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Stretnutia 
poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:
6. 9. 2017 16:30 - 17:30

Mgr. Igor Adamec
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Pošeň

13. 9. 2017 16:30 - 17:30 
PaedDr. Mária Barancová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Prievoz

20. 9. 2017 16:30 - 17:30 
Bc. Radovan Bajer 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Š trkovec

27. 9. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Lazík
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Ostredky

Druhá zmena

Raj pre psov

Ružinov má nové partnerské mesto

Ružinovskí poslanci sa na júnovom zasadnutí  miestneho zastupiteľstva venovali aj aktuálnemu roz-
počtu, konkrétne jeho druhej zmene. Doterajší vývoj rozpočtového hospodárenia i jeho očakávaný 
vývoj do konca rozpočtového roka si vyžiadali úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek. 
„Mestská časť minulý rok hospodárila s prebytkom, takže na základe toho sme upravovali rozpočet 
na aktuálny rok. Nárast príjmov je viac ako 4 milióny eur a tieto peniaze sme prerozdelili do viacerých 
oblastí,“ povedal  ružinovský starosta Dušan Pekár. V zmene rozpočtu išla značná finančná injekcia na 
rozširovanie kapacít v materských školách, 400-tisíc eur poputuje napríklad na Šťastnú, kde v areáli už 
existujúcej materskej školy pribudnú ďalšie priestory. Na to sčasti prispeje aj súkromný investor. „Ide  
o výrazné investície do majetku Ružinova v tomto roku. Povedal by som, že sú to také základné okruhy, 
kam pôjdu peniaze. Zateplenia základných škôl, zvyšovanie kapacity v škôlkach a rekonštrukcia ko-
munikácii a chodníkov,“ zhrnul zmenu rozpočtu poslanec Martin Vojtašovič, ktorý je zároveň predseda 
finančnej komisie. Zmena rozpočtu sa týkala aj financií pre Ružinovský športový klub, revitalizácie 
okolia jazera Rohlík a poslanci tiež schválili aj dotáciu pre ružinovskú televíziu.  „Mám radosť, že sa našli 
peniaze aj pre ružinovskú televíziu. Tieto financie sú potrebné na globálnu rekonštrukciu vysielacej 
techniky a kamerového parku. Tieto položky sú veľmi drahé a my si ich z vlastného rozpočtu nevieme 
dovoliť. No pre ďalšie vysielanie televízie sú nevyhnutné,“ objasnil dotáciu ružinovskí poslanec a zároveň 
riaditeľ Televízie Ružinov Igor Adamec. Niektorí poslanci v zmene rozpočtu chceli presadiť aj iné priority. 
Tie ale musia počkať na budúci rok. „Ja som sa zdržal hlasovania. V materiáli boli totiž určité položky, s 
ktorými som nesúhlasil, aj som ich pripomienkoval. Ale akceptujem to, že bola vypočutá väčšina a zme-
na rozpočtu bola schválená,“ dodal poslanec Tomáš Alscher. 

Katarína Kostková

Park pred Paneurópskou vysokou školou na 
rohu Tomášikovej a Ružinovskej začína poma-
ly naberať reálne kontúry. Po tom, ako boli  
v parku vysadené prvé stromy, sa teraz k slovu 
dostali psičkári. Aj tí budú mať totiž v tomto 
priestore svoje miesto.  O tom, čo všetko v 
parku pre psov bude, diskutovali s obyvateľ-
mi autori myšlienky nového parku, starosta, 
mestskí i ružinovskí poslanci. 

Posledné týždne sa v Ružinove stále viac hovorí 
o novom parku, ktorý bude súžiť všetkým Ruži-
novčanom. Domyslený ekosystém zadržiavania 
dažďovej vody, prírodný herbár, včelie rodiny, 
relaxačná časť. To všetko má v sebe tento projekt 
zahrnuté. Keďže trávnatá plocha momentálne 
slúži najmä štvornohým obyvateľom Ružinova, 
v novom parku nebude chýbať  výbeh pre psov. 
A ten bude výnimočný. Ak sa podarí zrealizovať 
všetky plány, v Ružinove vznikne jedinečný 
priestor pre psích domácich miláčikov. „Chceli 
by sme tu pre psičkárov niečo viac, ako tu je te-
raz. Čiže nielen veľká trávnatá plocha, ale niečo 

