by 
bolo vtedy, ak by sa ho zúčastnilo viac ako 50% oprávnených voličov. 
Poslanci však vyhlásenie referenda neschválili. Na návrh poslanca 
Slobodu na májovom zastupiteľstve znížili starostovi plat na zákonné 
minimum  2 738 eur. Pôvodne ho znížili už v apríli, poslanec Sloboda 
však vtedy navrhol sumu, ktorú zle vypočítal a navrhovaný plat by 
sa dostal pod zákonom stanovený limit, uznesenie tak starosta vtedy 
pozastavil. 
Mestská časť Ružinov zároveň vyhlásila výberové konanie na riaditeľa 
Ružinovského športového klubu. Záujemcovia sa mohli hlásiť do 29. 
mája.  Miroslava Štrosová

 www.ruzinovskeecho.sk

Mestská časť Ružinov pošle Ružinovskému športovému klubu viac ako 900 tisíc eur, aby táto 
príspevková organizácia splatila záväzky v exekúciách, záväzky z minulých období, všetky ostatné 
záväzky a mohla vykonávať svoju činnosť  celý tento rok. Rozhodli o tom ružinovskí poslanci na májovom 
miestnom zastupiteľstve. 
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Lucia Štasselová: Baví ma takmer všetko, do čoho sa pustím 

Peter Turlík: Poznajú ma ako človeka, ktorý niekam beží 

Ing. arch. Lucia Štas-
selová (56) je poslan-
kyňou ružinovského 
miestneho zastupi-
teľstva. Kandidovala 
za Štrkovec na kandi-
dátke strany Sieť, nie 
je však členkou žiad-
nej politickej strany. 
Hoci je v komunálnej 
politike nováčikom, 

ľudia ju zvolili za Ružinov aj do mestského zastupi-
teľstva. Vyštudovala Fakultu architektúry STU a po-
znať ste ju mohli ako výkonnú riaditeľku projektu 
Hodina deťom, fungujúcim pod Nadáciou pre deti 
Slovenska. Aktuálne pracuje ako riaditeľka Nadácie 
Pomoc jeden druhému.  V Ružinove je predsedníč-
kou grantovej komisie a členkou komisie sociálnych 
služieb. 

Do komunálnej  politiky ide zvyčajne človek s tým, 
aby mal možnosť ovplyvniť život, dianie vo svojom 
okolí. Vy ste do nej vstúpili s viacerými konkrétnymi  
výzvami ako je zrušenie herní v Bratislave,  zrušenie 
alebo transformácia mestských podnikov, či vizuál-
na identita mesta.  Ako vidíte možnosť ich zrealizo-
vania po polročnej skúsenosti v zastupiteľstve či už 
mestskom alebo miestnom?
Po pol roku sa domnievam, že zákony sú nastavené tak, 
že poslanecké návrhy pripravené, či už v komisiách ale-
bo v miestnom, či mestskom zastupiteľstve, nie sú pre 
starostu respektíve primátora a jeho podriadených,  
s výnimkou schvaľovania rozpočtu, záväzné. Preto jediná 
cesta je buď iniciovať zmeny v rozpočte a potom ich aj 

presadiť v spolupráci s poslancami. Alebo získať pre svoje 
iniciatívy podporu širokej verejnosti, ktorá jediná môže 
vytvoriť tlak na administratívu na čele so starostom ale-
bo primátorom – a to znamená neustálu komunikáciu  
s ňou, neustále štúdium každého problému až do detailov 
a neustály kontakt s aktívnou verejnosťou. Situácia s mest-
skými podnikmi na všetkých úrovniach je tristná – v tomto 
štádiu zastávam názor, že treba zrušiť mestské podniky.  

To by však znamenalo zmenu viacerých zákonov a súčin-
nosť s NR SR. Čo sa týka herní na území mesta, starostovia 
Bratislavy pripravujú petíciu, ktorá jediná môže herne na 
území mesta zrušiť – napriek tomu, že viacerí ju vnímajú 
ako predvolebný ťah, určite ju budem podporovať.

Ktoré problémy Ružinova vnímate ako najvypuklej-
šie a chcete sa podieľať na ich riešení?
Aktuálne je potrebné zaviesť systém vnútornej kontroly 
ružinovských podnikov, ktoré majú na starosti čistotu  
a zeleň mestskej časti, aby bolo jasné, prečo si podnik 
neplní svoje povinnosti. Neporiadok, špina, potkany a za-
nedbané verejné priestory, ako aj niektoré nedostavané 
objekty sú asi najpálčivejším problémom mestskej časti. 
Samozrejme, aj stratové hospodárenie podnikov, ktoré 
majú vytvárať zisk, je problém.
 
Ste predsedníčkou grantovej komisie v Ružinove.   
V najbližších týždňoch budete posudzovať žiadosti  
o grant a projekty, ktoré písali Ružinovčania. Ob-
javilo sa medzi nimi niečo extra nápadité, čo vás 
naozaj potešilo,  že to by mohlo byť fajn, keď sa to 
podarí?
Projekty, ktoré prišli, sme si ako členovia komisie rozdelili 
na čítanie a hodnotenie podľa vopred nastavených  kritérií. 
Posudzovanie projektov je trojkolové a každý projekt čítajú 
minimálne dvaja členovia komisie. Sme teraz v tomto štá-
diu, zatiaľ sme nemali stretnutie ku všetkým projektom po 
prvom čítaní. Z mojej „várky“ sa mi páčia projekty, ktoré si 
všímajú a chcú riešiť verejné priestory. Aj doma, keď máte 
čisto, cítite sa lepšie. 
 
Máte ambíciu upraviť grantový systém mestskej 
časti Ružinov. V akom zmysle?
Plánujeme spolu s ostatnými členmi grantovej komisie 
vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by 
na základe doterajších skúseností vylepšilo spôsob vyhla-
sovania grantovej výzvy a tiež hodnotiaci proces. Tiež sme 
sa zhodli na tom, že do grantového programu by mohlo ísť 
viacej finančných prostriedkov.

Ing. Peter Turlík (36) 
je poslancom miest-
neho zastupiteľstva 
(KDH) za Trnávku. Je 
vyštudovaný eko-
nóm, má skúsenosti 
s manažovaním ob-
chodnej spoločnosti, 
zavádzaním ma-
nažmentu kvality, 
eurofondmi aj imple-

mentáciou softvérových riešení. Aktuálne pracuje 
ako prokurista v ovocinárskom družstve. Je členom 
grantovej komisie a poslancom miestneho zastupi-
teľstva už raz bol v rokoch 2006-2010. 

Ktoré aktivity či projekty, ktoré sa podarilo v Ruži-
nove v uplynulom období zrealizovať, považujete za 
pozitívne a vás osobne potešili? 
Pred cca ôsmimi rokmi sme začali na Trnávke  s obstaráva-
ním projektovej dokumentácie pre spracovanie územného 
plánu zóny. Dnes je schválený a môže chrániť dané územie. 
Rovnako ma teší, že sme práve na Trnávke v parku na Viet-
namskej začali s obnovou detských ihrísk. Ružinovské deti 
sa nemusia báť, že na nich spadne okno v škole, pretože sú 
vymenené, rovnako ako aj sociálne zariadenia sú dôstojné. 
Ružinovská samospráva reaguje na požiadavku umiestne-
nia väčšieho počtu detí do škôlok. Každoročne sa v rámci 
rekonštrukcie povrchov ciest a chodníkov opraví viacero 
ulíc. Ružinovčania môžu športovať na obnovených škol-
ských areáloch. 

Bývate na Trnávke, kde mestská  časť Ružinov chce 
zlepšiť aj s pomocou nápadov obyvateľov systém 

jednosmeriek tak, aby sa dalo lepšie parkovať. Sú-
hlasíte s takouto aktivitou?
Problematika jednosmeriek na Trnávke, ktorú má vo svo-
jej gescii pán vicestarosta Marián Gajdoš je tu viac rokov. 
Mali sme ju viacerí vo svojom volebnom programe. Nie je 
však dôležité, kto celý projekt zastrešuje a bolo by veľmi 
nesprávne, keby sme na komunálnej úrovni politizovali. 
Občania majú  jedinečnú možnosť poslať svoje pripomien-
ky a následne na spoločných stretnutiach sa vyjadriť, čo im 
prekáža a naopak, ktoré smery im vyhovujú. 

Veľmi pozitívne beriem vtiahnutie verejnosti – tých, pre 
ktorých sa to robí a ktorí sú bezprostrednými užívateľmi. 
Dobre si pamätám na rozhorčenie mnohých vodičov po 
bezprostrednom zjednosmernení ulíc. Keď som chcel vtedy 
predkladať nejaké návrhy na zmeny, tak mi odborníci na 
dopravu povedali, že sa to nedá... Verím, že teraz viacerí 
využijú túto príležitosť, aby sa Trnávke nejazdilo len ľahšie,  
a rýchlejšie, ale, prosím, berme pri našich návrhoch do úva-
hy aj bezpečnosť ostatných účastníkov  premávky.

Parkovanie je vôbec veľkým problémom Bratislavy.  
K akému riešeniu sa prikláňate?
Najlepšie by bolo, keby sa nám podarilo zlepšiť hromad-
nú dopravu, aby mohli viacerí vodiči nechať auto doma  
a rýchlo a pohodlne si prečítať cestou do práce maily, noviny  
v električke, vlaku alebo trolejbuse. Dnes máme v Ružinove 
problém aj so súkromnými pozemkami, ktoré sa mnohé 
roky využívali  ako parkoviská. Musíme spoločne hľadať 
možnosti, ako si pri minimálnych zásahoch do zelene a pri 
pomerne nízkom investičnom náklade zvýšime rôznymi 
zatrávňovacími prvkami parkovacie kapacity a to najmä 
tam, kde obyvatelia veľkých bytových domov prišli o mož-
nosti parkovania. Všetko je potrebné robiť nie na vlastnú 
päsť, ale s odborníkmi. Vybudovať podzemné parkovisko, 
ktoré bude niekde na "zelenej lúke" nie je ideálnym rieše-
ním, pretože parkovisko musí byť blízko pri dome obyvate-
ľov. Nikto predsa nebude niesť v rukách nákup 500 metrov 
od dobre zaparkovaného auta. 

Čo je to vaše, čo by ste chceli zmeniť, vylepšiť v Ruži-
nove, na Trnávke? 
Leží mi na srdci viacero vecí. Keby by sa nám podarilo vrátiť 
život do spustnutého športového areálu a budovy bývalej 
strednej školy na Pavlovičovej ulici, bol by som veľmi rád. 
Je veľká škoda, že takýto veľkorysý priestor v srdci Trnávky 
chátra, nevyužíva sa, práve naopak, je priestorom pre van-
dalizmus a kriminalitu. Okrem toho stále nemáme bezpečné 
a dôstojné prechody z Trnávky na Ostredky. Viaceré cesty  
           a celkovo spevnené plochy, ktoré sa využívajú na parko-
vanie sú v zlom stave. Na Trnávke nemáme ihrisko pre psov, 
Verím však, že spoločne s ostatnými kolegami poslancami 
a pracovníkmi miestneho úradu  sa nám podarí zrealizovať 
niektoré projekty, ktoré zlepšia život v Ružinove.
 Pripravila M. Štrosová

AJ TOTO SOM JA 
Baví ma takmer všetko, do čoho sa pustím. 
Veľmi ma baví všetko, čo súvisí s mojou veľ-
kou rodinou - mám totiž päť detí.  Snažím sa 
byť spoľahlivá a ústretová, rada pomáham, 
keď je niekto v ťažkostiach, prípadne sa 
zapájam do riešenia problémov, či už v okolí 
alebo spoločenských. Som akčná, nerada sa 
dostávam do situácie, že sa niečo nedá, rada 
začínam nové veci, mám vždy po ruke množ-
stvo nápadov. Vnímam silno, keď veci do seba 
zapadajú, vtedy mám pocit, že to je dobré 
a správne. Veľmi rada mám architektúru, 
ktorú som síce vyštudovala, ale nevenujem 
sa jej profesionálne, baví ma práca v záhrade 
a tvorba "divočiny" v nej. Rada lyžujem, 
rada cestujem po svete, rada čítam knihy.  Je 
málo vecí, čo ma nebaví, milujem prírodu a 
duchovno - tam načerpám energiu. 

