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Prievozská 32, 821 05 Bratislava, Ružinov         g Prístavná, 821 09 Bratislava, Nivy

Výkup za hotové
Vykupujeme 

PAPIER, ŽELEZO 
a FAREBNÉ KOVY
K DISPOZÍCII JE DIGITÁLNA AUTOVÁHA

ZBER A VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN

g Prievozská 32, 821 05 Bratislava, Ružinov         g Prístavná, 821 09 Bratislava, Nivy
      v areáli uhoľné sklady                                                      roh križovatky Košická, Prístavná, Most Apollo

Po–Pia  
8:00–16:00

www.metmax.sk 
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!!! Zmena frekvencie TelevíZie ružinov v magio na kanál 609 !!! 

 www.ruzinovskeecho.sk

Staré mobily sa premenili 
na krajšie Dulovo námestie 

Deti sa učili  
s Richardom Vrablecom 

upratovať po psíkoch 

15.6. 2013 od 16.00 hod.

Sobota

Polemic • Prechádzka históriou – Módna prehliadka 
• Bratislava Hot Serenaders • Scott a Zelda

M.A. Hip Hop unit • Flash crew

Svetelné prekvapenie • Piknik pod stromami  
• Netradičná gastrozóna • Ochutnávka špičkových vín

Najmenší majú o zábavu postarané – detská zóna

Prvotriedni animátori • Skákací svet • Umelecké dielne  
• Tanečný workshop • Kúzelník

Polemic • Prechádzka históriou – Módna prehliadka 
• Bratislava Hot Serenaders • Scott a Zelda

M.A. Hip Hop unit • Flash crew

Svetelné prekvapenie • Piknik pod stromami  
• Netradičná gastrozóna • Ochutnávka špičkových vín

Najmenší majú o zábavu postarané – detská zóna

Prvotriedni animátori • Skákací svet • Umelecké dielne  
• Tanečný workshop • Kúzelník

Pod záštitou starostu MČ Ružinov Dušana Pekára

 Vás pozývajú na
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Ak ešte doma nájdete staré fotografie Ružinova, ako vyzeral kedysi, budeme 
radi, ak sa s nami o ne podelíte.  Chceme ich zozbierať čo najviac, aby sme 
mohli zorganizovať zaujímavú výstavu. Kópie fotografie poskytneme aj 
Mestskému archívu v Bratislave, ktorý ich zachová pre ďalšie generácie. Ak 
doma ešte nejaké snímky nájdete, pošlite nám ich oskenované emailom na 
adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou do redakcie na adresu Ružinovské 
ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava, prípadne nám ich do redakcie prineste 
osobne, my si ich zoskenujeme. Najzaujímavejšiu fotografiu odmení zástupca 
starostu Ján Buocik knihou fotografií starej Bratislavy. 

Máte doma staré fotografie Ružinova?  

Fotografia z roku 1974 zachytáva pohľad zo šiesteho poschodia bytu na Šalviovej ulici 56. 
Na snímke vidno pôvodnú zástavbu Rezedovej ulice a začiatok jej prestavby na sídlisko. 

Paneláky na Rezedovej ulici sú ešte rozostavané, dom opatrovateľskej služby ešte nestojí vôbec. 
Fotografiu nám poslal Milan Koudelka. Ďakujeme! 

Ružinov udelil pokutu 36 tisíc eur za 
bilbordy na Zlatých Pieskoch

Dulovo námestie prešlo obnovou. Mestská 
časť Ružinov na ňu získala 3 300 eur v súťaži 
Zeleň pre mesto, ktorú organizovala spoloč-
nosť Orange. V priebehu minuloročnej jari sa 
Ružinov dostal medzi top mestá a obce, kde 
obyvatelia vrátili najviac starých mobilných 
telefónov alebo si aktivovali elektronickú fak-
túru. Mestská časť z poskytnutých peňazí zre-
vitalizovala Dulovo námestie. „Vysadili sme ruže, 
položili nový trávnatý koberec,“ opisuje základ 

revitalizácie vedúca referátu životného pros-
tredia a verejnoprospešných služieb miestne-
ho úradu Zuzana Pallaghyová. Okrem toho sú 
na Dulovom námestí vysadené nové rastliny  
v pôvodne zanedbaných kvetináčoch pri za-
stávke MHD a samospráva vysadila aj nové krí-
ky. Zároveň Ružinov zo svojho rozpočtu opravil 
poškodený kamenný obklad. 

(red)

Obyvatelia okolia Seberíniho ulice sa nemusia 
obávať, že namiesto nového povrchu vozovky 
budú mať len zaplátané výtlky. Práve k tomu 
smerovali v uplynulých dňoch ich otázky.  Po-
slanci miestneho zastupiteľstva tento rok na-
výšili rozpočet na opravu ciest vrátane výme-
ny povrchov niektorých vozoviek. Na opravy 
pôjde vyše pol milióna eur. Medzi  cestami, 
kde Ružinov vymení celý povrch,  bude aj Se-
beríniho ulica v úseku od Jašíkovej po nákup-
né stredisko Kocka na Babuškovej ulici, vrátane 
časti Babuškovej pred Kockou. Zatiaľ tu ale 
vysúťažený dodávateľ netechnologickým spô-
sobom opravil výtlky. „Je to len dočasné riešenie, 
kým dôjde k odfrézovaniu vrchnej vrstvy vozovky  
a výmene povrchu. Nechceli sme dovtedy nechať 
deravú ulicu, lebo len na Seberíniho bolo viac ako 
60  jám,“ povedal Ľubomír Holík, vedúci referá-
tu regionálneho rozvoja ružinovského miest-
neho úradu. 
Vymenený povrch je už na Jašíkovej ulici, ďalšie 
naplánované komunikácie sú napríklad Šalvio-
vá, Táborská alebo časť Ružovej doliny. V súčas-
nosti sa spracovávajú projekty. Ak pôjde všet-
ko podľa plánu, rekonštrukcie celých povrchov 
vozoviek dodávateľ zrealizuje v lete. „Účelom 
je, aby sme pravidelnou výmenou povrchov ciest 
v správe mestskej časti zabránili ich totálnemu 
rozpadu ako po tejto zime,“ povedal zástupca 
starostu Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS), ktorý 
v zastupiteľstve navrhoval navýšiť peniaze na 
opravy ciest.

(mš)
Foto:  M. Štrosová 

Ružinov nariadil firme Duo Center Slovakia odstrániť 
25 bilbordov pri diaľnici na Zlatých Pieskoch. Firma 
totiž nemá na umiestnenie reklamných pútačov žiad-
ne povolenie a nepredložila k nim ani žiadne doklady. 
Voči rozhodnutiu ružinovského stavebného úradu sa 
v prípade niektorých bilbordov stavebník už odvolal 
na Obvodný úrad Bratislava (bývalý Krajský stavebný 
úrad). „Stavebníkovi sme zároveň uložili pokutu vo výš-
ke 36 tisíc eur,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár 
(KDH). Voči rozhodnutie o pokute sa však firma Duo 

Center Slovakia odvolala a Obvodný úrad Bratislava rozhodnutie ružinovského stavebného 
úradu o pokute zrušil a vrátil na nové konanie. 
Firma Duo Center Slovakia by mala odpratať aj nelegálny bilbord na Prievozskej ulici. Naria-
denie o jeho odstránení Obvodný úrad Bratislava potvrdil, stavebník však rozhodnutie dal 
na súd. Zároveň dostal pokutu vo výške 3 000 eur za porušenie stavebného zákona. Pokutu 
obvodný úrad znížil na polovicu. Ružinov firme Duo Center zaslal predexekučnú výzvu na 
zaplatenie, keďže pokutu neuhradila. 

Miroslava Štrosová
Foto: redakcia

Vyzbierané mobilné telefóny priniesli 
Ružinovčanom krajšie námestie

Nielen výtlky, ale 
celý nový povrch 
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Na ihriskách menia piesok, na rad 
prídu ďalšie úpravy 

Bezdomovec Štefan má na facebooku  
43 tisíc „likeov“. Triedi odpad. 

Neznámy vandal chcel 
z fasády domu vytrhnúť bustu 

Tridsaťosemročný Štefan „Pišta“ Gorman je bezdomovec. Na rozdiel od iných nerobí neporiadok. 
Stretnúť ho síce môžete pri kontajneroch, z ktorých presúva papier či plasty tam, kam patria.   

Ružinov sa v týchto dňoch zbavuje 
starého, znečisteného piesku na det-
ských ihriskách. Ružinovský podnik 
verejnoprospešných služieb vymení 
spolu približne 300 ton piesku na 59 
pieskoviskách v správe mestskej časti.  
Nové pružinové hracie prvky pribudli 
v uplynulých mesiacov na ihriskách 
Jadrová, Budovateľská, Ondrejovova, 
Martinčekova a Gemerská.  V júni prej-
dú drobnou premenou ďalšie detské 
ihriská. „V rámci veľkej dobrovoľníc-
kej akcie Naše mesto, ktorú organizu-

je Nadácia Pontis, budú dobrovoľníci  
a pracovníci miestneho úradu natierať 
preliezačky napríklad na Tekovskej, Ha-
burskej či Albrechtovej ulici,“ prezradila 
najbližšie plány projektová manažérka 
mestskej časti Ružinov Ľubica Petrisko-
vá. „Zároveň pripravujeme kompletnú 
rekonštrukciu dvoch detských ihrísk na 
Svidníckej a na Rezedovej ulici,“ doplnil 
starosta Ružinova Dušan Pekár.

(mš) 
Foto: redakcia 

Bytový dom na Čmelíkovej uli-
ci takmer prišiel o bustu Janka 
Čmelíka. Tá je nafasáde osade-
ná spolu s pamätnou tabuľou 
od 70. rokov minulého storočia. 
Čiastočne odmontovanú bustu 
si na prechádzke so psom 10. 
mája tesne pred polnocou vši-
mla jedna z obyvateliek. Nahlá-
sila to na polícii. Spoluprácou 

štátnej, mestskej polície a Ružinovského podniku verejnoprospeš-
ných služieb sa bustu podarilo čo najrýchlejšie pripevniť naspäť na 
fasádu. Tá však zostala trochu poškodená. Autorom bronzovej busty 
je sochár Rastislav Miklánek. J. Čmelík bol partizánom zavraždeným 
v roku 1942 v Sriemskej Mitrovici. 