kreatívne.  Spoločne chceme vytvoriť príjemné 
prostredie pre psov aj ich majiteľov. Výbeh bude 
obsahovať rôzne zaujímavé prekážky a prvky 
pre psov, také, ktoré inde nenájdeme. Chceli by 
sme tu umiestniť pitnú fontánku, prístrešok pre 
psov a ich majiteľov, kde si budú môcť posedieť. 
Rozmýšľame aj nad bežeckým trenažérom pre 
tých aktívnejších psov,“ prezradil detaily psieho 
výbehu Peter Peller, psí tréner a zároveň úspeš-
ný žiadateľ o ružinovský grant. Psičkári sa tak 
nemusia báť, že tu po revitalizácii parku pre nich 
už nebude miesto. Práve naopak. „Tento priestor 
momentálne najviac využívajú psičkári. A my 
ich odtiaľto nechceme vyhnať. Našim zámerom 
je ponúknuť im niečo navyše. Dokonca, chceme, 
aby park navštevovali aj počas revitalizačných 
prác, aby oň neprišli,“ objasnila Zuzana Rusková  
z Občianskeho združenia Zebra.

Prispieť musí aj Ružinov
Všetko je ale samozrejme otázka financií. Mest-
ská časť Ružinov udelila projektu psí výbeh grant 
vo výške viac ako 2 000 eur. Vízie sú ale oveľa 
väčšie a finančne náročnejšie, získaný grant preto 
všetky plány nepokryje. Ružinov musí hľadať 
financie ešte inde. „Grant stačiť nebude, je to len 
taký základný kameň. Ale bavili sme sa na tomto 
stretnutí s obyvateľmi, koncom roka by sme 
mohli pri plánovaní rozpočtu na budúci rok do 
neho zahrnúť aj psí výbeh. Táto myšlienka sa mi 
totiž páči, ale nielen mne. Podporujú ju aj viacerí 
poslanci a najmä mnohí obyvatelia. Preto pevne 
verím, že spoločnými silami sa nám podarí psí 
výbeh vybudovať,“ povedal ružinovský starosta 
Dušan Pekár.

 Katarína Kostková, Foto: Marianna Šebová

Počas Ružinovských rybárskych slávností, ktoré sa konali s finančnom podporou Bratislavského samo-
správneho kraja, prišla do Ružinova významná návšteva z Gruzínska. Išlo o oficiálnu delegáciu so staros-
tom mesta Mtskheta Avtandilom Nemsitsveridzem na čele. Jej cieľom bolo nie len spoznať bratislavský 
región a krásy mestskej časti či zažitie atmosféry rybárskych slávností, ale najmä podpísanie Dohody  
o partnerských vzťahoch a spolupráci s Ružinovom. Mesto Mtskheta sa tak pridalo k mestu Tapolca  
z Maďarska, mestu  Umag z Chorvátska a moravskému Znojmu. Výsledkom týchto partnerských vzťa-
hov sú napríklad výlety ružinovských seniorov do Znojma a znojemských v Ružinove, vystúpenia súbo-
rov z partnerských miest na ružinovských hodoch či tábory v Umagu, ktoré bývali kedysi.
 (red)

STRE TNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 

5. SEPTEMBRA 
od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

Ponúkam prácu pre upratovačky na 
TPP pre pracovisko Ružinov  
s možnosťou privyrobenia si.
Pracovná doba  od 10.00 hod. do 
18.00 hod. Tel. kontakt : Jozef Sabo 
+421914321998

riadková inzercia

Anticelulitídna masáž strojom  
Rolletic INFRA od 1,90 €/30 min.
www.relax2000.sk
Sartorisova 19,Bratislava,
tel.:0905155946 riadková inzercia