AJ TOTO SOM JA
Známi a rodina ma poznajú ako človeka, ktorý 
niekam beží. Chcel by som toho veľa stihnúť, 
na druhej strane si uvedomujem, že postaviť sa 
do radu a počkať chvíľu, nie je na škodu. Mojou 
momentálnou záľubou je povzbudzovanie na-
šich troch detí v športových výkonoch. Radi sa 
spoločne prejdeme pešo alebo na bicykloch v 
prírode. Chcel by som si nájsť pravidelnú chvíľu 
na prečistenie si hlavy zo sedadla bicykla, ale 
momentálne sa mi to veľmi nedarí.  Keď mám 
trocha času, tak si rád prečítam dobrú knihu 
alebo nejaký týždenník.
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Lucia Štasselová: Baví ma takmer všetko, do čoho sa pustím Obyvatelia nechcú Residence Tower

PREDÁM GARÁŽ NA ONDAVSKEJ 
ULICI. TELEFÓNNY KONTAKT:  
0903 268 701

PRIJMEME BRIGÁDNIKOV, 
DÔCHODCOV, ŠTUDENTOV DO 
PREDAJNE DROGÉRIE NA HRANIČNÚ 
1, BRATISLAVA PRIEVOZ. NÁSTUP 
OD 15.6. 2015. TELEFÓNNY 
KONTAKT: 0905 426 627,  
02/43 41 13 33

HĽADÁME INFORMÁTORA NA 
VRÁTNICU, IDEÁLNE MIESTO PRE 
AKTÍVNEHO DÔCHODCU ALEBO 
INVALIDA. PRÁCA PLATENÁ PODĽA 
ODPRACOVANÝCH HODÍN. MIESTO 
BRATISLAVA II - RUŽINOV. NÁSTUP 
MOŽNÝ IHNEĎ. TEL. KONTAKT: 
0917 920 958.

Po ôsmich rokoch prišla petícia
Od získania stavebného povolenia na 32-podlažnú 
Residence Tower prešlo takmer osem rokov a  investor 
Residence a.s. vežiak nepostavil. Podľa jeho slov 
dokončené sú dva stavebné objekty – prekládka vysokého 
napätia a úprava horúcovodu a začatá príprava a asanácia 
územia. Odvtedy si cez konania na stavebnom úrade 
dvakrát predĺžil termín dokončenia stavby (v roku 2010 a 
2015). Naposledy v marci tohto roka, kedy stavebný úrad 
predĺžil termín dokončenia do konca septembra 2017. 
Obyvatelia susednej Jégého aleje a Saleziáni don Bosca, 
ktorí sídlia vo vedľajšej budove, sa voči rozhodnutiu 
odvolali. „Výstavba Residence Tower je neprijateľná nie 
len z dôvodu zhoršenia životných podmienok a kvality 
bývania ľudí žijúcich v starej a novej zóne Jégého ulice  
a jej okolí, ale aj preto, že je v rozpore s platnou legislatívou. 
Naše odhodlanie zastaviť výstavbu najvyššej budovy  
v Ružinove nepoľaví, pretože, predmetný objekt by 
podstatne narušil urbanisticko-architektonické riešenie 
starej i novej obytnej zóny Jégého aleje, znížil kvalitu 
bývania stoviek Ružinovčanov, zhoršil už aj tak kritickú 
situáciu zelene v pomere k počtu obyvateľov Ružinova a 
nezvratne by skomplikoval už beztak problémovú statickú 
a najmä dynamickú dopravnú situáciu v tejto časti 
Ružinova,“ tvrdia obyvatelia.  Chcú opätovne preskúmať 
stanovisko hygienikov k svetlotechnike, zákonnosť 
postupov stavebného úradu, štát a samosprávu žiadajú 
aj o vybudovanie zóny na relax. 
Saleziáni v roku 2007 súhlasili so stavbou za podmienky, 
že im investor zabezpečí dosvetlenie dotknutých 
miestností, keďže podľa vtedajšieho svetlotechnického 
posudku im nevychádzalo dostatočné prirodzené 
osvetlenie. Investor preto s nimi uzavrel aj zmluvu, na 
základe ktorej im dosvetlenie priestorov má zabezpečiť. 
Saleziáni v aktuálnom odvolaní voči rozhodnutiu  
o predĺžení termínu dokončenia objektu Residence 
Tower žiadajú vypracovať nový svetlotechnický posudok, 
ktorý zohľadní aktuálny stav v lokalite. Žiadajú posúdiť 
dopravnú situáciu v území, ktorá nastane po zrealizovaní 
novostavby. Budova má byť napojená na Jégého ulicu 
po ceste s troma jazdnými pruhmi popri Henkeli, 
zároveň sa má Jégého ulica rozšíriť o odbočovací pruh. 
Saleziáni zároveň upozorňujú na to, že riešením nesmú 
byť dotknuté vlastnícke práva k ich nehnuteľnostiam na 
Miletičovej, tak znela ich podmienka aj v roku 2007. 

Investor má iný pohľad
„Chápem pohľad ľudí, ale žijeme v meste. Ani im nepopieral 
nikto právo, aby tam mohli bývať,“ vyjadril sa Roman 
Ruhig, predseda predstavenstva firmy Residence na 
margo protestov obyvateľov Jégého aleje. „Od začiatku 
vedeli, že tu má stáť náš objekt, videli predsa aj vykopanú 
jamu,“ pokračuje Ruhig.  Obyvatelia však aj na sociálnej 
sieti argumentujú tým, že pred ôsmimi rokmi sa odvolať 
nemohli, pretože Jégého alej nestála a odvtedy sa 
situácia v území zmenila. 
Investor však má v pláne vežiak postaviť, podľa jeho slov 
pripravujú realizačný projekt na stavbu. Ako tvrdí, zatiaľ 
má zabezpečenú jednu štvrtinu nákladov na stavbu 
financovaním cez úver v banke. Projekt vidí stále ako 
reálny napriek inej situácii na realitnom trhu. Jedine hotel 

to bude mať podľa neho ťažké, skôr si ho predstavuje 
ako apartmány na prechodné či dlhodobejšie bývanie. 
Na otázku, či nezvažoval predaj celého projektu inému 
investorovi, odpovedal, že minulý rok sa touto myšlienkou 
zaoberal. Jednak z dôvodu technických problémov pri 
realizácii a jednak kvôli súčasnému starostovi Ružinova 
Dušanovi Pekárovi a stavebnému úradu. „Uvažovali sme 
v roku 2014, že projekt predáme, keď začali problémy so 
starostom v žiadosti o predĺženie lehoty na dokončenie 
stavby. Starosta konal nezákonne a   stavebný úrad 
nedodržiaval zákonné lehoty na vydanie rozhodnutia,“ 
tvrdí  Ruhig. Zároveň sa vyjadril, že ružinovský starosta sa 
snaží robiť prieky projektu Residence Tower kvôli tomu, 
že si dovolil napadnúť Ružinovský športový klub kvôli 
dlžobe za bezpečnostnú službu. Ruhigova bezpečnostná 
služba totiž ešte v roku 2010 strážila zimný štadión a 
Areál hier Radosť. Po komunálnych voľbách koncom roka 
2010 firma skončila so strážením oboch športovísk. Stačil 
obyčajný správca. 
„Už v roku 2013 vzniesli účastníci konania námietky voči 
predĺženiu termínu na dokončenie stavby, stavebník 
vtedy v lehote nepredložil potrebné dokumenty, tak 
stavebný úrad konanie zastavil. Stavebník sa odvolal  
a nadriadený Okresný úrad rozhodnutie nášho stavebného 
úradu zrušil a vrátil na nové rozhodnutie. Výsledkom bolo 
predĺženie termínu dokončenia stavby Residence Tower do 
septembra 2017,“ vysvetľuje postup starosta Ružinova 
Dušan Pekár. Voči tomuto predĺženiu sa zasa odvolali 
účastníci konania, teda vlastníci bytov v Jégého aleji 
aj Saleziáni. Rozhodovať tak opäť bude nadriadený 
štátny orgán Okresný úrad v Bratislave. Zároveň sa bude 
mestská časť Ružinov zaoberať požiadavkami v petícii 
obyvateľov. Tí o jej podaní prišli informovať poslancov 
aj na májové miestne zastupiteľstvo. Rovnako tak urobil 
konateľ firmy Residence Roman Ruhig. Podľa jeho slov 
nechce upierať vlastnícke právo a právo na bývanie 
obyvateľom, tak ani oni nemajú upierať vlastnícke 
právo a právo na podnikanie jeho spoločnosti.  „Ak 
bude ochota diskutovať z jednej aj druhej strany, máte  
k dispozícii zasadačku na miestnom úrade, kde sa môžete 
obe strany spoločne stretnúť,“ vyjadril sa ružinovský 
starosta. Komisia územného plánovania, výstavby  
a životného prostredia odporučila podniknúť všetky 
kroky, ktoré by viedli k zastaveniu stavby Residence 
Tower, keďže aktuálne platné územné rozhodnutie  
a stavebné povolenie nezohľadňuje súčasný stav lokality. 
Komisia je toho názoru, že v území došlo k diametrálne 
odlišnému hmotovo- priestorovému usporiadaniu. 

Miroslava Štrosová 
Vizualizácia: archív redakcie

 www.ruzinovskeecho.sk

Obyvatelia bytového komplexu Jégého alej spísali petíciu. Podpísalo sa pod ňu 1080 ľudí. Zabrániť chcú tomu, aby 
vedľa ich bytov stál polyfunkčný objekt Residence Tower s 32 podlažiami. Ten má stavebné povolenie od roku 2006 
– pôvodne mala mať stavba 18 podlaží, v roku 2007 získala cez zmenu stavy pred dokončením stavebné povolenie 
na 32 podlaží s 252 bytmi, obchodnými priestormi, hotelom a garážou s piatimi podzemnými podlažiami. V roku 2007 
medzi ulicami Jégého-Záhradnícka a Miletičova Jégého alej ešte nestála, jej prvé domy dokončil developer Finep  
v roku 2009, Jégého alej 3 je obývaná od minulého roka a aktuálne dokončujú Jégého alej 4.

Tri vysoké  obytné vežiaky nahradia 
dve nižšie kancelárske budovy 
Administratívna budova Ružinov na rohu Bajkalskej 
a Ružinovskej ulice získala stavebné povolenie.  
Pozostávať bude z dvoch identických kancelárskych 
11-podlažných objektov prepojených štvorpod-
lažnou garážou. Spolu tu vznikne 480 parkovacích 
miest. Na prízemí vzniknú obchodné priestory. 
Hlavná vstup do budovy bude z Bajkalskej ulice, 
na ktorú bude objekt aj dopravne napojený. Na 
kancelárske centrum nadviaže  verejné priestran-
stvo s parkovými úpravami.  Pozemok je súčasťou 
územného plánu zóny Bajkalská roh. Investorom 
projektu je firma Sunsize, ktorá tu pôvodne chcela 
postaviť tri obytné vežiaky, z ktorých najvyšší mal 
mať 29 poschodí, čo sa stretlo s výrazným odporom 
obyvateľov Štrkovca.  V budúcnosti by mohol byť 
tento priestor súčasťou zeleného bulváru, ktorý by 
pokračoval až do Parku Andreja Hlinku. Podmienkou 
je v prvom rade majetkové usporiadanie pozemkov. 

Bytový dom 
Ružinovská získal stavebné povolenie 
Medzi Ružinovskou ulicou a garážami na Exnárovej 
ulici vyrastie Bytový dom Ružinovská. Ide o dom s 
obdĺžnikovým pôdorysom a 8 nadzemnými podla-
žiami. Bude tu 70 bytov, 21 nebytových apartmánov 
a sedem obchodných priestorov. V podzemnej garáži 
vznikne 87 parkovacích miest. Investor Real Business 
musí vybudovať aj napojenie na Ružinovskú ulicu. 
Investor minulý rok svoj zámer prezentoval pred 
verejnosťou. Časť ľudí vtedy vyjadrila nespokojnosť 
s novým bytovým dom, časť tam zasa chce ísť bývať. 
Dom sa mal pôvodne stavať už v roku 2010 pod 
názvom Bytový dom Ružinovská 2010.  Plánovaný 
objekt sa odvtedy mierne zmenšil a posunul do 
uličnej čiary s vedľajšou budovou 4in podľa požia-
daviek mestskej časti Ružinov. Stavebník sa zmenil 
s firmy Viscon na firmu Real Business. Firma Viscon 
mala zároveň vrátiť do pôvodného stavu rozkopaný 
chodník, doteraz tak neurobila. 

inzercia



6

Oprava ciest  
a chodníkov začne v lete 

Ako s kosením v Ružinove? 