O zážitok s bezdomovcom, ktorý na Líš-
čích nivách poctivo separoval odpad, sa 
koncom apríla podelil Martin, jeden z uží-
vateľov sociálnej siete. Za mesiac si jeho 
obdivný status vyslúžil viac ako 43 tisíc 
facebookových „likeov“. Tridsaťosemroč-
ný bezdomovec Štefan Gorman sa tak pre 
ľudí stal symbolom ekologického myslenia, 
ktoré môže mať aj človek bez strechy nad 
hlavou. 
Bezdomovca Pištu môžete stretnúť na-

príklad na Palkovičovej ulici alebo v okolí 
hotela Plus na Trnávke. V smetiakoch ho 
však nezaujímajú len hliníkové predmety, 
za ktoré dostane v zberni pár centov. Keď  
v smetiaku na zmiešaný odpad nájde pa-
pier alebo plastové fľaše, zozbiera ich na 
kopu a vyhodí do žltých a modrých nádob 
na separovaný zber. „Kebyže neseparujem, 
mal by som obehnutý jeden svoj rajón pri-
bližne za štyri hodiny, takto mi to trvá vyše 
osem,“ opisuje svoju „pracovnú dobu“ Šte-
fan. Takto strávený čas neľutuje. Má jasný 
cieľ - zlepšiť životné prostredie a ukázať 
ľuďom zo sídlisk, že triediť odpad sa má.  
„Odpad triedia iba poniektorí, zo sto percent 
približne polovica, a to je málo. Nech si všim-
nú ľudia z bytov, čo robím, pretože aj o to mi 
ide“, karhá obyvateľov Pišta. 
Bez domova je už 15 rokov. Na ulicu ho 
dostali vlastné chyby. V deväťdesiatych 
rokoch si za krádeže svoj trest „odsedel“ 
a odvtedy žije vonku. „Služby nocľahárni 
nevyužívam. Som čisto  vonku. Bývam aj u 

kamarátov kúsok pod Novým Mestom, tam 
si postavili búdy a ja v nich z času na čas pre-
spím,“ opisuje svoj život Pišta. Každé ráno 
potom vyráža do ulíc Ružinova. Najčas-
tejšie ho môžete vidieť, ako  zo smetiakov 
na komunálny odpad vyhadzuje plasty do 
žltej nádoby,  papier do modrej a sklo do 
špeciálneho zeleného kontajnera. 

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík, Facebook 

V dňoch 27.-29.6. 2013 sa na Letisku Piešťany uskutoční 
jubilejný 10. ročník obľúbeného hudobného festivalu Topfest. 
Ak chcete vyhrať dve permanentky na všetky tri dni festivalu, 
napíšte nám aspoň 5 interpretov, ktorí sa tento rok  
predstavia na Topfeste. Svoje odpovede zasielajte emailom 
na adresu echo@ruzinov.sk do 18.6. 2013, do predmetu 
uveďte heslo „TOPFEST.“  Zo správnych odpovedí vyžrebujeme 
jedného výhercu dvoch voľných vstupeniek, ktoré do súťaže 
venovala agentúra Duna.  Nezabudnite uviesť svoje meno, 
adresu a telefonický kontakt. Víťaza budeme kontaktovať do 
20.6. 2013. 

Vyhrajte lístky na 
Topfest!
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POSLANECKÉ STREDY
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov 
na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 

v zasadačke B2 na prízemí.
29. máj 2013  Ing. Martin Klementis (volebný obvod Starý Ružinov)
5. jún 2013  Ing. Peter Valko  (volebný obvod Ružová dolina) 
12. jún 2013  Josef Ošlejšek  (volebný obvod Trávniky) 
19. jún 2013  JUDr. Daniela Šurinová (volebný obvod Pošeň) 
26. jún 2013  Mgr. Martin Pener (volebný obvod Prievoz) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA 

DUŠANOM PEKÁROM

4. jún 2013 
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň  ZŠ Medzilaborecká 11 
   

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Katarína Ševčíková 
katarína Ševčíková (50) je poslankyňou ružinovského miestneho zastupiteľstva za 
Trnávku (most-Híd). vyštudovala obchodnú akadémiu. Pracovala v bankách a teraz 
sa venuje podnikaniu. vlastní realitnú kanceláriu a súkromné detské centrum. Je 
predsedníčkou občianskeho združenia so zameraním na výchovu a osvetu detí 
a mládeže a charitatívnu činnosť. v rámci miestneho zastupiteľstva je členkou 
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
a komisie školstva, kultúry a športu. 

Ako dlho bývate v Ružinove? Čo vás sem pritiahlo? 
V Ružinove žijem 50 rokov, narodila som sa tu. 

Vstúpili ste do komunálnej politiky. Čo bolo tým 
motívom, ktorý ovplyvnil vaše rozhodnutie uchá-
dzať sa o hlasy voličov a rozhodovať v ružinovskej 
komunálnej politike? 
Som aktívna a angažovaná  žena a nenechávajú ma na po-
koji starosti občanov v mojom okolí a doslovne mi nedajú 
spať starosti detí a mladej generácie, ktorá dorastá do 
tejto spoločnosti v krízovom období, keď pre mňa z nepo-
chopiteľných dôvodov sa táto kríza najviac dotýka práve 
mladých ľudí, ktorí vstupujú do života s minimálnymi 
perspektívami nájsť zodpovedajúcu prácu a najmä získať 
dôstojné ohodnotenie a zárobok. Pokladám to za zlyha-
nie nás dospelých a najmä našej politickej reprezentácie  
a chcem to svojou prácou aspoň čiastočne zmeniť.

Ktoré formy komunikácie s Ružinovčanmi využí-
vate najviac? 
Myslím si, že najlepší je osobný kontakt, preto sa pravi-
delne stretávam v rámci poslaneckých stretnutí s občan-
mi, ale snažím sa aj oslovovať svojich susedov a občanov  
v okolí svojho bydliska. Jednou z foriem komunikácie je aj 
tento rozhovor, pomocou ktorého by som chcela osloviť 
vašich čitateľov a prezentovať moju prácu.

Ktoré problémy v Ružinove vnímate ako najvypuk-
lejšie, ktoré volajú po akútnom riešení? 
Keďže bývam na Trnávke vyše 30 rokov, všímam si prob-
lémy hlavne tam, kde ma volili moji voliči. Roky ich trápi 
podjazd z Trnávky k Martinskému cintorínu, ktorý skutoč-
ne vyzeral hrozivo. Veľakrát som urgovala, že podjazd tre-
ba opraviť vrátane osvetlenia. Som rada, že už je to urobe-
né. Aj keď si myslím,  že by bolo potrebné sa bližšie pozrieť 
na tento podjazd, či je aj naozaj bezpečný, nakoľko denne 
po ňom prejde veľké množstvo vlakov,. Tak isto vnímam 
stále ako veľký problém hlučnosť vlakov, ktoré spôsobu-

jú hluk a otrasy okien na domoch, ktoré sú popri dráhe. 
Žiadala som takisto o ďalšie osadenie košov s vreckami 
na psie exkrementy, keďže ich bolo osadených málo a len  
v jednej časti  Trnávky. Každý rok urgujem kosenie trávy 
na Trnávke, lebo mám pocit že na Trnávku sa akosi zabú-
da, čo platí aj pre magistrát.

S akými prioritami ste vstúpili do komunálnej 
politiky a ktoré presadzujete ako najdôležitejšie? 
Zlepšiť život občanov Ružinova skvalitnením životného 
prostredia, infraštruktúry, t.j. konečne doriešiť osud bý-
valého OD Ružinov, odstrániť havarijný stav komunikácií, 
zvýšiť bezpečnosť občanov, znížiť kriminalitu, najmä 
časté vykrádanie áut. Medzi moje priority takisto patrí 
starostlivosť o parky a trávnaté plochy v Ružinove, preto-
že bez nich by sme zostali len panelovým a murovaným 
lesom. 

V Ružinove a Bratislave vôbec sa stretávame  
s tým, že samospráva napríklad osadí nové koše, 
ktoré vzápätí niekto ukradne, vandali devastujú 
preliezačky na detských ihriskách a to je len prí-
klad. Hnevá alebo mrzí vás niečo, keď sa pozriete 
okolo seba? 
Vandalizmus má svoje korene v zanedbanej výchove, ale aj 

v deziluzionizme mladej generácie a okrem zlomyseľnosti 
je aj odrazom určitého protestu. Nechcem tým samotný 
vandalizmus ospravedlňovať, ale je na čase sa opýtať, či 
sme naozaj urobili pre mladú generáciu dosť na to, aby si 
vážila naše hodnoty, mala zmysel pre poriadok, želala si 
usporiadané pomery. A preto si myslím, že by sme vanda-
lizmus nemali posudzovať len ako kriminálnu kategóriu, 
ale aj sociálny problém, ktorý treba cieľavedome riešiť.

Čo z tohto volebného obdobia považujete za 
najprínosnejšie kroky samosprávy?
Schválenie rozpočtu, pretože sme do nášho volebného 
obdobia vstupovali bez schváleného rozpočtu a zaťažo-
vali nás známe a aj menej známe dlhy z minulosti. Po-
kladám za mimoriadny úspech, že sa nám podarilo pre-
sadiť dotácie na stravovanie pre starších spoluobčanov 
a najmä pre deti so sociálne slabších rodín. Pokladám 
to za úspech, pretože ochrana záujmov detí patrí medzi 
priority môjho volebného programu, s ktorým som do 
politiky vstupovala.

Zdá sa vám, naopak  niektoré rozhodnutie poslan-
cov ako nelogické, zbytočné alebo nedomyslené? 
V politike má všetko svoju logiku, opodstatnenie, aj keď je 
to často odrazom parciálnych záujmov politických strán, 
ale, žiaľ, aj lobistických skupín a preto sa snažím prispieť 
k tomu, aby naše kolektívne rozhodnutia boli pre občanov 
zrozumiteľné a pochopiteľné. 

Čo by ste ešte radi videli ako „vybavené“ do konca 
volebného obdobia?
Predovšetkým katastrofický stav komunikácií, revitali-
záciu verejnej zelene, zaviesť poriadok do schvaľovania 
a kontroly stavebnej činnosti a kategorické dodržiavanie 
stavebných predpisov a zákonov.

Miroslava Štrosová
Foto: archív K.Š.   

Aj toto som ja
Som typ človeka, ktorý nič nenecháva na náhodu. 
Veci sa snažím dotiahnuť do úplného konca. Veľ-
mi rada cestujem, spoznávam nové krajiny a ich 
kultúry, milujem zvieratá, ktoré aj nám ako rodine 
prinášajú šťastie a radosť. Keď mám chvíľu voľného 
času, rada si prečítam dobrú knižku, ale v poslednej 
dobe tú chvíľu nemám, lebo veľa času trávim v mo-
jej škôlke, kde sa plnohodnotne venujem s mojimi 
výbornými učiteľkami našim deťom a každý deň im 
vymýšľame nové zaujímavé aktivity, aby sa tu cítili 
ako doma.

kasevcik@gmail.com
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Zľavový kupón

na celý 
sortiment 

-10%

Kupón platí len v predajni ZELENÝ OBCHOD, Tomášiková 46, 
Bratislava - budova FRESH MARKET (bývala stará IKEA) www.zelenyobchod.sk

Platnosť kupónu: od 1.6.2013 do 31.7.2013

● zdravú výživu
●  bezlepkové  

potraviny
● ekodrogériu

● bio produkty 
● zdravé oleje
● stéviu 
● čaje a byliny

ZELENÝ OBCHOD 

ponúka:

Podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavový kupón sa dá použiť len v predajni a len v termínoch uvedených na príslušnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné použiť iba 
pri jednom nákupe. Zľavový kupón sa nedá kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho vymeniť za hotovosť 
alebo vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. Obrázok použitý na zľavovom kupóne je len ilustračný. TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu 
zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia zľavového kupónu.

zelenyobchod.indd   1 17.5.2013   17:31

Začiatkom tohto roka Ružinov vyhlásil prvú 
grantovú výzvu. Zahŕňala v sebe päť oblastí – 
kultúra, šport, životné prostredie, vzdelávanie 
a sociálna oblasť. Obyvatelia, ktorí mali dobré 
nápady, no na ich realizáciu im chýbali finančné 
prostriedky, mohli mestskú časť požiadať o 
finančnú pomoc. 