Rehabilitačné cvičenie na strojoch 
Slender Life od 1,70 €/hod.
www.relax2000.sk
Sartorisova 19, Bratislava,
tel.0905155946 riadková inzercia
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Júnové zasadnutie miestneho zastupiteľ-
stva prinieslo zmeny v obchodných spoloč-
nostiach Ružinova. Poslanec Tomáš Alscher 
sa vzdal svojich funkcií v dvoch z nich. Na 
miesto neho tak zastupiteľstvo vymenovalo 
poslankyňu Máriu Barancovú ako členku 
dozornej rady CULTUSU Ružinov, a.s. Novou 
konateľkou TVR, s.r.o. (Televízie Ružinov  
a Ružinovského echa) sa na základe výbe-
rového konania a verejného vypočutia kan-
didáta stala poslankyňa Anna Reinerová: 
„Teším sa na túto spoluprácu. Ružinovskú 
televíziu pozerám ako občan. Verím, že 
budeme pokračovať v programoch, ktoré si 
ľudia obľúbili, prípadne spoločne vymyslí-
me aj niečo nové, uvidíme. Ale úprimne sa 
teším.“ Zmeny sa udiali aj v Ružinovskom 
podniku verejno-prospešných služieb, a.s. 

(RP VPS). Na miesto poslanca Martina Pato-
prstého vymenovalo zastupiteľstvo za člena 
dozornej rady RP VPS Slavomíra Drozda. 
Martin Patoprstý sa totiž stal členom pred-
stavenstva podniku, po úspešnom absol-
vovaní výberového konania a verejného 
vypočutia: „Vzhľadom k tomu, že sa uvoľnil 
tento post a som sa ja, ako predseda dozor-
nej rady, o toto miesto intenzívne zaujímal, 
pretože už aj v minulosti som v inej firme 
na podobnom poste pracoval. Tak isto sa 
spoločne s aktívnymi obyvateľmi zaujíma-
me o poriadok a čistotu a snažíme sa robiť 
rôzne brigády po Ružinove a vplývať na 
mentalitu ľudí, takže som možno považoval 
trošku aj za svoju povinnosť na toto miesto 
ašpirovať.“

Katarína Kostková

Blokové čistenie  
pokračuje na jeseň
Viaceré ulice na Nivách majú za sebou blokové  
čistenie. Išlo o ručné a strojové zametanie ciest, čis-
tenie kanalizačných vpustov a prípadné ošetrenie 
zelene. V deň blokového čistenia bol na konkrétnej 
ulici na niekoľko hodín zákaz parkovania. Bolo to nut-
né vzľadom nato, že Nivy sú frekventovanou časťou  
s množstvom parkujúcich áut a na dôsledné vyčistenie 
ulíc je potrebné ich uvoľnenie. Celkovo to nerešpek-
tovali viac ako 50 vodičov, prevažne nerezidentov, 
ktorých autá boli odtiahnuté. Veľká vďaka patrí oby-
vateľom za rešpektovanie zákazu a spoluprácu, ako  
i mestským policajtom z Ružinova a Starého Mesta a 
Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb, 
ktorého pracovníci blokové čistenie realizovali. Bloko-
vé čistenie na Nivách bude pokračovať počas jesene  
a uvažuje sa aj o rozšírení o lokalitu Starý Ružinov.
 (red)

Ružinov sa môže pochváliť centrálnym trho-
viskom, ktoré denne navštívi množstvo ľudí 
z rôznych kútov Bratislavy. Pravdou ale je, 
že trhovisko nepatrí medzi skvosty mestskej 
časti. Mnohí ho aj napriek viacerým rekon-
štrukciám prirovnávajú k „bratislavskej 
Bangladéši“. Práve nová podoba „Miletičky“ 
bola téma, ktorá zaujala aj mladých archi-
tektov. 

Od minulého roka spolupracuje Ružinov s Fa-
kultou architektúry Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave. Prvou úlohou mladých štu-
dentov bolo vypracovať novú tvár „Miletičky“. 
Výber témy nebola náhoda. „Toto trhovisko je 
známe nielen v Ružinove, ale aj po celom Slo-
vensku, vyzerá pritom tak, ako vyzerá. Chceli 
by sme s „Miletičkou“ v budúcnosti niečo urobiť 
tak, aby bola príjemnejšia pre všetkých náv-
števníkov. Mladí ľudia majú vždy inovatívne 
nápady, môžu byť vhodnou inšpiráciou či už pre 
spracovateľov územných plánov zón, ale aj pre 

poslancov a starostu,“ tvrdí Dušan Pekár, staros-
ta Ružinova. Študenti sa tak pustili do práce. Vý-
sledkom je zborník trinástich prác, ktoré odha-
ľujú, aký má táto lokalita potenciál. „Pre nás ide 
o veľmi cennú spoluprácu práve preto, že úzko 
súvisí priamo s praxou. Je to veľmi dôležité pre 
našich študentov architektúry i urbanizmu, aby 
mali kontakt s reálnou praxou. Pre študentov 
týchto odborov sú mestá laboratóriom, chceme 
ich do profesijného života pripravovať pod vply-
vom tejto súčinnosti,“ vysvetľuje Ľubica Vitková, 
dekanka Fakulty architektúry. Študenti sa na lo-