Súperí takmer 120 
ružinovských nápadov 

Bývalá škôlka na Svidníckej 
zmenila majiteľa 

Povrchy chodníkov a ciest začne mestská 
časť Ružinov meniť v letných mesiacoch. 
Nový povrch vozovky dostane v tomto 
roku Pažítková, Astrová, Liptovská a 
Oravská ulica, na ktorej dôjde aj k úprave 
parkovacích miest. Vynovené chodníky 
budú na Bachovej a Liptovskej ulici, 
takisto na Ostredkovej a Drieňovej, ktoré 
vedú okolo veľkého parku na Ostredkoch. 
Poslanci na tento účel vyčlenili v rozpočte 
575 tisíc eur. 
Zároveň mestská časť Ružinov obstaráva projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu ciest na Pavlovovej, 
Bencúrovej, Vietnamskej,  Poludníkovej, Kľukatej, 
Martinskej, Sputnikovej, Planét,  Na úvrati  
a križovatkového priestoru Mesačnej a Trnavskej 
cesty a chodníkov na Teslovej, Ribayovej, Banšelovej 
a Ondavskej. Tie by sa mohli opravovať v ďalších 

rokoch. „Chceme sa uchádzať aj o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude 
mestským častiam prispievať na rekonštrukciu ciest,“ potvrdil starosta Ružinova Dušan Pekár 
(KDH).  Na rekonštrukciu miestnych ciest má bratislavská župa v rozpočte pol milióna eur, 
čo v priemere vychádza 25-tisíc eur na mestskú časť a okresné mestá v kraji. Návrhy, ktoré 
časti miestnych komunikácií je potrebné obnoviť, môžu starostovia posielať do 15. júna. 
Peniaze budú určené hlavne na opravy súvislejších úsekov ciest, nie na výtlky. Bratislavský 
samosprávny kraj bude mestské časti podporovať v zlepšení cestnej infraštruktúry 
najbližšie tri roky. „Mechanizmus bude podobný, aký bol pri dotácii hlavnému mestu pred pár 
rokmi“, uviedol po májovom  stretnutí so starostami mestských častí predseda BSK Pavol 
Frešo (SDKÚ-DS). 

Miroslava Štrosová

Najmä obyvatelia Štrkovca a Trávnikov sa v uplynulých dňoch 
sťažovali na nepokosené trávnaté plochy. Ružinovský podnik verejno-
prospešných služieb (RP V-PS) totiž nestihol prvé kosenie v termíne, 
hoci začal v polovici apríla.  
„Keď sme nastúpili do vedenia spoločnosti, už sme meškali 10 dní s prvým kosením. Tento 
posun sa, samozrejme, presunul aj na druhé kosenie, aj keď sa nám podarilo zvýšeným 
úsilím mierne skrátenie oneskorenia. Zároveň prebehla začiatkom mája veterná kalamita, 
ktorá vyvrátila a polámala veľa stromov iných drevín. V dôsledku odstraňovania havarijných 
následkov sme museli prerušiť kosenie. Zvýšeným úsilím a predĺžením pracovnej doby, ktorá 
bude aj v dňoch pracovného pokoja sa budeme snažiť dohnať posunutý termín 2. kosenia,“ 
vysvetľuje príčinu Milan Sokol, nový predseda predstavenstva RP V-PS. Podľa jeho slov je 
prvé kosenie ukončené a druhýkrát sa kosí v Ružovej doline a na Pošni. Zároveň podnik 
vykonáva orezy drevín a náhradnú výsadbu, dokončujú zber konárov po veternej kalamite 
paralelne s druhým kosením aj formou organizovaného zberu. Podnik zápasí s finančnými 
problémami, k 13. máju 2015 mal záväzky voči dodávateľom, štátu a mestskej časti Ružinov 
vo výške viac ako 2 milióny eur napriek ich zníženiu od konca marca o vyše 160 tisíc eur. 
Vyplýva to z informácie o stave firmy predloženej na májové miestne zastupiteľstvo. 

(red)

V Ružinove aj v celej Bratislave je 
problém s nedostatkom škôlok. 
Ich kapacity  nepostačujú. 
Opustená budova na Svidníckej 
ulici na Štrkovci je ako stvorená na 
predškolské zariadenie. Má to ale 
jeden veľký háčik, je v súkromnom 
vlastníctve. 

Na rohu ulíc Svidnícka a Smolnícka stojí budova, ktorá kedysi slúžila ako škôlka Dunajplavby. 
Už niekoľko rokov je ale nevyužívaná a prázdna.  Nová škôlka by sa Ružinovu zišla doslova 
ako soľ. Ideálny objekt, skvelá  poloha, veľká budova ako stvorená na materskú školu. Nie 
je však majetkom mestskej časti.  Už niekoľko rokov je v súkromnom vlastníctve, naposledy 
sa majiteľ menil minulý rok.  „Budovu sme kúpili minulý rok, lebo išlo o zaujímavú ponuku. 
Zatiaľ sme sa nerozhodli  a neurčili sme konkrétny zámer jej využitia. Samozrejme, budeme 
sa držať platného územného plánu. Zámer využitia budovy ale nateraz nemôžeme zverejniť, 
keďže ho nevieme,“ vyjadrila sa Zuzana Hempfingerová, predsedníčka predstavenstva  
spoločnosti LAND Residential, ktorá objekt kúpila od Dunajplavby. 
Podľa územného plánu Bratislavy je toto mieste stabilizovaným územím s funkciou 
občianskej vybavenosti lokálneho významu, teda takej, ktorá slúži predovšetkým 
obyvateľom v spádovom území.  

Katarína Kostková

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

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské nivy 45,  
821 09 Bratislava

vás pozýva 
na informatívne stretnutie 

o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov
s vlastníkmi pozemkov dotknutých očakávanou výstavbou 
rýchlostnej cesty R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz. 

9.6. 2015 (utorok) o 18:00 hod.
na Miestnom úrade MČ Bratislava – Ružinov Mierová 21  

(veľká zasadačka)
Na stretnutí budú vlastníci dotknutých pozemkov oboznámení so 
záberom pozemkov, objektmi určenými na asanáciu a s postupmi 

pri majetkovoprávnom vysporiadaní.

Takmer 120 projektov Ružinovčanov sa uchádza o peniaze z grantového 
programu mestskej časti Ružinov v roku 2015. Rôzne združenia či firmy môžu 
získať podporu vo výške od 500 do 5 000 eur. Podmienkou bolo mať nápad, ako zlepšiť 
komunitný život v Ružinove v oblastiach životného prostredia, kultúry, športu, vzdelávania 
či v sociálnej oblasti. Žiadosti o grant mohli záujemcovia podávať na ružinovský miestny 
úrad do 30. apríla 2015. O tom, ktoré nápady Ružinovčania zrealizujú, rozhodne grantová 
komisia do konca júna. Minulý rok ružinovská samospráva cez svoj grantový program 
podporila 47 projektov sumou viac ako 146 tisíc eur. Na rok 2015 je vyčlenená suma do 
160 tisíc eur.
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Rezidenčné parkovanie neprešlo 

Využite naše služby
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO
DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA NA IN BODY
InBody je prístroj na zistenie efektivity cvičenia  
a dodržiavania redukcie. Analýza využíva 
najmodernejšiu presnú a rýchlu technológiu 
DSM-BIA.

Nedarí sa Vám SCHUDNÚŤ? Chcete zmeniť svoj 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL alebo zvýšiť svoju AKTIVITU? 
Naozaj sa stravujete ZDRAVO a RACIONÁLNE?

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA
Lekárne Harmónia Bratislava, 
Miletičova 40 /vchod z Koceľovej/
Tel.: 02/5557 5876, 
www.harmonia-lekaren.sk

Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny 
ponúka tieto služby:

-  oprava všetkych typov hodín a hodiniek
-  výkup starožitných hodín a náramkových 

hodiniek
- predaj-ohodnotenie

Adresa predajne: Staré hodiny - hodinky, Nezábudková 5,Bratislava 
(pri Rotunde),Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok  09.00-12.00 hod,13.00-17.00 hod. 

Tel:0905/226 886, email: mirohodiny@gmail.com, www.stare-hodiny.sk

Odkúpime všetky staré mechnické náramkové a vreckové hodinky, aj nefunkčné.
OMEGA,IWC,LONGINES,HEUER,BREITLING,ZENITH,PATEK PHILIPPE,ROLEX, 
VACHERON CONSTANTIN,SCHAFFHAUSEN,PRIM-ORLIK,SPORT,DIPLOMAT.
Dobre zaplatíme za vojenské hodinky a hodinky so stopkami. Odkúpime pozlátené 
hodinky ruskej výroby a prim a iné mechanické hodiny. Platba v hotovosti,ihneď.

Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasova-
ním mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatú-
tu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlaso-
vanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré 
malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z rokovania  stiahol. Schváliť 
VZN odporučilo len šesť mestských častí, medzi ktorými bolo Staré 
a Nové Mesto, Devín, Petržalka, Jarovce a Rusovce. S dokumentom 
nesúhlasilo desať, medzi nimi aj Ružinov. V Ružinove by totiž vznikol 
zavadením rezidenčného systému parkovania veľký problém. Do 
systému totiž nemali byť zaradené mnohé účelové komunikácie vo 
vnútroblokoch.  Tým pádom by tu ľudia s trvalým pobytom (rezi-
denti) nemohli byť uprednostnení pri parkovaní. Poslanci argumen-
tovali aj tým, že chýbajú záchytné parkoviská a nesúhlasili s tým, že 
obyvateľ jednej mestskej časti by za parkovanie v druhej mestskej 
časti musel platiť. 

(red)

JARNÉ UPRATOVANIE 2014
formou triedeného zberu objemného  

odpadu do veľkokapacitných kontajnerov
zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 

22.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY  - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,   
  zástavka autobusov č.39 
ŠTRKOVEC    - Komárnická – roh Herlianska ul.  
  – parkovisko  
TRNÁVKA   - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre
 

29.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ   -  parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu 
VLČIE HRDLO  -  sídlisko
POŠEŇ   - parkovisko pred nákupným  
  centrom Kocka  
TRÁVNIKY  - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú 
  

dňa 5.4.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - ulica Priekopy pri garážach   
RUŽOVÁ DOLINA   - parkovisko pred Základnou školou 
  Ružová dolina 29
NIVY   - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej
  - pred SD Nivy na Súťažnej 

ZBER STARÝCH                     
SPOTREBIČOV 

 
 

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova 
bezplatne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú 

recykláciu. 
 
V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky 
V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKO NA TO? 
 

          Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte  Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov:     
- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54,  
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk               

 
Nahláste nasledovné údaje:  
    -   druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť  

-   meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete  
    spotrebiče odviezť  

 
V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu bytového 
domu resp. za bránu rodinného domu. Ďakujeme, že  nám v priebehu dňa 
umožníte vstup do týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.   

    Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých   nahlásených 
adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál. 
       
             
             
             
    
 
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov spracováva  ako  sprostredkovateľ  

v mene kolektívnej organizácie  ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu,  
a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu. 

 

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, holiace strojčeky a pod.) 
patria do zberu. Len odtiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva  

k ochrane životného prostredia. 

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bez-
platne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky
V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

AKO NA TO?

Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte  Miestny úrad MČ 
Bratislava – Ružinov:    
- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54, 
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje: 
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej 
potrebujete spotrebiče odviezť 

V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do 
vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. 
Ďakujeme, že  nám v priebehu dňa umožníte vstup do 
týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všet-
kých   nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z 
bytov, pivníc či povál.

Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov 
spracováva  ako  sprostredkovateľ  v mene kolektívnej organizácie  

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to 
len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotre-
biče (fény, holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len od-
tiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne 

prispieva k ochrane životného prostredia.

inzerciainzercia

 www.ruzinovskeecho.sk

Bývalý školský areál na Pavlovičovej oživia saleziáni

Ružinov získa dotáciu od 
ministerstva školstva na 
zvýšenie kapacity škôlok

Bývala stredná škola na Pavlovičovej ulici na 
Trnávke opäť ožije. V nevyužitom objekte chcú 
saleziáni vybudovať materskú školu, poradenské 
centrum aj ihrisko. Budovu získali do prenájmu na 
25 rokov. 
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja v apríli 
schválili dlhodobý prenájom bývalého objektu SOŠ 

drevárskej na Pavlovičovej ulici na Trnávke, ktorá sa spojila 
so školou na Tokajíckej. Noví nájomcovia – Saleziáni 
Don Bosca – Slovenská provincia - majú s areálom školy 
svoje plány. Podporným stanoviskom sa s nimi väčšinovo 
stotožnilo aj ružinovské miestne zastupiteľstvo. 
Saleziáni už majú na Trnávke duchovné a pastoračné 
centrum. Objekt na Pavlovičovej je  v jeho susedstve. 
Podľa hovorcu saleziánov Rastislava Hamráčka je to 
dobrá príležitosť a šanca rozšírenia ich výchovných, 
poradenských aj športových aktivít pre mladé rodiny 
s deťmi. „Ako odpoveď na logické potreby Ružinova tu 
máme v pláne vybudovať materskú školu, ktorých je akútny 
nedostatok. Druhým projektom v  nových priestoroch 
má byť poradenské centrum pre rodiny – Family garden  
– v oblasti výchovy a manželských vzťahov. S takýmto 
typom centra už máme niekoľkoročné skúsenosti, za pomoci 
odborníkov – psychológov aj psychiatrov sa snažíme 
pomáhať rodinám vo vzťahových problémoch medzi rodičmi 

a deťmi, aj v manželstve.  Kombináciu škôlky a poradenského 
centra vnímame ako vhodnú možnosť pre nielen duchovné 
obohatenie rodín,“ vysvetľuje Rastislav Hamráček. Na 
vonkajšom ihrisku má hrávať futbalový klub SDM Domino. 
„Rátame s tým, ale areál je kapacitne vhodný aj na širšie 
športové vyžitie, nielen tento jeden typ športovej aktivity, 
takže aj širšia, ako futbalová komunitná verejnosť bude 
vítaná,“ dopĺňa Hamráček. Poslanci bratislavskej župy 
prenájom schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Nový nájomca predložil podrobný projekt využitia daného 
objektu vrátane investícií do tohto nehnuteľného majetku. 
V prvom roku plánuje do objektu investovať 85 000 eur.  
Ak pôjde všetko podľa plánu, v priebehu piatich rokov by 
si mladé rodiny s deťmi mohli na Pavlovičovej nájsť ďalšie 
miesto na trávenie voľného času. 

Sandra Jonisová Vychlopenová
Foto: M. Štrosová

Aký bol deň matiek v Ružinove? 

Ružinovské mladé mamičky aj mamičky seniorky spoločne oslávili deň matiek. 
Mestská časť Ružinov ich pozvala na dve predstavenia. Seniorky si v Dome 
kultúry užili koncert Gizky Oňovej, Dušana Grúňa a Mira Švábu. Voľné vstupenky 
na toto podujatie sa „rozchytali“ v priebehu jedného dopoludnia. Mladé mamy 
dostali od mestskej časti Ružinov pozvanie na divadelnú komédiu Láááska  
v hlavných úlohách s Marekom Majeským, Martinom Mňahončákom a Lenkou 
Barilíkovou. 

Mestská časť Ružinov uspela so svojou žiadosťou o poskytnutie financií 
od štátu na rozšírenie kapacity materských škôl. Ministerstvo školstva 
SR  poskytne Ružinovu  dotáciu vo výške 350 tisíc eur na projekty 
vytvorenia piatich nových tried.   

Približne 230 ružinovských detí  starších ako tri roky nebude možné umiestniť do 
materských škôl v Ružinove v najbližšom školskom roku. Nedostatočná kapacita 
predškolských zariadení pretrváva napriek tomu, že od roku 2012 mestská časť Ružinov 
zvýšila počet miest o 180 vo svojich 21 škôlkach a od septembra pribudnú ďalšie dve triedy 
pre vyše 40 detí. Dve nové triedy pre škôlkarov vzniknú rekonštrukciou poschodia v budove 
školskej jedálne na Vietnamskej ulici na Trnávke. Patriť budú pod MŠ Piesočná. Tri ďalšie 
nové triedy majú vzniknúť v novej modulovej škôlke na Ružomberskej ulici v Prievoze, 
mestská časť sa môže pustiť do prípravy projektu. Dotácia ministerstva ale nepokryje  
všetky náklady na oba projekty, takže mestská časť Ružinov bude musieť zapojiť aj svoj 
rozpočet, prípadne získať peniaze z iných zdrojov. 
Ministerstvo školstva dostalo od miest a obcí z celého Slovenska 426 žiadostí na rozšírenie 
kapacity škôlok formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby 
materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských 
školách . Komisia vybrala 113 žiadateľov, medzi ktorých rozdelí 9 500 000 eur. 
Dotácie na rozširovanie kapacít, na dovybavenie či rekonštrukciu priestorov materských škôl 
v tomto roku poskytne aj Bratislavský samosprávny kraj v rámci projektu Naša škôlka, náš 
kraj. K dispozícii má na to pre mestá a obce bratislavského regiónu 197 tisíc eur. O peniaze 
sa uchádza aj mestská časť Ružinov. „Minulý rok sme boli úspešní a z dotácie od Bratislavského 
samosprávneho kraja sme zrekonštruovali toalety a sprchy v materskej škole na Palkovičovej 
ulici,“ povedala Ľubica Petrisková z útvaru komunikácie s verejnosťou ružinovského 
miestneho úradu.

(mš)

inzercia



8

25  rokov Ružinova: VÝZVA PRE FOTOGRAFOV 
Radi fotografujete? Skúste zachytiť svojím pohľadom súčasný Ružinov. Nafoťte zaujímavé zábery 
Ružinova – budovy, architektúru, sídliská, netradičné okamihy, podujatia. 

Prípadne nájdite vo svojom archíve zaujímavé snímky z Ružinova po roku 1990, ktoré by mohli zaujať 
širokú verejnosť. Koncom roka 2015 pripravuje mestská časť Ružinov výstavu nových aj starých fotografií, 
ktoré zachytávajú život, premeny a atmosféru Ružinova. Uskutoční sa pri príležitosti 25. výročia 
existencie mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
Fotografie (max. 3 od jedného autora) zasielajte vo formáte jpg a minimálnom rozlíšení 2816 x 2112 do 
31.7. 2015 emailom na adresu sutaz@ruzinov.sk alebo ich zašlite poštou na CD na adresu Útvar pre styk 
s verejnosťou, Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, prípadne prineste osobne 
do podateľne miestneho úradu. Nezabudnite pripojiť heslo: 25 rokov Ružinova, meno a priezvisko autora 
fotografií, adresu a telefonický kontakt. 

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

2015
VERNISÁŽ: 5. júna 2015 o 17.00 hod.
                         Eurovea, centrálna časť na prízemí,
                         Pribinova 8, Bratislava

VÝSTAVA TRVÁ: od 6. júna 2015 do 19. júna 2015

TÉMA SÚŤAŽE: životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

Hľadáte voľné priestory na prenájom?   
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28
Krátkodobý prenájom
Veľká sála  (624 m2) - vhodná na konferencie, slávnostné programy, divadelné 
predstavenia, plesy, stužkové, atď. Možnosť usporiadania ako  kinosály (343 miest 
na sedenie, s pridanými radmi 439 miest) alebo spoločenskej sály – 120 miest na 
sedenie pri stolovom usporiadaní  s taneč. parketom. K dispozícii orchestrište a 
šatne. 
Malá sála (204 m2) - komorný priestor so 170 miestami na sedenie určený na malé 
javiskové formy (recitály, divadlo jedného herca, folkové a jazzové koncerty, ale i na 
prenájmy (školenia, semináre)
Dolný vestibul (aj horný) –  možnosť úpravy na plesy, stužkové, firemné oslavy, 
výstavy, vernisáže a pod.
Baletná sála (220 m2) - prenájom možný len do 15:00 h.
Konferenčná miestnosť č. 214 (64 m2) - 30 miest
Prednášková miestnosť č. 271  (217 m2) - 80-100 miest
Učebňa / prednášková miestnosť č. 275 (79 m2) - 40 miest
Malá učebňa č. 211 (27,47 m2) - 22 miest
Rokovacia miestnosť č. 204 (70 m2) - 30 miest
Prednášková miestnosť č. 202 - 40 miest + malá kuchynka

Kontakt:
02/43 41 00 71, 02/43 33 02 60, 43 33 05 23 kl. 112, 0908 860 205
Email: libusa@cultus.sk
Fotodokumentáciu a podrobnejšie informácie na www.cultus.sk

Dlhodobý prenájom
Miestnosť č. 206  (cca 95 m2) - možnosť pripojenia na internet,  priestor rozdelený 
na menšie miestnosti

Kontakt: 
S. Jajcajová, 02/43 33 02 60

Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30 
Krátkodobý prenájom 
Veľká sála s pódiom (120 m2) - vhodná na cvičenia, stretnutia, diskusie, so štyrmi 
stĺpmi v stredovom priestore. Kapacita stoličiek cca 80 ľudí, kapacita na státie cca 
150 ľudí.

Malá sála  (110 m2) - so šatňou a vyvýšeným pódiom, možnosť doložiť stoly  
a stoličky pre cca 50 – 60 ľudí.  Voľné termíny: Po, Ut, Str, Pia (8:00 – 14:00)

Kontakt:
02/43 63 02 30, E-mail: cultus.prievoz@gmail.com
Fotodokumentáciu a podrobnejšie informácie na www.cultus.sk

Dlhodobý prenájom
Nebytové priestory (87 m2) vhodné na prevádzku kaviarne, pizzerie a pod.,  
priestory sú bez kuchynského zariadenia. Vedúci strediska umožní obhliadku 
priestorov. 
Prenájom sa realizuje formou súťaže, predložiť treba: podnikateľský zámer, ponuku 
výšky nájmu, predbežnú výšku vstupnej investície, referencie. Ponuky posielajte do 
30.6. 2015, 12:00

Kontakt:
Tel: 02/ 43 33 02 60

Zapojte sa do súťaže o Rodinnú vstupenku (2 + 2) na Rafaliádu. Uskutoční sa 13.6. 2015 
od 16:00 v Centre Rafael na Narcisovej ulici. Stačí, keď pošlete do 8.6. 2015 email s hes-
lom Súťaž Rafael na adresu echo@ruzinov.sk. Napíšte svoje meno, adresu a telefonický 
kontakt.  Výhercami súťaže s Centrom Rafael z RE 5/2015 boli A.Vážna a S. Vargová.
Z programu Centra Rafael: 
13.6. 2015 od 16:00 Rafaliáda a guláš párty
Prebieha prihlasovanie na denné tábory, ktoré sa konajú počas celých letných 
prázdnin. Viac info na www.centrumrafael.sk. 

Vyhrajte vstupenky do Centra Rafael

Počas Dňa hasičov Ružinova 
horel dom kultúry 

Dobrovoľný hasičský zbor Prievoz oslávil 135 rokov svojej existencie usporiadaním prvého 
ročníka Dňa hasičov Ružinova.  Pred divákov pripravili pred Domom kultúry Ružinov 
cvičný zásah pri požiari v kultúrnom dome a prehliadku hasičskej aj policajnej techniky. 
Podujatie prilákalo najmä rodiny s deťmi, ktoré si mohli všetko vyskúšať.  Dobrovoľný ha-
sičský zbor Prievoz  funguje od roku 1880 so základňou v pamiatkovo chránenej hasičskej 
zbrojnici na Radničnom námestí. 
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zmysluplne strávený čas prázdnin v Bratislave a okolí
pre deti vo veku od 6 do 14 rokov

školení a zodpovední vedúci
príchod 7:45 - 8:30 h a vyzdvihnutie 16:30 - 17:00 h

vyvážená strava 3 x denne + pitný režim

02- DDT- inzercia_92 x 67,5mm.ai   1   13.05.15   9:28

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

10 – dňový denný tábor v Areáli hier Radosť Štrkovec
Rodičia si môžu zvoliť aj dva samostatné turnusy od 1.7.2015 
do 7.8. 2015
Prihlasovanie: do 15.6. 2015

Letný športový tábor v Račkovej doline
I. turnus : 9.8. 2015 – 16.8. 2015 
II. turnus: 16.8. 2015 – 23.8. 2015 
Prihlasovanie: do 30.6. 2015

Poskytnutie finančného príspevku na 
letný pobytový tábor vo výške 165 eur/1 dieťa
Podmienky: predfaktúra alebo faktúra o uhradení letného 
tábora dieťaťa
Prihlasovanie: do 14.8. 2015

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 VZN 
- ide o  rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi v zmysle  
§ 27 tohto VZN 

Bližšie informácie: Referát sociálnych služieb MiÚ Ružinov, 
Mierová 21,  kancelária č. 10, 
tel. číslo: 02/48 284 285, 02/48 284 451

Ružinov prispeje sumou do 350 eur na liečebný 
pobyt pre zdravotne  postihnuté deti
Mestská časť Bratislava–Ru-
žinov prispeje  počas  letných  
prázdnin 2015 na integračný 
pobyt rodičom alebo zákonným 
zástupcom  zdravotne postih-
nutých detí so sprievodcom. 
Liečebné zariadenie môže byť 
podľa vlastného výberu.