O grant sa uchádzalo až 124 projektov. O tom, ktorý nápad 
Ružinov zo svojho rozpočtu nakoniec podporil, rozhodovala 
sedemčlenná grantová komisia. Cieľom grantového systému 
je najmä budovať komunitný život v Ružinove. Na to niektorí 
žiadatelia zabúdali. Dôležitá je aj kreativita, aktivita, aby sa do 
realizácie zapojilo čo najviac občanov. V prvej grantovej výzve 
nakoniec prešlo 34 projektov v sume viac ako 113 tisíc eur.  

Seniori si vyskúšajú Nordic Walking
Ružinov podporil sumou 1 810 eur občianske združenie Re-
giony.sk. Vďaka tejto sume sa začne budovať komunita ak-
tívnych seniorov, ktorí majú záujem tráviť spoločné chvíle 
na špeciálnom type prechádzky. „Približne 15 zakladajúcich 
členov prejde špeciálnym kurzom pod dohľadom certifikova-
ného trénera. Zároveň zmapujeme Ružinov, aby sme vedeli, 
kde sú vhodné oblasti na nordic walking. Peniaze použijeme 
na nákup palíc, ako aj na vydanie príručiek a propagačných 
materiálov,“ vysvetľuje Zdena Skokňová, koordinátorka 
projektu. Seniori, ktorí si chcú nordic walking vyskúšať,  

sa môžu prihlásiť na t. č. 0915 464 006 alebo sa nahlásiť 
osobne v Senior Klube v Ružinovskom domove seniorov na 
Sklenárovej ulici.

V Ružovej doline zrevitalizujú areál školy
Rodičovské združenie pri ZŠ Ružová dolina sa takisto do-
stalo medzi úspešných žiadateľov o grant. Na realizáciu ich 
projektu ide 3 800 eur. Tieto peniaze využijú na zveľadenie 
voľnej a nevyužitej časti areálu pri budove školy. „Pribudne 
nám nové oplotenie, päť drevených stolov aj kvetinová hriad-
ka,“ hovorí  riaditeľka školy Jana Hodulová. Cieľom projektu 
je, aby sa deti mohli učiť aj v prírode. Vedenie školy naplá-
novalo brigádu, kde rodičia, žiaci aj učitelia vlastnoručne 
upravia areál. „Iba stoly si necháme vyrobiť majstrami,  
o ostatné sa postaráme vlastnými silami,“ doplnila riaditeľka. 

Putovanie za históriou
Grant z rozpočtu Ružinova podporí aj architektov, ktorí už 
minulý rok prišli s návodom ako farebne zladiť fasády do-
mov na sídlisku 500 bytov. „Spravíme sociologický výskum 
histórie sídliska 500 bytov. Zameriame  sa na jeho bývalých 
obyvateľov a porovnáme ich so súčasnými,“ prezrádza Matúš 
Vallo z OZ Mestské zásahy. Súčasťou by mala byť následná 
výstava fotografií  a druhý ročník Susedského festivalu. „Fi-
nancie použijeme na samotný výskum, tlač fotografií, zaiste-
nie účinkujúcich ako aj celú realizáciu Susedského festivalu,“ 
uzatvoril Vallo. 

Ružinov bude čistejší
Suma 1 150 eur putuje prostredníctvom Cyklokoalície aj 
pre Zelenú hliadku, ktorá tento rok intenzívne spolupracu-
je s Ružinovom pri zbieraní odpadkov zo sídlisk. Iniciatíva 
skupiny mladých ľudí vyčistiť mesto sa stretla s pozitívnym 
ohlasom verejnosti. „Peniaze využijeme na nákup vriec na 
odpadky, rukavice, na materiál, ktorý k upratovaniu nutne 
potrebujeme. Ako protihodnotu pre Ružinov sme sa zaviazali, 
že zmapujeme všetky kontajnerové stojiská na území Ružino-
va,“ hovorí Matúš Čupka. Mestskej časti zároveň poskytnú 
informácie, kde podľa  nich smetné koše chýbajú, kde sú 
zničené a v ktorej časti je koľko kusov.

Šanca pre nápady z oblasti životného prostredia 
Ružinov má na podporu tohtoročných projektov vyše 147 
tisíc eur. V prvej grantovej výzve však grantová komisia 
celú sumu nerozdelila. Mestská časť preto vyhlásila druhú 
grantovú výzvu, ktorá končí 31. mája. K dispozícii na pod-
poru ďalších projektov zostalo takmer 34 000 eur. „Keď sme 
štatisticky vyhodnotili schválené projekty, prišli sme na to, 
že najmenej sa ich týkalo životného prostredia. Preto druhá 
grantová výzva sa týka len projektov, ktoré budú spadať do 
tejto oblasti,“ vyjadrila sa predsedníčka grantovej komisie 
Mária Barancová (SDKÚ-DS). Ktoré nápady uspeli, sa do-
zvieme v najbližších týždňoch. 

Veronika Vasilková

Ružinovčania sa postarajú o desiatky noviniek

Podporené projekty I. grantovej výzvy 2013 

inzercia

Zita Jurenková – SOFYS, chránené pracovisko 
 – 5 000 € - podpora chráneného pracoviska
Rodičovské združenie Cornus – 5 000  € - revitalizácia 
školského dvora  
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku  - 1 720 €  
-  spájanie cieľových skupín Ružinova formou spoloč. 
podujatí
SRRZ-Rodičovské združenie pri ZŠ - 5 000 € -  kom-
plexný systém pomoci deťom v ohrození 
Občianske združenie Mierová Prievoz  - 5 000 €  
- zvýšenie športovej aktivity všetkých vekových kategórií
Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova - 5 000 € - revitali-
zácia školského dvora 
MARTA - stanica zborovej diakonie - 2 262 € - skvalit-
nenie poskytovania sociálnych služieb  
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930  - 
700 € - odovzdanie nových informácií z oblasti legislatívy 
nepočujúcim
Združenie rodičov pri MŠ Bancíkovej - 2 000 € - 
podpora tvorivého myslenia detí
Združenie detského folk. súboru Kremienok - 5 000 €  
- obohatenie programového repertoáru súboru 

Rodičovské združenie pri ZŠ Ružová dolina  
- 3 800 € - revitalizácia školského dvora 
LP Domino Bratislava  - 4 000 € - terasa pre verejnosť
Materské centrum Hojdana – 500 € - podujatie pre 
rodiny s deťmi
OZ Iniciatíva rodičov Ružinova -  5 000 € - aktívne 
tvorenie rozprávky
Združenie občianskej  sebaobrany  - 750 € - revitali-
zácia okolia obytného domu 
Profkreatis – 4 510 € - realizácia medzinárodnej 
vedeckej konferencie
Bratská jednota baptistov,  cirkevný zbor Viera – 
4 200 € - zmysluplné trávenie voľného času mládeže
OZ Camp Wonderland  - 1 100 €  - revitalizácia 
detského ihriska
Zážitkovo – 3 130 € -  zážitkovou formou zvýšiť povedo-
mie detí o prírode
Prima n.o.  – 660 € - tvorivé dielne
Združenie rodičov a priateľov MŠ – 5 000 € - revitali-
zácia ihriska MŠ 
OZ Mestské zásahy – 4 900 € - realizácia historického 
výskumu v prostredí obytnej štvrte, rozvoj miestnej 

komunity
DOMKA-Miletičova  - 5 000 € - prímestský tábor
OÁZA V.U. s.r.o.- 4 000 € -  vyplnenie voľných chvíľ 
seniorov kreatívnou činnosťou
BM European Democratic, Forum n.o.  - 5 000 € - 
priemyselná história 19. storočia mestskej časti
Cyklokoalícia o.z. – 1 150 €  -  pravidelne upratovacie 
akcie organizované v jednotlivých častiach Ružinova
Open Design Studio o.z.  – 2 150 € - vytvorenie 
reálneho riešenia farebnosti fasád vybraných sídlisk 
Ružinova 
OZ BCHZ   - 2 550 € -  letná hudobná škola 
Grapa Media s.r.o.- 4 830 € - zážitkové vzdelávanie detí
Divadlo pod kostolom – 5 000 €  - podpora menších 
divadelných súborov v Ružinove
OZ regióny.sk  - 1 810 € - seniorský športový klub 
Nordic Walking - chodenie s palicami 
OZ Artea 720 - tvorivé dielne pre rodičov s deťmi   
Slovenská hokejbalová únia- 5 000 - medzinárodné 
hokejbalové podujatie   
Slovenská plavecká federácia  - 2 500 -  ružinovský 
plavecký maratón 
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Ružinov učí deti upratovať po svojich psíkoch
Neraz sa stane, že z prechádzky v parku si domov na topánke donesiete „voňavé“ prekvapenie. Nie každý majiteľ 
po svojom domácom miláčikovi totiž vonku uprace.  Ružinov preto odštartoval kampaň so psíkom Bobim. 

Dovolenka 
na obzore!
Nakupujte a hrajte o dovolenku 
v Turecku, Kalábrii a na Malorke

13. 5. – 30. 6. 2013

OCP.19 DOVOLENKA inz ruz echo 182x135.indd   1 30.4.2013   16:28

Kampaň, v ktorej chce Ružinov naučiť už najmenšie deti, že psie exkrementy treba upratať, 
podporil moderátor Richard Vrablec. So svojou čivavou Jessicou navštívil deti v materskej 
škole Medzilaborecká a prváčikov v ZŠ Ostredková, aby im zábavným spôsobom vysvetlil, 
že upratovať po psíkovi je dôležité, správne, slušné a patrí to medzi základné povinnosti. 
„Ja sám mám dvanásťročnú čivavu, tiež som najprv po nej vonku neupratoval, kým ma sused 
na to neupozornil a teraz to robím už ako samozrejmosť. Deťom som preto vysvetlil, že majú po 
psíkoch upratovať. Teší ma, že oni to vlastne už vedeli, len si to musia viacej uvedomovať, aby 
to mali zafixované ako svoju rutinu,“ prezradil v škôlke na Medzilaboreckej  Richard Vrablec. 

Keď deti musia učiť svojich rodičov
Hlavnou postavou kampane je psík Bobi z maľovanky, ktorú pre deti pripravila mestská 
časť Ružinov. „V maľovanke je príbeh o psíkovi, ktorý svojho majiteľa prosí, aby po ňom vždy 
vonku pozbieral jeho neporiadok,“ opísala maľovanku jej spoluautorka  Zuzana Pallaghyová. 
Deti sa tak hravou formou učia, že po domácom miláčikovi má vonku zostať čisto. Že deti sú 
správna cieľová skupina, potvrdil aj škôlkar Filip. „My doma neupratujeme po psíkovi, lebo 
máme trávnik a ocinovi to nevadí, potom to všetko pozbiera na lopatu. Keď ho však budeme 
„venčiť“ vonku,  už po ňom upracem,“ prisľúbil Filip. Ďalší zo škôlkarov prezradil, že po psí-

kovi neupratuje, lebo otcovi to neprekáža. „Ja vždy po psíkovi zbieram, ale mamina nie,“ 
prezradila škôlkarka Kamila. „Práve preto sme sa rozhodli orientovať kampaň s maľovankami 
na najmenšie deti. Majú presvedčiť aj svojich rodičov, že po psovi treba vonku upratať,“ pove-
dal starosta Ružinova Dušan Pekár. Deťom prišiel vysvetliť, že sídlisko bude čistejšie, keď 
všetci majitelia psov po svojich miláčikoch upracú. Maľovanky o psíkovi Bobim postupne 
poputujú do materských škôl a k prváčikom základných škôl. Ružinov očakáva, že dobré 
návyky sa z detí „nalepia“ aj na ich rodičov.

Marianna Šebová 
Foto: M. Štrosová 
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Ružinovská jarná očistná kúra 

Príďte na rýchlokurz kontroly 
ročného vyúčtovania za byt

Je všeobecne známe, že väčšina vlastníkov bytov je so spravovaním 
svojho bytového domu nespokojná. Z pohľadu ochrany spotrebiteľa 
ide o nespokojnosť so službou, ktorú poskytuje správcovská spo-
ločnosť. Konštatovanie, že služba všetkých  správcovských spoloč-
ností je nekvalitná, by nebolo objektívne a korektné. Rovnako ani 
konštatovanie, že iba služba správcovských spoločností je príčinou 
nespokojnosti  so spravovaním bytového domu. Problematika je zlo-
žitá a v celom jej rozsahu ju ovplyvňuje ľudský faktor. To potvrdzujú 
aj výsledky ankety V čom sú príčiny nespokojnosti vlastníkov bytov so 
spravovaním bytových domov, ktorú v minulom roku  urobilo Združe-
nie občianskej sebaobrany v spolupráci s agentúrou MVK. Poznanie 

príčin problémov vyúsťujúcich do nespokojnosti so spravovaním 
bytových domov je pritom pomyselným kľúčom na ich odstránenie. 
Preto Združenie občianskej sebaobrany vstupuje do 3. ročníka  pro-
jektu  Spotrebiteľské vzdelávanie Bratislavčanov. Zaraďuje doň témy 
o službách spojených so správou bytového domu. Do nej má mož-
nosť aktívne vstúpiť vlastník bytu ako spotrebiteľ.  Momentálne je 
aktuálna kontrola ročného vyúčtovania nákladov a služby spojenej 
so správou bytových domov,  ktoré majú všetci vlastníci bytov dostať 
do 31. mája. Práve preto na prvých  spotrebiteľských tribúnach bude 
možnosť dozvedieť sa  informácie o spôsobe kontroly jeho jednotli-
vých položiek. Tak ako v minulom roku, aj teraz záštitu nad verejným 
spotrebiteľským vzdelávaním prevzal záštitu starosta Ružinova. 

1. Veľa rodičov, detí  a učiteľov – taký bol deň Zeme v areáli ZŠ 
Drieňová.  Za celú sobotu tu zvládli množstvo roboty. Pribudol 
nový chodníček, zmizla burina, upravili bežeckú dráhu, vymenili 
piesok v pieskovisku. 

2. Prievozskí seniori sa už tradične pustili do jarného upratovania 
okolo Spoločenského domu Prievoz na Kaštieľskej ulici. Upravili 
zeleň, pozametali, pozbierali smeti. 

3. Obyvatelia bytového domu na Krajnej ulici na Trnávke si aj túto 
jar zorganizovali susedské upratovanie.  S lopatami, hrabľami a vre-
cami na odpadky pobehali ulice Krajná, Stredná, Bočná aj Studená.  
Mestská časť Ružinov pomohla s náradím a odvozom odpadu. Ob-
čerstvenie na susedskú brigádu si obyvatelia zohnali od miestnych 
firemných sponzorov. 

Foto: R. Hoblík, ZŠ Drieňová 

Zo všetkých podnetov a žiadostí o radu, ktoré  spotrebitelia adresujú Slo-
venskej obchodnej inšpekcii, sú na prvom mieste tie, ktoré súvisia so sprá-
vou bytového domu. len malá časť z nich je však opodstatnená. v minulom 
roku sa bývania týkalo 398 podaní a len 55 z nich bolo opodstatnených.  

1. spotrebiteľská tribúna: Čo má obsahovať ročné 
vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním 
-  3. 6. 2013 o 15.30 hod. (zasadačka MÚ Ružinov, Mierová 21) 

2. spotrebiteľská tribúna: Kontrola rozúčtovania tep-
la a teplej vody v ročnom zúčtovaní nákladov za byt  
-  10. 6. 2013 o 15.30 hod. (zasadačka MH SR, Mierová 19) 

Informovať budú: 
Ing. Miroslav Takáč zo Združenia spoločenstiev vlastníkov 
bytov, 
zástupcovia Bratislavskej teplárenskej, a.s. ako výrobcu tepla, 
zástupca Štátnej energetickej inšpekcie, 
zástupca firmy, ktorá rozúčtováva teplo v domoch, kde je tepel-
ná sústava vyregulovaná 
zástupca správcovskej spoločnosti 

Súčasťou podujatia bude súťaž o slovenské výrobky z projektu 
Kvalita z našich regiónov. Organizátori upozorňujú, že kapacita 
zasadačiek je 170 miest.

(jm)

1. 2. 3.



Mária zabodovala silným hlasom, Klára tancom 

V testovaní deviatakov sa najviac darilo žiakom zo ZŠ Mierová

Už po štvrtý raz sme sa na vlastné oči mohli pre-
svedčiť o talentovaných deťoch v Ružinove. Súťaž 
Ružinovský Idol, ktorú organizuje Základná škola 
Drieňová, ukázala prevažne tanečné, hudobné  
a spevácke nadanie školákov. 

V kategórii Young Idol (mladší žiaci) si porotu aj di-
vákov najviac získala speváčka Mária Bernátová zo 
Základnej školy Borodáčova. Suverénne zaspievala 
skladbu od Alicie Keys, čím publikum postavila zo se-
dadiel.  „Pesničku, ktorú som zaspievala na súťaži, mi 
vybral učiteľ spevu. Spievam od malička. Mojím vzorom 
je Alicia Keys a Beyoncé. Spev nie je pre mňa len zábava, 
ale rada by som sa mu venovala aj v budúcnosti. Chcem 
študovať muzikálové herectvo,“ prezradila krátko po sú-
ťaži ambiciózna Mária.

Klára Berešová zo Základnej školy Nevädzová si  
v kategórii Teenage Idol vytancovala prvé miesto. „Tan-
cujem už deväť rokov. To, že som sa dnes umiestnila na 
prvom mieste, ma neprekvapilo. Často chodím na súťaže  
a umiestňujem sa na popredných miestach. No vystu-

povať pred mojimi spolužiakmi bolo zvláštne. Mala som 
veľkú trému,“ priznala Klára, pre ktorú javisko nie je 
cudzie. 

Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík 

M
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Podujatie je realizované pod záštitou starostu a poslancov MČ Bratislava-Ružinov
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Deviataci z celého Slovenska si v ešte v marci preverili svoje zna-
losti z matematiky a slovenčiny. Jazyk zvládli lepšie. Z matema-
tiky ich najviac potrápilo logické myslenie a skladanie častí do 
celku.  Celoslovenský priemer zo slovenského jazyka bol 67,5 % 
a z matematiky 60 %. Spomedzi ružinovských škôl sa najviac da-
rilo žiakom z Mierovej.

Deviataci zo ZŠ Mierová dosiahli v matematike priemer 70%, v slo-
venskom jazyku viac ako 77 %. „Vyše 91% škôl na celom Slovensku do-
padlo horšie ako Mierová. Veľmi dobre sa im darilo v oboch predmetoch“ 
informovala Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifi-
kovaných meraní vzdelávania. „Tieto výsledky nás veľmi tešia. Milo nás 
prekvapil aj náš žiak s dyslexiou, ktorý dosiahol priemer 70%,“ povedala 
na margo úspechu školy riaditeľka Základnej školy Mierová Renáta 
Križková. Na druhom mieste v matematike sa umiestnila ZŠ Nevä-
dzová, na treťom mieste ZŠ Medzilaborecká. V slovenskom jazyku sa 

hneď po ZŠ Mierová najlepšie darilo deviatakom zo ZŠ Drieňová a ZŠ 
Ostredková.  

Marianna Šebová

  Počet          Priemer školy Priemer školy
  deviatakov      v % MAT v % SLJ
ZŠ Mierová        21  70,0 77,1
ZŠ Nevädzová        36  69,7 69,9
ZŠ Medzilaborecká        19  63,2 67,2
ZŠ Drieňová        32  62,0 73,6
ZŠ Borodáčova        30  62,0 67,9
ZŠ Ostredková        43  61,3 71,6
ZŠ Kulíškova        34  59,3 64,2
ZŠ Ružová dolina        8  36,1 57,0
ZŠ Vrútocká       19  34,2 62,9

Mária Bernátová 
si okamžite 

získala publikum 
silným hlasom 
a skladbou od 

Alicie Keys.

Suverénnym tanečným 
vystúpením vo svojej 

kategórii vyhrala Klára Berešová. 

zdroj: NÚCEM
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inzercia

Mestská časť Bratislava-Ružinov

organizuje

Letný tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi
v prostredí Vršatského Podhradia 
Termín :         21.7 – 28.7. 2013 
Vek dieťaťa :  7 – 14 rokov
Tábor je plne hradený mestskou časťou  Bratislava-Ružinov 

Súčasťou pobytu je vreckové 20 eur / dieťa
Prekvapenie: DVD s fotografiami z tábora

Termín prihlásenia do 28.6. 2013
Podmienky účasti:
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
Doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi
Platný občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa 
s trvalým pobytom v Ružinove

Prihlasovanie detí : 
Miestny úrad Bratislava-Ružinov, 
Mierová 21, 827 05 Bratislava, referát sociálnych služieb, č. dverí 10

V prípade otázok kontaktujte referát sociálnych služieb 
02/48 28 42 85

Na ZŠ Vrútocká podporujú 
mladých florbalistov 

Chlapci zo ZŠ Drieňová 
vyhrali majstrovstvá 
v hokejbale 

Základná škola Drieňová 
v máji vyhrala bratislav- 
ské majstrovstvá v ho-
kejbale. Nad turnajom 
na Zimnom štadióne V. 
Dzurillu prevzal záštitu 
hokejista Zdeno Cíger. 
Na druhom mieste sa 
umiestnila ZŠ Gerceno-
va a na treťom mieste 
ZŠ Vazovova. Turnaj bol 

súčasťou vzdelávaco-zábavného programu OLOMPIÁDA, v rámci 
ktorého spoločnosť OLO učí deti separovať odpad. Víťaznú putov-
nú plaketu navrhol mladý architekt Juraj Výboh. Recyklácia sa do-
tkla aj tejto ceny, použilo sa na ňu 20 hokejok, ktoré prešli rukami  
Zdena Cígera. 