Výška príspevku: do 350 eur

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
- platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v Ružinove
- rodný list dieťaťa, resp. detí
- potvrdenie o návšteve školy
- preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom /
ŤZPS/
- predfaktúra alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení 
pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry do 28.8. 2015
- akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie sku-
točností uvedených v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť 
alebo mestská časť prostredníctvom svojho povereného 
zamestnanca môže dôvodne požadovať.
Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požiadať o príspevok na   
Miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21,  827 05, na 
referáte sociálnych služieb -  t. č.: 02/48 284 285,  
02/48 284 451

Bratislavskú míľu pre mamu 
rodičia prešli v Ružinove

Medzinárodné podujatie Míľa pre mamu, ktoré sa každý rok koná 
pri príležitosti dňa matiek, malo svoju bratislavskú verziu opäť  
v Areáli hier Radosť pri Štrkoveckom jazere. Tento rok prišla Míľu 
podporiť napríklad Partička v zložení Lukáš Latinák, Róbert Jakab, 
Marián Miezga, ktorí zabavili dospelých aj deti. Rodičia so svojimi 
deťmi prešli symbolickú míľu okolo Štrkoveckého jazera, počas 
ktorej absolvovali rôzne hry a úlohy. Míľu pre mamu organizuje 
Únia materských centier Slovenska.
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Cvernovka dostala knihu Cvernovka
Bývalá cvernová továreň na Páričkovej ulici prežila dve storočia, dve svetové vojny, niekoľko politických 
režimov a dodnes stojí, aj keď už nie celá. Najnovšie sa môže pochváliť vlastnou vyše 300-stranovou  
knihou. Stojí za ňou partia kreatívnych ľudí z ateliéru Bavlna. Svetlo sveta kniha o Cvernovke oficiálne 
uzrela počas prvomájového dňa otvorených ateliérov. 

Poznáte Burzoblšák? Je to komunitné podujatie, 
ktorého cieľom je recyklácia a znovuvyužitie starého  
a nepoužívaného oblečenia a iných pokladov. Najbližší 
mini trh, na ktorom sa stretávajú Ružinovčania, 
bude 13. júna od 11:00 v areáli 1. súkromného 

gymnázia na Bajkalskej 20.  Burzoblšák už piatykrát v tomto roku dá príležitosť 
zbaviť sa obnosených vecí a posunúť  oblečenie, ktoré už nepotrebujete, iným.  Na 
júnovom  Burzoblšáku s podtitulom Vintage edition, budú predajcovia orientovaní 
predovšetkým na  štýlové starožitností a poklady, ktoré objavili na povale či v garáži.

Pred dvoma rokmi skupina umelcov z ate-
liéru Bavlna zorganizovala o Cvernovke vý-
stavu. Tá bola akýmsi začiatkom celej knihy. 
Zlomový bod nastal pri rozhovoroch s bý-
valými zamestnancami. „Pri hľadaní mate- 
riálov v rôznych archívoch, ktoré sme použili 
na výstavu, sme stretli aj bývalých zamest-
nancov Cvernovky. Ich osobné príbehy nám 
dotvorili celú  mozaiku a stávali sa čiernymi 
miestami na bielych fľakoch, ktoré nám do-
vtedy chýbali. Nakoľko sme už na výstavu tak 
mali veľa materiálu, rozhodli sme sa s ním nie-
čo spraviť a výsledkom je knižka,“ opísal vznik 
knihy jej spoluautor Martin Mistrík. „Ak by 
človek mal knihu charakterizovať, je to ume-
lecko-historický dokument. Nie je to totiž ani 
historická kniha, ani záznam súčasnosti. Je 
takým prelínaním sa medzi rôznymi vrstvami 
- napríklad sociálnymi, vizuálnymi, umelec-
kými či historickými,“ doplnil ho druhý spo-
luautor Viliam Csino. V knihe sa nachádza 
napríklad originálny stavebný projekt Cver-
novky, ale aj grafické ochranné známky na 
obaloch cverien pravdepodobne z tridsia-
tych rokov 20. storočia. 

Boli sme tu jedna veľká rodina
„Ja tu pracujem už takmer 47 rokov. Poznal 
som tak prakticky celú továreň a všetky jej 
zákutia. Vedel som tak, kde sa nachádza náš 
archív. Bol už takmer z polovice rozobratý, no 
čo sa mi z neho ešte zdalo byť dôležité, som 
zachránil a poskytol týmto mladým ľuďom,“ 
uviedol správca Cvernovky Štefan Repaský, 
ktorý pokrstil knižku. Nájdete v nej  aj roz-
hovor s ním. 
 „Pre mňa bol veľmi zaujímavý rozhovor s pani 
Peťkovou. Nastúpila do fabriky v roku 1943.  
Ako sedemnásťročná zažila bombardovanie 

Bratislavy. Máme tak v knihe veľmi sugestívny 
rozhovor, ako celú tú situáciu vnímalo mla-
dé dievča,“ uviedol Viliam Csino. „Mne zasa 
utkvel v pamäti príbeh pani Pačesovej. Nastú-
pila do Cvernovky po revolúcii na obchodné 
oddelenie. Ona nám rozprávala o ekonomic-
kej nestabilite továrne od revolúcie až po jej 
úpadok,“ doplnil ho Martin Mistrík. 
Aj na samotnom krste knihy si bývalý za-
mestnanci zaspomínali na život vo fabrike. 
„Pochádzam z Nitry a do hlavného mesta som 
prišla za prácou. Aj inde v Bratislave by sa ro-
bota našla, no Cvernovka ako jedna z mála 
ponúkala aj ubytovanie. Pamätám si ako som 
sem nastúpila o niečo skôr a pripravovali sme 
matrace, postele a vôbec ubytovanie pre ďal-
šie kolegyne,“ zaspomínala si Irena Tesárová, 
ktorá v Cvernovke pracovala 43 rokov. „My 
sme tu boli ako jedna veľká rodina. Každý kaž-
dému vždy vyhovel a pomohol. Držali sme pri 
sebe,“ uzavrel  Štefan Repaský. Kniha o Cver-
novke tak ponúka náhľad do jej histórie cez 
rôzne patenty, plagáty, záznamy z archívov 
a najmä príbehy ľudí. V knihe sú zverejnené   
materiály z archívu fabriky, archívu hlavné-
ho mesta, štátneho archívu, súkromných 
zbierok, čitateľ tu nájde fotografie zo súčas-
ných ateliérov v objekte bývalej pradiarne, 
ktorá je kultúrnou pamiatkou.  Na vydanie 
publikácie prispelo aj ministerstvo kultúry, 
no väčšinu financií si  cez verejnú zbierku 
zohnali autori sami. 

Marianna Šebová 
Foto: Ateliér Bavlna

Burzoblšák na Bajkalskej: Vintage edition 
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Na bicykli vieme jazdiť mnohí, ale len niektorým 
sa stane ich „dvojkolesák“ takou súčasťou života, 
ako vám. Bolo to tak už od detstva?
Práveže vôbec nie. Vážne bicyklovať som začal až v ne-
skoršom veku, skúšal som síce aj dedkovu Ukrajinu, ktorá 
sa zlomila počas jazdy, ale prvý Favorit som dostal až ako 
darček  za maturitu. Robil som rôzne športy, vážne však 
len karate a turistiku, ale s bicyklovaním som začal až keď 
ma kamaráti v roku 2002 nahovorili na husársky kúsok  - 
na bicykloch prejsť Hodvábnu cestu - z Bratislavy až do 
Xi-anu v Číne. Zvládli sme to za 142 dní a prešli 11 000 
kilometrov. Boli sme prví na svete, čo vstúpili do Číny na 
bicykloch po vlastnej osi cez nový hraničný prechod, na 
ostatných sa musíte nechať cez hraničné pásmo previezť.

Obdivuhodné, ale vy ste mali už predtým akúsi 
predprípravu. Za tri roky ste pešo, v člne a na 
bicykli obišli Slovensko po hranici a takýchto 
„vlastných cyklotrás“ a stovky kilometrov máte 
prejazdené aj po Zakarpatskej Ukrajine či Poľsku.  
Hodvábna cesta bola ale vrchol, ako ste to zvládli?
Fyzičku mám zo športovania celkom dobrú, tak sa to dalo 
zvládnuť v pohode. A v pohode dopadli aj veci, pred kto-
rými nás varovali – napríklad  skorumpovaní colníci v bý-
valých ruských republikách – tí dokonca zastavili kamión 
s melónmi, vzali z nich a darovali nám ich. Mali sme síce 
aj menej lichotivé príhody – za Istanbulom ma zozadu 
nabral opitý vodič, ale let cez bicykel som prežil lepšie 
ako bicykel. Ale takáto cesta vám naozaj prehodnotí život, 
som vďačný za tento zážitok, aj keď som sa kvôli tomuto 
výletu musel vzdať svojej práce.

A tou bolo?
Pracoval som v montážnom podniku spojov, kládli sme 
optické káble, dosť som pracoval aj v teréne, takže odtiaľ 
poznám veľkú časť Slovenska. A keďže to Slovensko bráz-
dite na bicykli, poznáte množstvo cyklotrás, ale čo je za-
ujímavejšie, vy ich meníte, upravujete, vymýšľate nové...
Priviedol ma k tomu projekt a práca pre Nadáciu Ekopo-
lis, keď si banskobystrická župa dala spracovať všetky 
cyklotrasy. Tam bolo treba vymýšľať, hľadať, čítať mapy. 
Väčšina cyklotrás je koncipovaná prevažne tak, že z jedné-
ho miesta vychádzajú rôznymi smermi. Dlhé trasy z nich 
navzájom poprepájané, chýbali, tak som si ich navrhol. 
Neverili by ste, koľko nádherných ciest, lesných, či poľ-

ných, aj asfaltových je, a pritom sú bezpečné a dá sa nimi 
prebrázdiť naozaj celé Slovensko.

Brázdite ho veľakrát sám, ale podporu máte aj 
v rodine. Manželku a dcéru ste tiež uhovorili na 
cyklovýlety...
Áno, začali sme, samozrejme, pozvoľna, z Bratislavy do 
Komárna, už sme na Malohonte a moju trasu okolo hra-
nice bicyklujeme na etapy, pre potešenie, a máme z toho 
radosť.

A robí vám radosť aj bývanie v Ružinove?
Žijem tu od roku 1970 a býva sa tu dobre. Stále sme jed-
na z najlukratívnejších a najzelenších mestských častí.  
A z môjho „cyklohľadiska“ je Ružinov výborný – ľahko sa 
dostanem do Karpát, k Dunaju, do Maďarska aj Rakúska, 
bývam tu rád a asi nie je v Ružinove ulička či trasa, ktorú 
by som nepoznal.

Po Ružinove, ale nielen po ňom, beháte aj pracov-

ne - a opäť na bicykli, momentálne pracujete ako 
jeden z bratislavských cyklokuriérov, čiže beháte 
po meste  na bicykli a roznášate zásielky, v zime, 
v lete, za každého počasia, to musí byť dosť nároč-
né...
Ja hovorím, že „počasie nie je prekážka v práci“, dá sa to 
zvládnuť, keď človek vie, ako sa obliecť – každý večer však 
sledujem počasie na všetkých troch televíznych stani-
ciach...pre istotu  (smiech).

Nielen počasie, ale aj bicyklovanie dá zabrať. 
Koľko kilometrov cyklokuriér najazdí za deň? 
Okolo 50 až 60 km, keď je veľa zásielok, aj viac. Zásielky 
bývajú tiež rôzne, prevážal som napríklad kartón s vínom, 
aj sa mi s ním podarilo spadnúť, ale nerozbilo sa ani jedno.

To ste obetavý kuriér. A čo váš hlavný pracovný ná-
stroj? Po celý čas hovoríme o bicyklovaní a ja som 
sa ani neopýtala, na akom bicykli sa toto všetko dá 
realizovať?
Bicykel musí byť spoľahlivý, nemusí byť ale špičkový. Ten 
môj napríklad vyzerá skromne a zaprášene, dokonca ho 
vôbec neumývam, kvôli tomu, aby nelákal dlhoprstých, 
vyzerá strašne, ale funguje na sto percent. Je pravda, že 
každý rok na ňom musím meniť všetko, čo sa krúti.