(red)

V Základnej škole Vrú-
tocká na Trnávke pod-
porujú športové aktivity 
detí florbalom. Žiaci ho 
môžu hrať nielen na ho-
dinách telesnej výcho-
vy, ale aj po vyučovaní 
na florbalovom krúžku 
pre mladších aj starších 
žiakov. V tejto aktivite 

škole pomohla aj dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja 
vo výške 1 500 eur – za peniaze nakúpili hokejky, loptičky, bránky  
a ostatný potrebný výstroj. „Baví ma to a rád sa tu zabavím,“ pre-
zradil piatak Marek Šimun, ktorý sem chodí na florbalový krúžok. 
Florbalistom z Vrútockej sa darí aj v súťažiach. Pred niekoľkými týž-
dňami získali najlepšie umiestnenie spomedzi ružinovských škôl  
v obvodnom kole Orion Cupu. Tromfla ich v ňom len Základná ško-
la Žitavská z Vrakune. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

 

 

PRÍSPEVOK NA INTEGRAČNÝ POBYT 
PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉ DIEŤA

Mestská časť Bratislava–Ružinov prispeje  počas  letných  
prázdnin 2013 na integračný pobyt v liečebnom zariadení 
rodičom alebo zákonným zástupcom zdravotne postihnu-
tých detí so sprievodcom. Liečebné zariadenie môže byť 
podľa vlastného výberu. 

Výška príspevku:  do  350 € 

Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
-platný občiansky preukaz s trvalým pobytom v Ružinove 
-platný doklad zdravotne postihnutého dieťaťa 
so sprievodom /ZŤP-S/
-predfaktúra, alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení 
pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry do 28.8.2013

Rodič, resp. zákonný zástupca môže požiadať o príspevok na   
Miestnom úrade,   Mierová 21,    827 05  Bratislava-Ružinov,  na 
referáte sociálnych služieb. 

V prípade otázok kontaktujte referát sociálnych služieb 
č.tel.: 02/48 28 42 85, 02 /48 28 44 51
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Relikvie dona Bosca prišli do Ružinova Pravoslávny 
chrám už slúži 
veriacim 

Míľa pre mamu bola 
v znamení ponožiek

Novinka pre 
mladé mamičky V Ružinove ožili májové tradície 

Putovali po Južnej, Strednej a Severnej 
Amerike, Afrike, Ázii a viacerých kra-
jinách Európy. Relikvie svätého Jána 
Bosca, zakladateľa Saleziánov, sa do-
stali prvýkrát na Slovensko. Túto uda-
losť mohli zažiť koncom apríla aj veriaci  
v dvoch ružinovských kostoloch na Mile-
tičovej ulici a na Trnávke. 

Relikvie dona Bosca putujú po svete pri prí-
ležitosti 200. výročia jeho narodenia v pre-

sklenej urne. Vo voskovej figuríne je v oblasti 
hrudníka v špeciálnej schránke uložená pravá 
ruka tohto svätca. „Je to príznačné, že sa zacho-
vala práve jeho pravá ruka, ktorou počas svojho 
života vykonal najviac dobra. Je to pre nás výni-
močná udalosť, že don Bosco zavítal medzi nás. 
Prišlo veľmi veľa veriacich. Ich počet nás doslova 
prekvapil, pretože sme mali pripravených menej 
hostií, takže sme ich ešte dodatočne po svätej 
omši rozdávali,“ povedal kaplán Saleziánov 
na Trnávke Juraj Kovaľ. „Tešíme sa, lebo svätý 
don Bosco je zakladateľ Saleziánov a Saleziáni 
majú dlhú a veľmi bohatú duchovnú tradíciu 
aj na území Bratislavy,“ uviedol bratislavský 
arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý celebro-
val svätú omšu v kostole na Miletičovej ulici. 
Z Bratislavy putovali relikvie dona Bosca do 
Slovinska.  Do roku 2015 navštívia 130 krajín a 
vrátia sa späť do Talianska. 

Marianna Šebová 
Foto: J. Košnár 

Bratislavská oslava 
dňa matiek Míľa 
pre mamu sa tento 
rok nasťahovala na 
Štrkovec. 
Areál hier Radosť patril 
druhú májovú sobo-
tu mladým rodinám. 
Deti zabával kúzelník, 
detské folklórne súbo-
ry a divadielka, akciu 
prišla svojím vystúpením podporiť aj skupina La Gioia. Míľa pre mamu sa tento rok niesla  
v znamení ponožiek. Návštevníci priniesli ponožky, ktoré nemajú pár. Reťaz z ponožiek napo-
kon dosiahla 76 metrov. Na míľovú rodinnú prechádzku sa registrovalo 1 514 ľudí. Podujatie 
trochu prekazil jedine dážď. Míľu pre mamu organizuje Únia materských centier, ktoré počas 
akcie aj prezentovali svoju činnosť. 

(red)

1. Slovenskú májovú tradíciu mohli zažiť aj 
Ružinovčania. Seniori, ale aj rodiny s deťmi sa prišli 
pozrieť na stavanie mája pred Domom kultúry Ružinov. 
Podujatie pre nich pripravila mestská časť spolu s 
Cultusom Ružinov. 

2. Počas stavania mája divákov zabával nielen folklórny 
súbor Karpaty, ale aj známy spevák ľudových piesní  
Janko Ambróz z Telgártu. Do Ružinova sa tak vrátil opäť 
po minuloročných hodových slávnostiach. 

3. Tanečný majáles si nenechala v Dome kultúry Ružinov 
ujsť asi stovka priaznivcov tanečnej zábavy. O tú sa celý 
večer staralo sedem hudobníkov z Art Music Orchestra, 
ktorý hráva aj so speváčkou Janou Kocianovou. 

Po takmer dvanástich rokoch sa pravosláv-
ni veriaci dočkali svojho chrámu na Tomá-
šikovej ulici. V polovici mája ho slávnostne 
posvätil metropolita pravoslávnej cirkvi na 
Slovensku vladyka Rastislav spolu s ďalšími 
predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi  Slovenska. 
Chrám sv. Rastislava na Tomášikovej ulici je 
postavený v byzantskom štýle s modernými 
prvkami. Dominantou interiéru je drevený 
ikonostas (delí časť pre veriacich od sväty-
ne, teda časti pre kňaza). Všetky ornamenty 
na ňom sú ručne vyrezávané a pozostáva  
z piatich radov ikon. Pravoslávna cirkev plá-
nuje v budúcnosti do interiéru chrámu do-
plniť ešte ďalšie ikony. 

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík 

Ružinov tento rok pripravil novinku pre 
mladé mamičky. Tristo mladých žien  
z Ružinova malo možnosť ísť bezplatne na 
predstavenie Ocko. V show jedného muža  
diváčky zabával herec Roman Pomajbo. 
Na divadelné predstavenie v Dome kultú-
ry Ružinov sa tak prišli zabaviť aj mamičky   
z krízového centra.

1.

3.

2.

Návštevníci vytvorili reťaz z ponožiek Rodinná míľová prechádzka 
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Komplexná bytová výstavba, magická formulka, ktorá opakovane znela v súvislosti 
s výstavbou sídlisk počas socializmu, podobne ako z dnešných sloganov developerov 
a predajcov nehnuteľností, akoby stratila význam. Dnes už zabudnutý pojem nám 
pripomína len dobu vyprázdnených hesiel totality. 

Luxus v paneláku

Ak by sme pojem Komplexná bytová výstavba chceli prelo-
žiť do dnešného jazyka, išlo o koncept výstavby novej mo-
dernej mestskej štvrti s infraštruktúrou pre nákupy,  prácu 
aj relax, teda všetkým, čo k funkčnej mestskej štvrti patrí. 
A teda nielen bytové domy, ale aj obchody, kde budú môcť 
obyvatelia nakupovať, kultúrne či športové zariadenia, kde 
budú oddychovať, administratívne budovy a prevádzky, 
kde budú pracovať a nakoniec aj objekty, ktoré prilákajú 
nielen miestnych sídliskových obyvateľov, ale aj návštev-
níkov. Dobový zaužívaný výraz pre takéto stavby bol ob-
čianska vybavenosť celomestského alebo nadokrskového 
významu. Ak sa podarilo úspešne zrealizovať aj takúto 
architektúru v novostavbe sídliska, znamenalo to úspech 
pre celý projekt. Sídlisko sa nestalo len uzavretým svetom, 
spálňou pre svojich obyvateľov, ale aj lákadlom pre ľudí  
z iných mestských častí či miest. Sídliská sa v dobovom po-
hľade až prostredníctvom realizácie stavieb celomestského 
charakteru stávali plnohodnotnou súčasťou mesta.

Veľkokapacitný hotel 
Sídlisko Ružinov z tohto pohľadu patrí medzi úspešné 
mestské štvrte, podarilo sa v ňom už za prvých 15 rokov 
jeho existencie zrealizovať viacero objektov nadokrskové-
ho významu. Boli to administratívne budovy, nemocnica a 
obchodný dom, azda však najcharakteristickejším typom 
stavby celomestského významu, ktorý je zameraný predo-
všetkým na návštevníkov z iných miest alebo zahraničia, je 

hotel.  Prvým ružinovským hotelom bol Hotel Bratislava, 
postavený v roku 1974.  S 950 lôžkami patril medzi hotely  
s najväčšou ubytovacou kapacitou v Bratislave, svedčí  
o tom aj porovnanie s kapacitou hotela Kyjev, ktorý mal 
oproti hotelu Bratislava  menej ako polovicu, len 418 lôžok. 
Tento nepomer vychádzal zo štandardu oboch hotelov, ten 
ružinovský akiste nepatril do skupiny najluxusnejších, na-
priek tomu spĺňal vyššie dobové kritériá hotelu určeného 
pre zahraničných návštevníkov v takzvanej kategórii B*.

Výzva z panelových prefabrikátov
Nielen hotel bol určený pre zahraničných hostí, ale aj sa-
motná stavba a jej architekti pochádzali zo zahraničia 
- zo susedného Maďarska. Mladý architekt József Finta 
navrhol už na konci 60. rokov hotel Volga v Budapešti, 
ktorý sa stal jedným z najpublikovanejších maďarských 
diel svojej doby v zahraničí a zaujal aj v Bratislave. Fintu 
teda oslovili kvôli výstavbe, tento raz v priestore relatív-
ne čerstvo dokončeného sídliska v Ružinove – na Pošni. 
Nebola to však jednoduchá úloha - musel navrhnúť hotel  
z prefabrikovaných panelových dielcov, určených pre stav-
bu bytov, teda z lacného materiálu, na ktorý neboli pri pro-
jektovaní hotelov architekti zvyknutí ani vo východnom, 
socialistickom bloku. Finta však dokázal napriek tomuto 
obmedzujúcemu prostriedku vytvoriť  zaujímavú stavbu, 
ktorá zapadala do prostredia panelového sídliska a záro-
veň neobvyklým prevedením architektonických detailov 
farebných, kovových lodžií či neónových nápisov odlíšil 
svoj hotel od okolitej bežnej bytovej výstavby. Dôležité 
však bolo že sa mu podarilo vtipne a efektne vyriešiť kon-
cept samotného dispozičné členenie hotelu zo skladačky 
panelov určených pre byty, Neobvyklým pre dnešné, ale 
aj vtedajšie riešenie hotelových izieb, bol samotný počet 
lôžkových izieb, kde takmer tretinu tvorili veľké trojlôž-
kové izby. Dôležitou časťou celého hotela však nebol len 
obytný trakt, ale aj blok s kongresovou sálou, reštauráciou 
a barom. Napriek použitiu lacných základných stavebných 
materiálov sa architektovi spolu s jeho budapeštianskym 
kolegom Királym, špecialistom na interiéry, podarilo vy-

tvoriť priestory, ktoré sa vo svojej dobe vyrovnali aj hote-
lu Kyjev, ktorý vo svojej ére patril medzi najmodernejšie  
a najluxusnejšie hotely v Československu. Samotná stavba 
teda znamenala významný posun v práci s panelovými pre-
fabrikátmi a prostredníctvom odlišného „oka“ maďarských 
architektov priniesla osviežujúce architektonické formy do 
prostredia sídliska. 

Samotné umiestnenie hotela nekorešpondovalo s prvotný-
mi návrhmi riešenia tejto zóny, bol umiestnený akosi mimo 
plánovaného centra a zároveň svojou spoločenskou časťou 
odklonený od najbližšej obytnej časti sídliska. Zároveň 
jeho značná vzdialenosť od Tomášikovej ulice naznačovala 
predstavy o rozvoji tejto ulice ako nového priečneho bul-
váru Ružinova. Okolie hotela sa za 40 rokov od jeho vzniku 
značne zmenilo, zahustilo. 
Donedávna ešte svietili sýtočervené a modré kovové kon-
štrukcie lodžií pomedzi bytové novostavby, rekonštrukcia 
hotela, ktorá už finišuje, však zmazala aj to. Pod vrstvou 
polystyrénu a decentných šedých odtieňov omietky sa 
stratil charakteristický, pestrý výraz Hotela Bratislava. 
Ak si ho však chcete pripomenúť, stačí zájsť k botanickej 
záhrade, kde stojí neskoršie dielo maďarského architekta  
s podobným riešením fasád aj interiérov - Internát družba, 
ktorého potreba nového luxusu ešte nezasiahla. 

Peter Szalay 
Autor pracuje v Ústave stavebníctva a architektúry SAV 

Foto:  Časopis Projekt 1974, č. 9, M. Štrosová

Rok 1974 

Rok 2013

10-15-25% 
Dátum: 01.06. - 30.06.2013

- permanentky

Podmienky a bližšie info nájdete 
na www.reloadfitness.sk alebo 
osobne v Reload Fitness.

+421 948 377 873 | info@reloadfitness.sk | www.reloadfitness.sk   

Reload_Fitness_print_182x90_01.indd   1 5/18/2013   02:31:55 PM

Letná akcia!
Pri kúpe akciovej permanentky darček: 
1 mesiac zadarmo 

+ 50% zľava na JEDEN osobný tréning
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Televízia Ružinov, to nie sú len správy, ale aj zábava a poučenie. O reláciách, ktoré 
televízia vyrába, sme sa rozprávali s režisérom Ladislavom Munkom.

Kým začnem tvoriť, musím vedieť, ako program skončí  

Čo si má divák  Televízie Ružinov predstaviť pod 
pojmom vlastná tvorba?
Termínom vlastná tvorba sú v programovej štruktúre 
pomenované relácie, ktoré majú „domáci“ autorský zák-
lad, teda vznikajú na pôde ružinovskej televízie a nemajú 
znaky spravodajského žánru. Od začiatku môjho pôsobenia 
sa snažím vniesť do TVR prvky a návyky profesionalizmu. 
Darí sa mi to vďaka spolupráci s osobnosťami, ktoré pri-
spievajú k profesionalite jednotlivých relácií. Či je to Ka-

rin Majtánová v relácii Garde alebo v relácii Relax (spolu  
s Romanom Bombošom), alebo s Alexom Štefucom v Aré-
ne, so Sandrou Vychlopenovou v  Klube seniorov, či Igorom 
Adamcom v talk show Kingkong vo vani. Okrem týchto 
štúdiových programov do vlastnej tvorby patria aj relácie, 
ktoré vznikajú v reálnych priestoroch Ružinova -  Na okraj  
(redaktorka a moderátorka Veronika Vasilková) Labku na 
to s Mariannou Šebovou či Menučko s Katkou Kostkovou. 
Výnimočné postavenie v rámci programov, ktoré sú robené 
záberovou technológiou, je program pre deti Maťo z Ruži-
nova s populárnym Martinom Vanekom.

Vlastná tvorba v žiadnej televízii nepatrí k lacným 
záležitostiam. Aké je jej postavenie v programe 
Televízie Ružinov?
Všetky tieto programy sú neoddeliteľnou súčasťou progra-
movej štruktúry TVR, pretože tak, ako iné televízie, aj TVR 
prináša okrem spravodajstva aj publicistiku, ktorá aktuál-
ne reaguje na dianie v regióne a snaží sa tvoriť taký tele-
vízny program, ktorý  sa dokáže pozitívne prihovoriť cez 

spomínané osobnosti všetkým Ružinovčanom. A o tom, že 
to tak je, svedčia spontánne stretnutia s divákmi a množ-
stvo e-mailov, ktoré dostávame vo veľkom množstve a za 
ktoré ďakujem.

Aká je vaša predstava o budúcnosti vlastnej  
tvorby v TVR?
Bez snov neexistuje tvorivosť a bez snov neexistuje cieľ. 
Vízia je pre mňa začiatok predstavy, s ktorou žijem v TVR 
každý deň, aby som jej nakoniec vedel dať reálnu tvár  
v podobe programov vlastnej tvorby. Vo filmovej a  televíz-
nej tvorbe platí jedna zásada, ktorá je kľúčová pri vzniku 
akéhokoľvek tvorivého procesu: kým začneš tvoriť, kým 
napíšeš prvé riadky scenára, kým napíšeš začiatok progra-
mu či relácie, musíš vedieť, ako program skončí". Práve toto 
je pre mňa akýmsi motorom resp. mottom, ktorého sa dr-
žím  v dramaturgii vlastnej tvorby. Jej základom a jediným 
cieľom je spokojnosť diváka na konci programu. 

(ms) 

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

inzercia

TVR teraz  nájdete:

UPC Slovensko digital, kanál 126
UPC analógová káblová televízia SE 08

TV Magio, kanál 609
FiberTV, kanál 58

V prípade akýchkoľvek problémov s kvalitou signálu kontaktujte TVR, alebo svojho operátora

POZOR ZMENA!!! Číslo mesiaca

377
ľudí, Ružinovčanov, v mesiaci apríl 

poskytlo informácie, či povedalo svoj 
názor v relácii Ružinovské správy
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Choreografka Šárka Ondrišová 
(42) trávi denne svoj čas v bývalom bitún-
ku na okraji trhoviska Miletičova. V roku 
2007 tu otvorila divadlo a tanečný dom 
elledanse. Vyštudovala choreografiu ba-
letu na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave. Spolupracovala so Sloven-
ským národným divadlom, Štúdiom L+S, 
Divadlom Aréna, Astorka či Nová scéna. 
Desiatky choreografií vytvorila pre mu-
zikály, opery aj veľké televízne šou. Dnes 
je umeleckou riaditeľkou divadla elle-
danse, ktoré je jedinou stálou scénou sú-
časného tanca na Slovensku. 

Kedy ste zistili, že vás baví tanec? 
Mohla som mať tak 4-5 rokov. Otec pracoval vo filmovom 
klube (bývalý Charlies) a zamestnankyne tam mali krúžok 
jazz baletu. Keď som videla, čo tam stvárajú, vedela som, že 
to je to, čo sa mi páči.  Mala som aj obdobie, keď som chcela 
byť archeologičkou, lebo sme sa s deťmi hrabali na stavenis-
kách, kde sme našli kadečo a keď prišla puberta, chcela som 
byť hudobná redaktorka, lebo ma bavila hudba. Ale vždy sa 
to nejako dopĺňalo s tancom, až sa to vykryštalizovalo. 

Kedy prišlo rozhodnutie, že pri ružinovskom 
trhovisku na Miletičovej ulici, na bývalom bitúnku, 
založíte divadlo a tanečnú školu? 
Manžel mal s bratmi spoločnú firmu a túto budovu získal 
ako časť majetkového vyrovnania. Už dlho sme hľadali 
priestor, kde by sme niečo spoločne spravili a toto padlo 
ako blesk z neba. Keď som tu bola prvýkrát, mala som ra-
dosť, že je to miesto, kde zrealizujeme našu ideu. Ale záro-
veň bola budova v žalostnom stave - hrubé plesne na ste-
nách, vytečená kanalizácia. Vidina tej obrovskej práce pred 
nami ma celkom vzala, ale ani v tej chvíli som si nedokázala 
uvedomiť, koľko tej roboty bude naozaj. Všetko stojí veľa 
peňazí, tak si mnohé veci robíme svojpomocne, napríklad 
kaviareň sme si maľovali, kamene sme pokladali na zem. Aj 
si všetko dokumentujeme, takže presne vieme, kam sme sa 
posunuli a za aký čas. Zveľaďujeme priestor a vidíme podľa 
návštevnosti, že ľudia to oceňujú a chodia sem, aj keď sme 
„na zadku“ trhoviska. 

Môžu tu diváci a návštevníci vidieť niečo  
z pôvodného bitúnku? 
Zachovali sme dva sklady, ktoré máme v priestoroch bý-
valých mrazákov a chladiacich boxov, vedú tam obrovské 
pancierové dvere. Zachovali sme jednu veľkú okachličkova-
nú stenu v bývalej mäsiarskej prípravovni. Aj pôvodná ar-
chitektúra divadelnej haly je veľmi pekná, takže sme chceli, 
aby tu niečo zostalo. 