Aké plány máte s ním najbližšie?  Máte v talóne 
ďalšie výlety a projekty?
Rád by som prešiel tematické cyklotrasy, napríklad „za 
drevenými kostolíkmi východného a stredného Slovenska 
na bicykli“, alebo trasu, že každý deň ste v inom kúpeľnom 
meste. Hlavne sa však chystám na Karpatský oblúk na 
bicykli – cestu od Železných vrát v Rumunsku po Devín, 
pokúsime sa vystúpiť aj na najvyšší vrch Rumunska aj 
Ukrajiny. Takáto cesta bude na bicykli premiérová a chcem 
ňou dokázať, že aj veľká cyklocesta, ktorá má myšlienku, 
sa dá absolvovať i v Európe, blízko Slovenska.

Držím palce. Ale nemôžem si odpustiť otázku - 
máte auto?
(Úsmev) Mal som, ale predal som ho, zistil som, že ho nao-
zaj k životu nepotrebujem. Bicykel áno!

Sandra Jonisová Vychlopenová
foto: archív P. J. 

Na bicykli z Bratislavy do Číny  

Zuzana  
so synom Maximom

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/jún 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
Zumba  každý piatok o 13:00
Muzikálový kurz  1.6.2015 o 10:45, 8.6.2015 o 10:45, 15.6.2015 o 10:45, 
 22.6.2015 o 10:45 a 29.6.2015 o 10:45

  Kreatívne kurzy
Hodvábny šál  2.6.2015 o 14:30
Vintage romantické pohľadnice  3.6.2015 o 10:00
Quilling    8.6.2015 o 17:00
Šperky typu mačacie oči 9.6.2015 o 16:30
Maľovanie ako cesta – Technika frotáž  10.6.2015 o 10:00
Náramky z korálkov  15.6.2015 o 17:00

Papierové pletenie – košík s vrchnákom 16.6.2015 o 16:30, 22.6.2015 o 16:30
Patchwork – cestovná taštička na doklady 7.6.2015 o 10:00
Maľovanie ako cesta – kombinovaná technika 24.6.2015 o 10:00
Quilling  25.6.2015 o 09:30

  Iné
,,Čaj s Luckou“ 10.6.2015 o 15:30, 24.6.2015 o 15:30
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.

Peter Jankovič (53) pracuje sedem rokov ako cyklokuriér v Bratislave. Bicykel je nielen jeho 
pracovným nástrojom, ale doslova životným štýlom. Absolvoval na ňom cestu do Číny, vymýšľa 
zaujímavé a nové cyklotrasy po Slovensku. Ružinovčanom je 45 rokov a rád, aj preto, že je podľa 
neho výborným východiskovým  bodom na mnohé cyklotúry.

 www.ruzinovskeecho.sk
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15. ročník kampane Belasý motýľ
vaša pomoc – naše krídla

    Pozývame Vás na 

KONCERT BELASÉHO MOTÝĽA

9. júna 2015 o 17.00 hod. na Hlavnom námestí

Príďte medzi nás a zabavme sa spolu pri hudbe:

Bad Karma Boy 17:30

Simi Martausová 18:15

Pressburger Kletzmer Band 19:00

Korben Dallas 20:00

Para 21:00 DARCOVSKÁ SMS:
DMS MOTYL 

na číslo 877
        v hodnote 2 €.
            Ďakujeme

SK2211000000002921867476
(Tatra banka)

w w w . b e l a s y m o t y l . s k

Elledanse v bitúnku na 
Miletičovej  končí

Jana Pavlíková prichádza 
s novou knižkou 

Tanečné divadlo a tanečná škola Elledanse sa od svojho vzniku v roku 
2007 spájali s Ružinovom. Od júla to už bude ale minulosť. Priestor bý-
valého bitúnku na trhovisku Miletičova, ktoré bolo domovskou scénou 
tohto tanečného stánku, je v súčasnosti na predaj.

K odchodu z bývalého bitúnku na Miletičovej prinútila podľa slov vedenia divadla  ne-
zvládnuteľná finančná situácia. „Nevieme ďalej fungovať z tej podpory, ktorú máme a ako 
alternatívne, malé divadlo nevyrobíme také financie, aby sme sa živili sami. Jediné rozumné 
riešenie tejto situácie je ukončiť to, ak sa nemáme ohroziť na zdraví alebo dlhoch,“ spresni-
la Šárka Ondrišová, zakladateľka a umelecká riaditeľka  elledanse.  Občianske združenie 
Elledanse zastrešuje divadlo i tanečnú školu. Zrušením svojho doteraz jediného sídla ale 
svoju činnosť nekončí. Tanečnú školu momentálne navštevuje viac ako 600 ľudí všetkých 
vekových kategórií. „Presťahujeme ju do menších priestorov. Teraz som v jednaní, konkrétne  
v Starom Meste“, dodáva. Fungovať by tak v nových priestoroch mala od septembra. 
V rámci divadelnej zložky za osem sezón v elledanse odpremiérovali 22 pôvodných au-
torských tanečných a pohybových projektov. Fanúšikovia týchto predstavení si ešte mu-
sia chvíľu počkať. „Chceme si prenajať priestor iného divadla a ďalej uvádzať naše hry, ktoré 
máme v repertoári. Myslím si, že by bola škoda ich umŕtviť, pretože záujem o ne je“, dopĺňa. 
To však nič nemení na veci, že z budovy na Miletičovej ulici sa nateraz stratí život. Pôvodne 
ide o historický prvý bitúnok v Bratislave ešte z roku 1930. Zrekonštruovať ho stálo nemalé 
financie. Posledných úprav sa budova dočkala minulý rok. „Vypratávať a sťahovať sa niekam 
inam začneme od júla“, uzatvára Šárka Ondrišová. Veľká rozlúčka s priestorom Divadla elle-
danse sa uskutoční 19. júna 2015 o 20. hodine. 

Veronika Vasilková

Jej prvá kniha Písmenkové riekanky zaznamenala 
veľký úspech u  malých čitateľov a  rodičov. Aj preto 
sa psychologička zo ZŠ Vrútocká na Trnávke Jana 
Pavlíková rozhodla v písaní pokračovať. Svetlo sveta 
uzrela jej druhá kniha Ročné obdobia.
Jana Pavlíková cez deň pracuje ako psychologička na 
základnej škole Vrútocká. Po práci sa venuje tvorbe pre 
najmenších čitateľov. Písanie pre deti jej učarovalo natoľko, 
že okrem prispievania do rôznych detských časopisov má 
na poličke v knižnici položené už dve svoje vlastné knihy. 
Inšpiráciu čerpá hlavne zo svojej každodennej práce. 
„Hľadala som námet, ktorý by sa hodil pre detského čitateľa. Nakoniec som vybrala tému 
ročných období. Ukryla som do nej štyri čarovné pani. Majú čarovný prútik a menia ním jar na 
leto, leto na jeseň a jeseň na zimu,“ hovorí o novej knižke autorka. 
Knižka je určená deťom od štyroch rokov. Ako učebná pomôcka tak môže slúžiť nielen na 
školách, ale už aj v  škôlkach.  Okrem básničiek o  štyroch ročných obdobiach sú v  knižke  
básne o  ľudových tradíciách. „Snažila som sa to podať humorným spôsobom. Básničky 
sú ale písané nielen žartovnou, ale aj poučnou formou. Deti sa napríklad dozvedia, prečo si 
myška hľadá úkryt, o čom sníva medveď v zime, prečo sa vločka na ruke roztopí. Metaforickým 
spôsobom je v  každej jednej básni priblížený nejaký jav, určitý dej, či vlastnosť zvieratka 
a rastlinky.“ 
Psychologička zo školy na Vrútockej verí, že Ročné obdobia nebudú jej poslednou knižkou. 
Už teraz pracuje na ďalších nápadoch. „Je to obrovská radosť, že sa aj druhá moja kniha 
vydarila a  je o  ňu záujem. Zároveň je to aj taká viera, že sa podarí ďalšia, ktorá bude tešiť 
malých čitateľov,“  naznačila ďalšie plány Jana Pavlíková. 

Katarína Kostková 
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HĽADÁME Obchodných 
zástupcov do tímu

• Chcete sa realizovať?
• Máte obchodného 
 ducha?
• Ste tímový hráč?

Ponúkame
• Profesionálne a príjemné 
 pracovné prostredie
• Týždennú províziu
• Otvorenosť a Férovosť

Ustúpi futbalový štadión na Sklenárovej výstavbe? 

Vynovené športoviská  
pribúdajú aj stredným školám   

Hovorí sa, že bez vetra sa ani 
lístok nepohne. Takýto vetrík 
momentálne začal šíriť informácie 
o budúcnosti futbalového štadióna  
FC Ružinov na Sklenárovej ulici.  
A-mužstvo mužov totiž prevažnú 
časť jarnej sezóny odohralo nie na 
domácej pôde na Sklenárovej ulici, 
ale v Petržalke. 
Vo futbalových kuloároch sa hovorí  

o tom, že v novej sezóne futbalový klub FC Ružinov prestane existovať  a zlúči sa s FC Petr-
žalka. Tam sa presunuli tréningy mužov, rodičom prípravkárskych ružinovských futbalistov 
takisto oznámili presun tréningov za pravý breh Dunaja. Obyvatelia sa tak začínajú pýtať, 
čo bude so štadiónom. „Je to pravda, že tu má byť hotelový komplex?“ diskutujú  ľudia na 
sociálnej sieti. „Evidujeme podnety od obyvateľov, nevedia, čo sa bude diať a tak sa pýtajú. 
Nevieme ale ani my zatiaľ,“ povedala Alexandra Szökeová, vedúca Referátu územného 
plánu a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu. Žiadne podanie neeviduje 
ani ružinovský stavebný úrad,  nijaký zámer sa nenachádza ani na enviroportáli v rámci 
posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Žiadny investor zatiaľ mestskej časti Ružinov 
neprezentoval stavebný zámer na tomto mieste,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan Pekár. 

Majiteľom pozemku pod štadiónom na Sklenárovej je spoločnosť BETA Group, ktorá ich 
vlastní od roku 2009.  Konateľ firmy Ľudovít Daňo  k plánom s pozemkami a utlmovaniu 
tréningov na štadióne poskytol len stručné vyjadrenie: „Nájomná zmluva s FC Ružinov je 
v platnosti a plní sa. V súčasnosti neuvažujeme o zmene nájomcu. Pokiaľ ide o využívanie 
nehnuteľností, ako prenajímateľ nemáme informáciu o tom, ako si nájomca na dennej báze 
organizuje využívanie predmetného areálu.“  
Zaujímavosťou je, že po pár týždňoch rozruchu medzi obyvateľmi sa tím mužov opäť vrátil 
na Sklenárovu. Podľa našich informácii totiž dohoda o plánovanom zlúčení klubu FC Ruži-
nov s FC Petržalka už nie je taká istá.  S otázkou, prečo  A-mužstvo niekoľko týždňov hrávalo 
a trénovalo v Petržalke, sme oslovili aj FC Ružinov. Stanovisko sa nám od klubu získať nepo-
darilo. Či teda futbalisti opúšťajú štadión na Sklenárovej alebo ostávajú, nie je úplne jasné. 
V územnom pláne Bratislavy platí pre územie, kde sa nachádza športový areál FC Ružinov, 
funkcia 201. Ide o stabilizované územie s funkciou občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu. Podiel bývania tu nesmie  prekročiť 30% z celkových podlažných 
plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 

Katarína Kostková 

Niektoré stredné školy v Ružinove prechá-
dzajú obnovou športovísk. Investuje do 
nich Bratislavský samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ . 
Žiaci Gymnázia Ladislava Novomeského na 
Tomášikovej ulici v Bratislave už môžu využí-
vať zrekonštruovanú telocvičňu. Telocvičňa 
má nové podlahy, obklady stien, dvere, te-
locvičné zariadenie a tiež pribudli ochranné siete na oknách. „Osobne sa teším, že sa 
podarilo zrekonštruovať telocvičňu, lebo táto škola mala odjakživa športové triedy, veľmi 
veľa športovcov a telocvičňu veľmi veľa využívali naši žiaci. Táto nová telocvičňa je, samo-
zrejme, nová motivácia, prostredie samo o sebe evokuje k pohybu a k športu,“ povedal 
riaditeľ školy Norbert Kyndl. Okrem toho v týchto dňoch pribudne v areáli školy aj nové 
multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, ktoré nahradí staré nevyužívané tenisové 
ihrisko. Určené bude na tenis, volejbal, hádzanú, basketbal aj florbal. V tomto roku plá-
nuje župa v škole aj rekonštrukciu bazéna. Predpokladané náklady sú okolo 90 tisíc eur.  
Komplexnú rekonštrukciu bazéna plánuje župa aj v SPŠ stavebnej a geodetickej na Drie-
ňovej ulici. Ten je osem rokov mimo prevádzky. Súčasne sa zrekonštruujú všetky jestvujú-
ce rozvody vody, kanalizácia, kúrenie, elektrina a vzduchotechnika ako aj šatne, sprchy a 
bazénová technológia. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber spracovateľa 
projektovej dokumentácie. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 500 000 eur. Nová 
hala určená na športové aktivity by mala vzniknúť aj v nevyužívanej výrobnej hale patria-
cej SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle. Žiaci by ju mohli využívať aj ako telocvičňu. Konkrétnu 
predstavu pomôže naplniť verejnosť, župa plánuje vypísať súťaž o najlepší návrh, ako halu 
zrekonštruovať. 
Svoje školské športoviská rekonštruovala v uplynulých dvoch rokoch aj mestská časť Ru-
žinov. Moderné bežecké dráhy môže využívať široká verejnosť v areáloch základných škôl 
na Nevädzovej, Medzilaboreckej, Vrútockej aj Kulíškovej, kde sa nachádzajú už aj multi-
funkčné ihriská. Najnovšie ihriská na športovanie má Základná škola v Ružovej doline. 
 (red) 

Foto: BSK 

Vynovený športový areál má ZŠ Ružová dolina. Pribudlo multifunkčné ihrisko so 
športovým povrchom, ihrisko na hokejbal alebo florbal a asfaltová plocha na hranie. 
Ihrisko vyšlo na viac ako 150 tisíc eur, peniaze išli z rozpočtu mestskej časti Ružinov.

inzercia
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Súťažte o knihu Ja, pútnik od Terryho Hayesa, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie tajničky 
do 15.6. 2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte svoje meno, adresu a 
telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto knihy. Výhercu zverejníme v RE 7-8/2015. Správne znenie tajničky z RE 5/2015: Kto je spokojný sám 
so sebou, má zlý vkus. Knihu Miniaturista od Jessie Bartonovej vyhráva Jaroslav Kralčák z Kašmírskej ulice. Blahoželáme!

Ružinovskí seniori spoznávali 
históriu Bratislavského hradu. Počas 
prechádzky hradom mali možnosť 
vidieť aj bežne neprístupné priesto-
ry. To všetko zadarmo, prehliadku 
im hradila mestská časť Ružinov.
Tento rok bol o prehliadku Bratislavské-
ho hradu obrovský záujem. Prihlásilo 
sa vyše 170 ružinovských seniorov. „Pô-
vodne sme plánovali len tri skupiny po 35 
osôb. Kvôli vysokému záujmu sme nako-
niec zorganizovali až štyri skupiny. Záro-

veň po skončení prehliadky hradu s odborným výkladom mali seniori možnosť 
hrad si obzrieť aj sami a zostať tam mohli aj celý deň,“ uviedla vedúca odboru 
sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu Henrieta Valková. 

Rytierska sieň a kobky ukázali svoju tvár
Bonusom prehliadky hradu bolo nahliadnutie do inak verejnosti ešte neprí-
stupných priestorov. Pozreli si rytiersku sieň z 15. storočia, v ktorej  panovník 
prijímal návštevy. Postaviť ju dal Žigmund Luxemburský. Ďalšími zákutiami 
hradu, ktoré ukázali svoju tvár skôr narodeným Ružinovčanom, boli kobky 
pod čestným nádvorím. „Bratislavský hrad je pre mňa vždy zaujímavý. Chodie-
vala som sem v rámci môjho povolania so žiakmi, ale teraz to bude o inom, taká 
väčšia pohoda,“ povedala s úsmevom seniorka Anna. „Tieto priestory som ja 
napríklad ešte nevidel. Som  veľmi rád, že som mal takúto možnosť. Zaujímavá je 
aj výstava o Ľudovítovi Štúrovi. Človek si tam opráši svoje vedomosti o ňom a zá-
roveň sa možno aj dozvie niečo nové,“ uviedol Ružinovčan Michal. Okrem toho 
seniori mohli vidieť hudobnú sieň, ktorá je bývalou barokovou kaplnkou.  
V programe bola aj obrazáreň a tí,  ktorí mal dosť síl, navštívili korunnú vežu. 
„Ten výstup do veže bol už pre nás seniorov trošku náročnejší, ale ak sa niekto ne-
náhlil,  dal sa zvládnuť. Horšie sa ide vždy dolu,“ s úsmevom prezradila seniorka 
Jarmila. 

Marianna Šebová , foto:  M. Štrosová

MČ0Bratislava,Ružinov0organizuje
         

Podmienky0účasti:
.0nepracujúci0senior0s0trvalým0pobytom0v0Ružinove
.0potvrdenie0o0výške0dôchodku0do0gWgáWB0EURÚosoba
.0platný0OP0iba0vo0forme0identifikačnej0karty0alebo0platný0cestovný0pas
.0európsky0preukaz0zdravotného0poistenia
0V0prípade0vyššieho0záujmuá0ako0je0plánovaný0počet0účastníkov0zájazduá0
prebehne0losovanie0prihlásených0seniorov0spĺňajúcich0podmienky0účastiM

Ďalšie0informácie:0Referát0sociálnych0služieb0MiÚ0Bratislava.Ružinov
000000000000000000000000000000000na0telM0čM: 3Á7AI ÁIA ÁIE

Poplatok:
.0Účastník0zájazdu0v0autobuse0hradí0g0EUR
.0Pri0dôchodku0nad0gWgáWB0EUR0možnosť0ísť0ako0samoplatca
Prihlasovanie:0Do0ZÁOSO0Á3ZE0na0MiÚ0Bratislava,RužinovÚ0Mierová0ÁZ

Odchod:0NOJ30hodO0z0parkoviska0Miestneho0úraduÚ0Mierová0ÁZ

Program:
.0návšteva0Rozária0v0Baden0bei0Wien
.0prehliadka0kúpeľného0mestečka0Baden0bei0Wien
.0prehliadka0areálu0Laxenburg0so0zámkom0Franzensburg
.0jazda0vláčikom0po0zámockom0parku

       LAXENBURG 

A BADEN BEI WIEN

ZÁJAZD0PRE0SENIOROV

30. jún 2015

Bratislavský hrad odhalil svoje zákutia 
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Ružinovských a nemeckých seniorov spojil 
tenisový turnaj. Skupinka fanúšikov bieleho športu 
si v máji zahrala na kurtoch na Nevädzovej ulici. 
Nešlo o žiadne zbieranie bodov, ale čisto priateľské 
zápolenie dvoch krajín. 

Impulzom pre orga-
nizovanie takýchto 
m e d z i n á r o d n ý c h 
tenisových turnajov 
bolo rozdelenie teni-
sového páru odsťaho-
vaním sa do  Nemec-
ka. „Dohodli sme sa, že 
sa budeme stretávať 
na takýchto spoloč-
ných zápasoch našich 
tímov. My sme boli v 
Nemecku už trikrát a 
oni sú u nás v Ružinove 
tiež už tretí alebo štvr-
tý raz. Naposledy nás 
porazili,“ hovorí orga-
nizátor priateľských 
tenisových zápolení 
Ján Štefančík, ktorý 
dlhé roky učil telesnú 
výchovu na Gymná-
ziu Ladislava Novo-
meského. 

Tento rok si ôsmi páni zmerali svoje sily v štvorhre na kurtoch na 
Nevädzovej ulici.  Každý tím odohral proti sebe dva hodinové zápa-
sy. „Samozrejme, že sme sa pripravovali. Pravidelne dvakrát za týždeň  
intenzívne trénujeme, ale nestačilo to. S výsledkom nie sme spokojní, 
hrali sme zle a slovenskí priatelia zas veľmi dobre,“ uviedol po prvej 
prehre Uli Wiethoff. 
 „Zistili sme, že jeden z nemeckých párov je trošku pomalší, takže im 
treba tie prihrávky občas skracovať, potom zas predlžovať, meniť teda 
rytmus hry,“ prezradil stratégiu jedného z ružinovských tímov Ján 
Štefančík. Kým prvý ružinovský tím v prvom sete porazil nemeckých 
kolegov 13:2, s druhým tímom bola situácia opačná. „Nabili sme sa v 
podstate sami, oni nám to len všetko vracali,“ s miernym sklamaním 
povedal Rastislav Bryndza. „Hrali tvrdšie ako my, ale poctivo sme sa 
na našich slovenských priateľov pripravili. Dopredu sme si zistili, kde sú 
ich slabiny a v čom sú silní. Veľmi nám to potom pri hre pomohlo,“ ob-
jasnil šéf  nemeckého tímu Milan Gregor. Priateľský turnaj nakoniec 
skončil remízou 2:2.  

Marianna Šebová
Foto: autorka 

Ružinovskí a nemeckí 
seniori na kurtoch

DKáRužinov
23.6.á2015áoá15:00á

koncertápreáseniorov

vstupázdarma

Slávneámuzikály
vápodaníáAnkyáRepkovej

ZO JDS Zimná 1 Bratislava 2 organizuje pre seniorov 
turistické vychádzku: 

3.6. 2015  Smolenice- cintorín – nádvorie zámku - 
Vlčiareň - jediný vodopád v Malých Karpatoch- jaskyňa 
Driny.  Vstupné do jaskyne  5 €.  Trasa 11 km, stúpanie 
100 m. Zraz o 7:30  vo vestibule Hlavnej stanice. Odchod 
vlaku do Trnavy o 8:00.        

Sprevádzať budú M. Chudá a E. Švecová,  
tel.: 0902 197 141 

Každý sa turistiky zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. 
Účastník si musí byť vedomý svojho zdravotného stavu a 
fyzických možností a na akciu príde primerane vystrojený 
(obuv, oblečenie, pršiplášť, voda). Akcia sa uskutoční za 
každého počasia.    

Turistika pre seniorov 

 www.ruzinovskeecho.sk
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SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861  

 

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY
Nevädzová 4, Bratislava  + 421 2 436 30 594

AREÁL HIER RADOSŤ ŠTRKOVEC 
Drieňová 2

PARK ANDREJA HLINKU 

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

7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.,  9.30 h    ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
2. 6. 17.00  DEŇ DETÍ NA NIVÁCH Vstup voľný
7. 6.  16.00   SMEJKO A TANCULIENKA Hudobné predstavenie pre deti pri príležitosti MDD.  
  Organizované podujatie MC Hojdana.
9. 6.  18.00  ZHARMONIZUJTE SI BYVANIE PODĽA FENG SHUEJ
  Prednáška pre verejnosť s premietaním. Vstup voľný.
12. 6.  19.00  ZÁVEREČNÝ KONCERT ŽIAKOV A ČLENOV BALLET LINES   FAJNOROVA.  
  Organizované podujatie
21. 6.  20.00  KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
23. 6.   18. 00  PREŽITE LETO V ZDRAVÍ Prednáška pre verejnosť spojená s premietaním. Vstup voľný. 
24. 6. 14.15  FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Joga  Po 17:00 – 20:00, Str  18:30 – 20:00, Cvičenie na chrbticu pre dospelých Ut 17:00 – 18:00 
Angličtina Po-Pia 17:30 – 20:00, Portugalský jazyk  Po 17:30 – 20:00, Ut 18:30 – 20:00, Str 17:30 – 20:00, 
Štv 18:30 – 20:00 , Španielsky jazyk  Po 7:00 – 8:00, 17:00 – 18:30, Ut 19:00 – 20:30, Str 7:00 – 8:00, 17:00 – 
18:30, Štv 8:00 – 9:00, 17:25 – 18:55, DFS Prvosienka Ut 16:00 – 19:00, Str 16:00 – 18:00,Štv 16:00 – 19:00, 
Etno Dance – tanečné štúdio pre dospelých Po- Pia 17:00 – 21:00
Kurz výtvarnej výchovy pre deti od 4 rokov  Ut 16:30 – 18:00, Klavír pre deti a dospelých Po 13:00 – 
21:00, Spev pre deti a dospelých Str 15:30 – 16:30 h, 17:00 – 19:20, Štv 16:00 – 17:00

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, Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy Po 13:30 – 18:00, Ut 13:30 – 18:00, 
Str 13:30 – 18:00, Štv 13:30 – 18:00, Pia 13:30 – 18:00, 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