Keď ste elledanse pred šiestimi rokmi založili, 
vedeli ste už vtedy, ako to bude presne fungovať, 
čo tu všetko budete robiť alebo sa to vyvinulo 
postupne? 
Naša predstava vtedy nebola taká jasná. Určite sme ve-
deli, že chceme robiť tanečné divadlo, pretože okrem SND  
a SĽUKu, čo sú profesionálne scény, tu moderný a scénický 
tanec nemal stálu scénu. Chceli sme dať možnosť tvoriť   
a prezentovať sa ľuďom, ktorí sa tancu chcú venovať. Bolo 
zaujímavé, že hneď ako sme sa sem ako trojica nadšencov 
nasťahovali, okamžite za nami prišli tanečníci, ktorí boli  
v tom čase bez strechy nad hlavou, že chcú urobiť tanečnú 
skupinu a či sa ich neujmeme. Z tejto prvej skupinky 15 
ľudí je dnes tanečná škola. Boli tak spokojní s výsledkami, 
že sem pritiahli kamarátov a za chvíľu prišli aj mamičky  
s deťmi. Tanečná škola má okolo 300 členov, niektorí to berú 
ako zábavu a niektorí sem úplne vážne a systematicky chodia 

niekoľko rokov. Máme prvých úspešných uchádzačov o štú-
dium na konzervatóriá. Niektorí sa dostali na VŠMU. S týmto 
sme ani vopred nepočítali, nejako sa to vyvinulo. 

Elledanse pôsobí ako otvorený multižánrový 
priestor, do ktorého prichádza stále niekto nový 
a niečo nové. Ste aj vy otvorený človek?  
Keď necháte na seba pôsobiť úplne všetko, to nie je dob-
ré. Treba byť otvorený a vedieť selektovať, čo je vôbec 
otázka tejto doby, lebo sa to na nás hrnie z každej strany 
a niekedy to človeka prevalcuje. Sme súkromný subjekt a 
potrebujeme z niečoho žiť a keď chceme robiť pre deti, tak 
nemôžeme nastavovať ceny vysoko. Musíme teda priestory 
aj prenajímať. Ale nechceme ich poskytnúť na čokoľvek. 
Vždy dáme hlavy dokopy, čo áno, čo nie, aby sme si zacho-
vali svoju tvár, ale neodradili ľudí. Veľakrát dáme zadarmo 
priestor študentom, pretože sú zapálení pre dobrú vec  
a treba ich podporiť. 

Je teda niečo také, čo v elledanse nikdy neuvidíme, 
čomu by ste priestor nikdy nedali? 
Určite veciam, ktoré sú od umenia veľmi vzdialené alebo sa 
len hrajú na umenie a pritom  je to tvrdý konzumný žáner 
typu peep show alebo lacného kabaretu. Raz za čas tu býva 
nejaká párty, ale vždy nejako spojená s tancom. Nechcela 
by som tu mať párty, na ktorej budú opití a sfetovaní mladí 
ľudia. Chceme robiť veci, ktoré majú zmysel a sú „čisté“, 
vedú ku kultúrnemu zážitku. 

Vraj ste prestali tancovať na javisku, lebo ste neboli 
spokojná sama so sebou. Mali ste pocit, že nie ste 
dosť dobrá? 
Áno, asi na to javisko som nestačila. Chcela som vždy stáť 
pri tých najlepších a najlepšia som nebola. Dnes by som sa 
na javisko aj postavila len tak pre radosť. Človek v mladom 
veku možno nie je zrelý k niektorým úvahám, ale zasa ho to 
posunie inde. Možno by som inak nerobila to, čo robím dnes. 

Ste teraz spokojná s tým, čo robíte, ako to robíte? 
Myslím, že som sa našla a že má nejaký zmysel, keď učím 
aj malé deti a odovzdávam im svoje skúsenosti, keďže pri 
tanci sa pohybujem vyše 20 rokov. Teším sa, že ich niečo 
zaujme viac ako počítač a radi sem chodievajú, pričom ich 
vedieme k divadlu. Myslím, si, že keď deti k niečomu vedie-
te, tak to nie je vyhodená energia, ale vracia sa naspäť v po-
dobe ich záujmu. Sú vnímavejšie, citlivejšie, vedia odčítať 

divadlo, ktoré dospelý neocení.  Byť kultúrny je základom 
nášho bytia. 

Ste vydatá žena, máte troch synov. Stíhate popri 
práci svoju domácnosť? 
Snažím sa byť doma. Keď bývam po večeroch v divadle, tak 
sa snažím byť doma popoludní, keď chlapci prídu zo školy. 
A určite si viem cez Vianoce a leto vyhradiť viac času na 
prázdniny ako iné zamestnané ženy. Takisto je výhodou fle-
xibilný pracovný čas. Niekedy ma deti nevidia dva týždne, 
ale potom im to viem vynahradiť. A tým, že sú to chalani, 
radi sú aj s tatom a učia sa od neho. 

Získali ste rôzne ocenenia, aj tri prestížne 
divadelné ocenenia Dosky. Je niektoré také, ktoré 
má pre vás špeciálnu hodnotu? 
Myslím, že najťažšie bolo pre mňa vymaniť sa z toho, že 
som bola „zašúflikovaná“ ako muzikálová choreografka 
na Novej scéne, pretože som tam odrobila veľký kus robo-
ty na veľkých tituloch. Potom som chcela robiť svoje veci  
a vrátiť sa k tomu, kto som, pretože od vysokej školy, počas 
ktorej som robila vlastné projekty, bolo už len muzikálové 
obdobie. Nikto tomu neveril a mnohí spochybňovali, že 
idem robiť niečo iné. To, že ľudia sú zvedaví na elledanse 
a chodia sem, je pre mňa potvrdením toho, že robota má 
zmysel a nerobíme ju najhoršie. Nerobíme konzumný ľahší 
žáner, naplniť takéto predstavenia je veľmi ťažké, ale už 
sme v šiestej sezóne a komunita tu existuje a stále vidím 
prichádzať nové tváre. To je pre mňa veľmi dôležité. 

Absolútnou novinkou odpremiérovanou pred pár 
dňami je tanečné predstavenie Taj dych. Zatají sa 
pri ňom divákovi dych? 
Je to hra s významom slov – je to o tom, aby sa člove-
ku zatajil dych, ale aj o tom, že je to tak fyzicky náročné 
predstavenie, že aj tanečníci taja dych, aby nebolo vidno, 
že sú udýchaní. Je to aj o momentoch, kedy sa človeku 
zatají dych. Máme tu mladého talentovaného tanečníka, 
Rada Piovarčiho, ktorý má už skúsenosti zo zahraničia a 
ujal  sa našej tanečnej skupiny Company elledanse, ktorá 
v Taj dychu účinkuje. Tvoria ju ľudia, ktorí celý deň pracujú 
na úplne iných pozíciách -  máme tu IT manažéra, krimina-
listku, učiteľa matematiky a fyziky, reštaurátorku, učiteľku 
francúzštiny, psychiatričku. Cez deň sú pracovne vyťažení, 
ale chodia sem viackrát do týždňa alebo cez víkendy a ve-
nujú sa tancu. Ľudia zo zahraničia nám o nich hovoria, že 
je to poklad. Nie sú to profesionálni tanečníci, ale robia to 
profesionálne. 

V predstavení Dlhá noc hrajú herci z divadla 
Gunagu, teraz ste odpremiérovali Bubliny  
v betóne, čo je opäť spoločný projekt s Gunagu. Je 
to krok k tomu, aby ste pritiahli nové publikum, 
ktoré možno nemá až taký vzťah k tancu? 
Má to viacej rovín – jedna je noví diváci a druhou je krok od 
tanca smerom k činohre. Takže je to pre nás experiment. 
Mne sa veľmi páči tvorba Gunagu a Viliamovi Klimáčkovi 
sa zasa páči to, čo robíme my. Uvidíme, či prídu noví diváci, 
lebo Dlhú noc hráme málo, keďže herci sú zaneprázdnení, 
takže ešte to ťažko hodnotiť. Bubliny v betóne sme len od-
premiérovali a v júni ich nasadíme do programu. Kritici to 
považujú za vydarený kúsok a paradoxne sme ho nazvali 
„iný muzikál“. Snaží sa byť iný v tom, že nie je povrchný. 
Spieva sa tam, tancuje, rozpráva, ale má určité posolstvo. 
Je v ňom geniálna muzika, som vďačná, že sme sa dali na 
spoluprácu s kapelou Longital, pretože aj keby divák zavrel 
oči a len počúval hudbu, tak je to zážitok. 

Miroslava Štrosová 
Foto: archív Š.O. 

Dnes si musíme vedieť vybrať 
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Súťažte o knihu Z MOJEJ DOMÁCEJ LEKÁRNE od Márie Trebenovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne 
znenie tajničky do  15.6. 2013 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte aj svoj telefonický 
kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 7-8/2013. Správne znenie tajničky z RE 5/2013 je: 
Je dôležité mať pravdu, nie si ju udržať. Knihu Kým som šťastný od Oľgy Feldekovej z vydavateľstva IKAR vyhráva Pavla Horáková z Narcisovej ulice. Blahoželáme!
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Seniori objavovali 
bratislavské poklady 

Hádali by ste jej 100 rokov? 

Vyše 60  ružinovských seniorov sa koncom 
apríla vybralo na prechádzku historickým 
centrom Bratislavy. Venovala sa im 
sprievodkyňa, ktorá seniorom prezradila 
zaujímavosti o našom meste. Bezplatnú 
prechádzku pre nich zorganizovala mestská 
časť Ružinov.

„Mňa inšpirovala moja vnučka, aby som sa prihlásila. Prednedávnom 
mi ukázala nejaké fotky a ja som sa jej opýtala, že aké mesto je na nich. 
Ona na mňa pozrela a povedala – Bratislava, babi,“ objasnila svoj 
dôvod bratislavského výletu Ružinovčanka Gabriela. Ružinovskí 
seniori spolu so sprievodkyňou absolvovali okruh zameraný na 
korunovačnú Bratislavu. Vyrážali spred Primaciálneho námestia  
a postupne prešli okolo všetkých hlavných  mestských brán. 
Neobišli Dóm sv. Martina, ani františkánsky kostol. Počas 
prechádzky sa seniori dozvedeli aj niekoľko zaujímavostí, napríklad, 
pokiaľ až siahala voda počas veľkej povodne a kde je umiestnená 
tabuľa s touto výškou. „Netušil som, že okolo dómu svätého Martina 
boli hradby, ktoré chránili židovské domy,“ prezradil senior Jaroslav. 
„Pani sprievodkyňa to veľmi dobre viedla. Nezaťažovala nás zbytočne 
rokmi, čo je vzhľadom na náš vek veľké plus,“ pochválila sprievodkyňu  
pani Gabriela. Sprievodcovská kancelária Liber dokonca urobila 
prehliadku pre seniorov úplne zadarmo. „Nie každý sa pravidelne 
potuluje po centre Bratislavy a všíma si detaily z histórie. Preto sme 
tentokrát nezorganizovali pre seniorov výlet do zahraničia, ale lepšie 
spoznávali svoje bydlisko,“ uviedol zástupca starostu Ružinova 
Vladimír Sloboda (SaS). 
S históriu Bratislavy a jej starými fotografiami sa mohli seniori 
zoznámiť aj v Dome kultúry Ružinov na bezplatnej prednáške, ktorú 
pre starších Ružinovčanov urobil Ján Vyhnánek. 

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík 

Ružinovčanka Lívia Rovná oslávila v apríli svoje 100. narodeniny. Tento vek by ste jej 
tipovali len ťažko. V byte na Ostredkoch vás privíta milá, čiperná, sčítaná a stále sebestačná 
dáma. Narodila sa v Žarnovici, v Bratislave žije od roku 1946. Z centra mesta sa prisťahovala 
pred pár rokmi do Ružinova. Pracovala v štátnej správe a v šesťdesiatke sa rozhodla, že 
na dôchodku bude robiť sprievodkyňu v Čedoku. Tú robila až do svojej osemdesiatky. 
„Milujem históriu a keby som sa narodila znovu, tak by som si znova vybrala Slovensko,“ hovorí 
pani Lívia, ktorá veľa precestovala. Jej najväčšou vášňou je však hudba. Ako mladé dievča 
hrala v kapele a až do 88 rokov mala abonentku do Slovenskej filharmónie. Vychovala dve 
dcéry. K stým narodeninám jej okrem rodiny prišiel za mestskú časť Ružinov zablahoželať 
starosta Dušan Pekár. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Martin Babjak bol 
darčekom 
ku dňu matiek 

Tohtoročným darčekom od mestskej časti Ružinov ku dňu 
matiek bol pre ružinovské seniorky z klubov dôchodcov 
koncert operného speváka Martina Babjaka a klaviristu 
Daniela Buranovského. Kombinácia známych skladieb  
a vtipných historiek dámy na konci zdvihla zo stoličiek, aby 
umelcom zatlieskali. 



 

2. 6., 9. 6. ,16. 6., 23. 6., 30. 6.   
 nedeľa   9.30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
   Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
4. 6.  utorok 14.00 h MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 
   Súťaže a hry pre deti zo školských klubov detí
   Exteriér pred SD Nivy 
9.6.  nedeľa 19. 00 h KONCERT ORCHESTRA 
   BRATISLAVA HOT SERENADERS 
11. 6.   utorok 14. 00 h NAVRHNI A VYMYSLI MASKOTA NIVÁČIKA  
   1. kolo tvorivej súťaže pre žiakov ZŠ Exteriér pred SD Nivy 
18. 6. utorok 14. 00 h HURÁ NA PRÁZDNINY 
   Výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ
26. 6.  streda 14. 15 h FILMOVÉ PREMIETANIE 
   pre žiakov ZŠ

    

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18, Bratislava, tel.: 559 60 861  

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

1.6. SO 16:30 NEUVERITEĽNÉ DOBRODRUŽSTVÁ TADA STONESA 3D, 
       Enrique Gato, Špan., 2012, 90 min., 3D 
1.6. SO 18:00 PRAVIDLÁ MLČANIA, Robert Redford, USA, 2012, 125 min., 2D 
6.6. ŠT 19:30 SEDEM PSYCHOPATOV, Martin McDonagh, Brit./USA, 2012, 109 min.
7.6. PI 19:30 HYPNOTIZÉR, Lasse Hallström, Švéd., 2012, 122 min., 2D 
8.6. SO 18:00 ROZKOŠ V OBLAKOCH, Pedro Almodóvar, Špan., 2013, 90 min., 2D
8.6. SO 19:30 STAR TREK: DO TEMNOTY 3D, J.J. Abrams, USA, 2013, 129 min., 3D

Kompletný júnový program nájdete na www.nostalgia.sk 

1.6.  Malý princ, 10:00 Tanečná rozprávka Tanečnej školy elledanse 
4.6.  Bubliny v betóne, 20:00„Iný muzikál“ ako spoločný projekt hudobnej skupiny  
 Longital a divadiel GUnaGU a elledanse.
5.6.  Bubliny v betóne, 20:00
7.6.  TAJ DYCH  1. repríza, 10:00 (organizované predstavenie) a 20:00
 Tanečno – performatívne predstavenie Companyelledanse, v ktorom sa prelínajú obrazy 
 mužského a ženského sveta
8.6.  ellefatale and guests, 20:00 Premiérové predstavenie tanečnej 
 skupiny ellefatale a jej hostí 

8.6.  koncert RigidFrigid, 21:00
10.6.  Choreographicfactory a Improjam

14.6., 16.6., 17.6.  Bubliny v betóne, 20:00
22.6.  Grófka Báthory, 20:00, tanečná dráma
24. 6. Akadémia elledanse, 18:00 Záverečný koncert Tanečnej školy
25. 6.  Akadémia elledanse, 18:00 Záverečný koncert Tanečnej školy elledanse
28.6.  Tančiareň, 20:00 Počas dvoch hodín lektor Michal Barniak sprevádza spoločenskými  
 tancami: valčík, tango, foxtrot, ale aj salsa, cha-cha a iné.

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2x 2 vstupenky na predstavenie Dlhá noc (16.6. 2013 o 20:00 hod. ) v Divadle elledanse na Miletičovej
17/B. Pošlite do 10.6. 2013 email na echo@ruzinov.sk s heslom SÚŤAŽ ELLEDANSE, nezabudnite uviesť svoje
meno, adresu a telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky.

Alternatívne divadlo elledanse, 
Tanečná škola elledanse, dom T&D
Miletičova 17/B

   25.5. o 10.00 hod.  Letná burza detského ošatenia, hračiek 
  a športových potrieb
28.5. o  18.00 hod.  Ľudské telo - výroba zmyslovej pomôcky pre deti od 2 rokov. Tvorivý  
  večer so scénickou výtvarníčkou. Výroba makety ľudského tela z flísu. 
  Treba sa vopred nahlásiť.
2.6. o 10.00 hod.  MDD v záhrade Hojdany
12.6. o 10.00 hod.  Zvládneme škôlku. Beseda s odborníčkami na tému, ako uľahčiť 
  deťom prechod z domáceho prostredia na prostredie materskej školy. 
  Netreba sa vopred nahlásiť. Príspevok bežný: 2 €/rodina.
Pripravujeme: KOLIESKOVO. Tretí ročník denného letného tábora špeciálne zameraného pre bu-
dúcich prvákov ZŠ. Iba 10 detí v turnuse. Termíny: Kolieskovo 1: 29.7. - 2.8. 2013,  Kolieskovo 2 : 5.8. - 9.8. 2013. 
Viac na www.hojdana.sk. Môžete sa prihlasovať mailom na hojdana@stonline.sk. 

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

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

10. 6. pondelok 13.30 h SPOZNÁVAJ EURÓPU
   Vedomostná súťaž pre seniorov
28. 6. piatok 17.30 h  PRIEVOZSKÁ DETSKÁ ČITÁREŇ
   Rozprávkové popoludnie pre deti. Čítanie rozprávok slovenských aj  
   zahraničných autorov v podaní herečky Anny Okapcovej-Tyralovej 
Dielničky pre šikovné detičky –  štvrtok 17:00–18:00
Spoločne bez rozdielov výtvarné dielničky pre deti aj dospelých 
pondelok 15:00 – 18:00, utorok 16:00 – 18:00, streda 14:30 – 16:00 štvrtok 15:00 – 18:00
Salsa - pondelok 18:00–21:00, utorok 19:30–21:00, streda 18:00–21:00, štvrtok 18:00–21:00
Orientálne tance - utorok 18:00–21:00
Cvičenie s Marikou – zdravotné cvičenia na chrbticu pondelok 19:30–20:30, streda 18:00–20:30, 
štvrtok 19:30–20:30
Cvičenie pre seniorov –  štvrtok 14:30–16:30
Flowin – cvičenie bez zaťažovania kĺbov - pondelok 18:00–20:00, streda 18:00–20:00
Joga - piatok 17:30–19:00
Quigong,Taijiquan – naučte sa pracovať so svojou energiou a uvoľniť svoju myseľ –utorok 17:30–19:00
DFS Trávniček – pondelok 15:00 – 19:00, štvrtok 15:00 – 19:00 pondelok 19:30 – 20:30, 
streda 18:00 – 20:30, štvrtok 19:30 – 20:30

01. 6. sobota  60. výročie založenia ZUŠ Hálkova
   Slávnostný program

02. 6. pondelok  19.00 h Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO ?
   Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, M. Kráľovičová, 
   K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák

06. 6. štvrtok  18.00 h UMELECKÁ PREZENTÁCIA ZUŠ MIEROVÁ

07. 6. piatok  19.00 h Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO ?

07. 6. piatok  18.00 h P. I. Čajkovskij  - E. Onegin
   A. Dvořák – Rusalka
   Učinkujú študenti Konzervatória v Bratislave

8. - 9. 6. sobota - nedeľa 11.00, 13.00 a 18.00 h Program TŠ Elastic
 
08. 6. sobota 10.00 –  RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE SLÁVNOSTI 
  19.00 h AREÁL ŠTRKOVEC

10. 6. pondelok  18.00 h P. I. Čajkovský  - E. Onegin
   A. Dvořák – Rusalka
   Učinkujú študenti Konzervatória v Bratislave

11. 6. utorok  17.00 h 60. VÝROČIE ZŠ Kulíškova 

12. 6. streda  17.00 h PREZENTÁCIA ZUŠ SV.CECÍLIE 

13. 6. štvrtok - 16.00 h ZBERATEĽSKÁ VÁŠEŇ JE MOJE HOBBY
   Stretnutie zberateľov V spolupráci s Knižnicou Ružinov

13. 6. štvrtok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
   Zábavné  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

14. 6. piatok  08.00 -  
  17.00 h DIABETOLOGICKÝ DEŇ 

15. -  sobota – 13.00 a  TANEC PROTI DROGÁM
16. 6. nedeľa 18.00 h Učinkujú žiaci TŠ Elastic 

15. 6. sobota  16.00 h RUŽINOVSKÁ  PROMENÁDA 
   Otvorenie Kultúrneho leta v Parku A. Hlinku

18. 6. utorok  17.00 h Umelecká prezentácia ZŠ Borodáčova 

19. a  streda    9.00 h SUPERTRIEDA 2013 
20.6. štvrtok  Finále súťaže najlepších tried Slovenska 
 
21. 6. štvrtok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 

24. 6. pondelok 15.00 h MELÓDIE Z MUZIKÁLOV A OPERIET 
   Koncert pre seniorov. Vstup voľný.  

28. 6. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 

SD Nivy, Súťažná 18 

Príďte na Kitchen Art  
OZ Artea organizuje v nedeľu 9. júna 2013 v areáli školy ZŠ Medzilaborecká výtvarné podujatie 
Kitchen art. „Navaríte“ si také umenie, aké je vám po chuti. Bude sa tu modelovať s hlinou, 
vytvárať mandaly, lepiť a maľovať (aj na telo).  Každý podľa svojho gusta, pre potešenie a bez 
obáv. Podujatie je určené pre všetkých - veľkých aj malých, bez detí aj s deťmi. Podujatie je 
financované z grantu Mestskej časti Bratislava- Ružinov.

„Ochutnávku“ podujatia nájdete aj na MyFeste ZŠ Medzilaborecká 31.mája 2013.

Kitchen art
Kde: areál školy ZŠ Medzilaborecká
Kedy: nedeľa 9.jún 2013 
Hodina: 14 - 18 hod