1. 6.  9.00 - 16.00 BRATISLAVSKÝ FESTIVAL SUPERTRIEDA/SUPERCLASS
2. 6.  18.00 ZÁVEREČNÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU SZUŠ MIEROVÁ
3. 6.  16.00   CESTUJEM A PÍŠEM Zážitky cestovateľov v spolupráci s Knižnicou Ružinov
3. 6.  18.00   TAJOMSTVO ŠŤASTIA Meditačný moderný koncert Michelle&Suve
4. 6.  18.00      ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE ŹIAKOV ZUŠ EXNÁROVA
5. 6.  17.00  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
  zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generáci
6. 6.  10.00-16.00 ART PIKNIK Detské výtvarné dielne pred DK Ružinov
6. - 7. 6.    11. ROČNÍK MEMORIÁLU Štefana MATEJČÍKA
  Slovenská dorastenecká liga v boxe 
8. - 14. 6.                VÝSTAVA DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC SZUŠ   PROKOFIEVOVA
9. 6.  11.00 h  DIVADELNÉ PREDSTAVENIE GMA predstavenie pre žiakov
 19.00 h predstavenie pre rodičov 
10. 6.  10.00  SLÁVNOSŤ JUBILANTOV MČ RUŽINOV Organizované podujatie na pozvánky 
10. 6. 13.00    DIALÓGY Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
11. 6.  18.00  ZÁVEREČNÝ KONCERT SZUŠ MIEROVÁ
  Vystúpenie tanečného a literárno-dramatického odboru
12. 6.  17.00  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
13. 6.  8.30   ZÁVEREČNÉ PRESTAVENIE ŽIAKOV SZUŠ PROKOFIEVOVA
13. 6.  19.00  LEN NIJAKÚ PANIKU Divadelné predstavenie OZ 9 MÚZ, Divadlo Spiral
14. 6.  8.30  ZÁVEREČNÉ PRESTAVENIE ŽIAKOV SZUŠ PROKOFIEVOVA
15. 6. 19.00  Marc Camoletti: ŠTYRIA NA KANAPE Zaručene neverná komédia. Hrajú: Emil  
  Horváth, Richard Stanke, Ľuboš Kostený, Henrieta Mičkovicová a Petra Polnišová
17. 6. 17.00  HUDBA MLADÝCH Koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie
18. 6.  17.00  LITERÁRNE PRÍBEHY VO FOTOGRAFIÁCH Stretnutie v literárnej kaviarni   
  v spolupráci s Knižnicou Ružinov
18. 6.  19.00  PARTIČKA
19. 6.  17.00  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
20. 6.  13.00, 18.00 ELASTIC - tanečné vystúpenie
21. 6. - 4. 7.  VÝSTAVA DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC ZUŠ EXNÁROVA
22. 6.  9.00 - 20.00   SUPERTRIEDA/SUPERCLASS Celoslovenské finále 
23. 6.  15.00  SLÁVNE MUZIKÁLY V PODANÍ ANKY REPKOVEJ    
  Koncert pre seniorov z Ružinova. Vstup voľný. 
24. 6. 13.30  ASOCIÁCIA DIABETIKOV SLOVENSKA Prednáška spojená s diskusiou
26. 6.  17.00  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy  Po 17:30 – 18:30, Str 17:30 – 18:30, Pohybová výchova pre 
deti Ut 17:00 – 17:45, Štv 17:00 – 17:45 ,FS Karpaty  Po 18:30 – 21:30, Ut 18:00 – 21:30, Str 18:30 – 21:30, 
Štv 18:00 – 21:30, Miešaný spevácky zbor CANTUS   Str 18:00 – 21:00, Hudobno-dramatický súbor 
T.H. ŠEVČENKA  Str 17:30 – 21:00, Kompozičný šach Pia (2 x mesačne)  18:00 – 21:00, Krížovkársko-
hádankársky krúžok DUNAJCI  Str (2 x mesačne) 18:00 – 21:00, Klavír pre deti a dospelých, Zobcová 
flauta pre deti a dospelých

30. 5.  8:00-17:00 SUMMER SPORT DAY Turnaje v minifutbale, streetballe, hokejbale,   
  minihádzanej a plážovej hádzanej (aj v Areáli netradičných športov Pivonková)
30. 5.  9:00-16:00 AKVATLON PRE VŠETKÝCH 
24. 6.  9:00-11:30   ŠPORTOVÝ DEŇ SENIOROV Z RUŽINOVA

21. 6.  14:00-21:00  RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

Pilates Po 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00, 18:30 – 19:30, Štv 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00, 18:30 – 19:30, Joga Ut 
17:45 - 19:15, Str 9:00 - 10:30, 17:15 - 18:45,19:00 – 20:30, Zdravotné cvičenie pre seniorov Štv 14:30 – 
16:30, Zdravotné cvičenie na chrbticu Po 19:30 – 20:30, Ut 18:30 – 19:30, Str 18:00 – 20:30, Orientálne 
tance  Ut 18:00 – 21:00, Výtvarné dielne TOP ART pre deti aj dospelých Po 15:00 – 18:00, Ut 16:00 
– 18:00, Str 14:30 – 18:00, Štv 15:00 – 18:00 , Výtvarné dielne ECO LINE pre deti Štv 17:00 – 18:00, 
Šachový krúžok Ut 16:00 – 20:00, Denné centrum seniorov  Po-Str 13:30 – 17:00, DFS Trávniček  Po 
15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30, FS Lipa Po 17:30 – 18:30, Chránená dielňa Donna Rosi - krajčírske 
služby – Po-Pia 8:00 – 14:00

 
SD Nivy, Súťažná 18 

03.06. ST 19:30 WHIPLASH, Damien Chazalle, USA, 2014, 105 min., 3.50/4.00 €
04.06. ŠT 19:30 DIEŤA 44, Daniel Espinosa, USA/Brit./ČR, 2015, 137 min., 3.50/4.00 €
05.06. PI 18:15 ČO SME KOMU UROBILI?, P. de Chauveron, Fr., 2014, 97 min., 3.50/4.00 €
05.06. PI 20:00 MAD MAX: ZBESILÁ CESTA 3D, George Miller, Aust. 2015, 120 min., 5.00/6.00 € 
06.06. SO 16:30 HURÁ NA FUTBAL 3D, J.J.Campanella, Šp./Arg.., 2014, 105 min., 4.50/5.50 € (PRE DETI)
06.06. SO 18:15 SURI, Pavol Barabáš, SR, 2015, 65 min., 3.50/4.00 €
06.06. SO 19:30 DIEŤA 44, Daniel Espinosa, USA/Brit./ČR, 2015, 137 min., 3.50/4.00 €
10.06. ST 19:30 DIVOČINA, Jean-Marc Vallée, USA, 2014, 115 min., 3.50/4.00 €
13.06. SO 17:30 JURSKÝ SVET 3D, Colin Trevorrow, USA, 2015, 120 min., 5.00/6.00 € 
13.06. SO 20:00 OSTROV LÁSKY, Jasmila Žbanič, Chorv./Nem., 2014, 90 min., 3.50/4.00 €
17.06. ST 19:30 SAMBA, Olivier Nakache a Eric Toledano, Fr., 2014, 120 min., 3.50/4.00 €
18.06. ŠT 19:30 PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH PAULA COELHA, D. Augusto, Br./Šp., 2014, 112 min., 3.50/4.00 €
20.06. SO 19:00 O KOŇOCH A ĽUĎOCH, B. Erlingsson, Isl./Nór./Nem., 2013, 81 min., 3.50/4.00 €
20.06. SO 20:30 LOKALFILMIS, Jakub Kroner, SR, 2015, 75 min., 3.50/4.00 €
24.06. ST 19:30 DÁMA V ZLATOM, Simon Curtis, USA/Brit., 2015, 108 min., 3.50/4.00 € (PREDPREMIÉRA!)
25.06. ŠT 19:30 V HLBINÁCH, Erik Skjoldbjaerg, Nór./Švéd./Fín., 2013, 106 min., 3.50/4.00 €
26.06. PI 18:30 LOKALFILMIS, Jakub Kroner, SR, 2015, 75 min., 3.50/4.00 €
26.06. PI 20:00 MISIA: PREZIDENT, Jalmari Helander, Fín./Brit./Nem., 2014, 100 min., 3.50/4.00 €
27.06. SO 19:30 DÁMA V ZLATOM, Simon Curtis, USA/Brit., 2015, 108 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      

5.6. o 10:30 Múdry piatok v Hojdane: Keď vás 
dieťa rozčúli....alebo ako zvládať ťažké situácie 
pokojne. Prednáška s M. Vagačovou, lektorkou 
Efektívneho rodičovstva. 
7.6.o 16:00 v SD Nivy: Smejko a Tanculienka - 
Hojdanácka oslava MDD – veľké tanečno-hudobné 
predstavenie 
12.6. o 10:00-12:00 Podporná skupina nosenia 
a dojčenia detí. Info: Karolína 0944/353 911 alebo 
dojcensky.kruh@gmail.com
13.6. o 10:00 Letná burza v Hojdane - burza 
detského ošatenia, hračiek a športových potrieb  
v záhrade Hojdany
15.6. o 17:00 Rozhovory o zázraku – stretnutie 

s dulami. Kontakt: Zuzka 0905 235 387 alebo 
zubajka@gmail.com
19.6. o 10:30 Múdry piatok v Hojdane: 
Putuchujem totatatke teteteje! Príďte s nami 
rozlúštiť šifru detskej reči. Stretnutie na tému 
„Vyvíja sa reč môjho dieťaťa správne?“ Logopogo 
hojdanácka logopedická poradňa s Beou. 
24.6. Psychoterapeutická poradňa v Hojdane 
s Mgr. Ľubicou Kordošovou, je potrebné sa vopred 
objednať. Kontakt: 0907/386 614,   
lubica@kordos.net

KOLIESKOVO – jedinečný prázdninový letný denný 
tábor pre deti nastupujúce do ZŠ

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

Divadlo pod kostolom  Tomášikova 8

12.6. o 19:00 Koncert Zuzana Mikulcová Band. 
 Hudba Zuzany Mikulcovej je plná precítených emócií a hudobnej virtuozity. Víťazka súťaže Nové tváre 
slovenského jazzu (2010) a speváčka skupiny Sanyland teraz vydáva svoj debutový album Slová. Predka-
pela Transpolune - mladá kapela manévrujúca medzi žánrami s ľahkosťou krasokorčuliara. Tento raz krát 
predvedie najkomornejšie úpravy svojich piesní.

 

Výhercami súťaže o vstupenky z RE 5/2015 sú A. Vážna a K. Vojteková. 

1.6. o 9:00 a 11:00 Malý princ 
/ elledanse
Organizované predstavenie 
6.6. o 20:00  SNENIE: Súhvez-
die Žena / IvAri 
Jedinečná pohybovo-hudobná 
performance
7.6. o 20:00  mapdance 2015 
/ ChichesterUniversity (UK)
Choreografický večer dynamic-
kej internacionálnej skupiny 
mladých tanečníkov.
11.6. o 20:00 PRA©H/ Liptov-
ské tanečné divadlo
Spája tanec s novými obrazovo-
-vizuálnymi médiami tretieho 
tisícročia. Je umeleckou výpo-
veďou choreografa hľadajúceho 

odpovede na témy objavovania 
Nových krajín,Tvárí, Nehy, Vášní, 
(S)krotenia a Pokory.
12.6. o 20:00  CLEAR / Debris 
Company
Monodráma. „Potrebujem 
metódu, nutne potrebujem 
metódu... Som klamaný, ergo 
som.“
13. a 14.6. o 20:00  Untitled 
/ P.A.T.
Sólová pohybovo-vizuálna per-
formancia inšpirovaná dielom 
fotografky Francescy Woodman 
a pocitom pominuteľnosti, ktorý 
fenomén fotografie vyvoláva.
20. 6. o 20:00 Pina… why 
not Naples? / Movimentoi-

nactorTeatrodanza (IT)
Tanečné predstavenie predkladá 
otázku, prečo Pina Bausch, ktorá 
svoju tvorbu zasadila do toľkých 
metropol, vynechala Neapol. 
23.6. o 20:00 Let MeDie in My 
Footsteps/ ME-SA and BOD.Y
Štvorica tanečníkov prechádza 
krízou po rozporuplnej ceste 
konfliktov
25. 6. o 18:00 Akadémia 
elledanse / TŠ elledanse
Pravidelná prezentácia všetkých 
členov Tanečnej školy elledan-
se.  
25.6. o 21:00  Záverečná 
Oficiálna rozlúčka s priestorom 
Divadla elledanse. 

 Miletičova 17/B