kalitu pozreli svojským pohľadom a priniesli tak 
nové koncepčné riešenia napríklad dopravy či 
parkovania. Zhodli sa, že ide o oblasť, ktorá má 
obrovský potenciál a je čo vylepšovať. „Chceli 
sme vytvoriť chránené územia od okolitého, veľ-
mi rušného, sveta, ale zároveň zachovať atmo-
sféru, ktorá je dnes na „Miletičke“. Podľa našich 
analýz ide o kľúčovú zónu mestskej časti,“ pri-
bližuje svoj nápad študentka Natália Filová. „Ja 
som sa zamerala najmä na cyklotrasy. Zreduko-
vala som motorovú dopravu na Záhradníckej 
ulici a jeden pruh vyhradila špeciálne pre cyk-
listov,“ vysvetľuje študentka Viktória Kaánová. 
Všetky  práce spolu s modelmi boli do štvrtého 
júla vystavené v priestoroch Domu kultúry Ruži-
nov. Zároveň mali návštevníci možnosť priamo 
na výstave „Nová tvár Miletičky“ zahlasovať za 
návrh, ktorý ich najviac zaujal. Hlasovať sa dalo 
aj prostredníctvom dotazníka na internetovej 
stránke mestskej časti.

Veronika Vasilková
Foto: Stanislav Šenc

Mestská časť Bra-
tislava-Ružinov 
ročne investuje do 
rekonštrukcií det-
ských ihrísk, ciest či 
chodníkov stá tisíce 
eur. Napriek tomu 
ale viaceré, ktoré sú 
v horšom stave, zo-
stávajú nedotknuté. 
Dôvodom sú majet-
ko-právne vzťahy.

O tom, ktoré komunikácie a detské ihriská v správe mestskej časti budú v 
danom roku opravené, rozhoduje ich stav. „Komunikácie vyberajú pracov-
níci odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia na základe aktu-
álneho technického stavu komunikácie. Hodnotí sa najmä počet výtlkov, 
sieťový rozpad komunikácie, poklesnuté časti vozovky či problémy  
s odtokom vody,“ objasnila Alexandra Szökeová, vedúca referátu územné-
ho plánu a regionálneho rozvoja. Po zhodnotení technického stavu odbor 
odporučí komunikácie na výmenu vozovkovej vrstvy, prípadne na celkovú 
rekonštrukciu. Výber následne odsúhlasujú členovia komisie územného 
plánu, životného prostredia a dopravy, zloženej z miestnych poslancov  
a občanov, tak aby boli v pláne opráv zahrnuté rôzne lokality v Ružinove. 
Detské ihriská sa vyberajú podobným spôsobom na základe technického 
stavu, limitujúcim pre výber ihriska je aj vlastníctvo pozemku, na ktorom 
sa ihrisko nachádza. Ružinov má do správy zverených celkovo 43 ihrísk 
na svojom území. K rekonštrukcii ihriska musí byť totiž mestská časť preu-
kázať právny vzťah k pozemku. A tu nastáva „kameň úrazu“. Jednoduché 
udržiavacie práce, ako je napríklad výmena piesku, oprava či drobné dopl-
nenia prvkov, sa dajú realizovať so súhlasom vlastníka pozemku. K veľkým 

investičným akciám je ale nutné preukázať právny vzťah k pozemku, teda 
vlastníctvo, zverenie alebo nájomnú zmluvu. To je napríklad aj prípad Are-
álu hier Radosť, kde stavba ihriska patrí mestskej časti, ale pozemky patria 
štátu. „Pod väčšinou ihrísk v mestskej časti Ružinov sú pozemky pod nimi 
vysporiadané a sú v priamej správe mesta. Okrem toho evidujeme prípady, 
keď je vlastníkom pozemku pod ihriskom štát alebo súkromný vlastník a 
návrh riešenia bude predmetom rokovania ohľadne právnej situácie vy-
sporiadania či už spôsobom odkúpenia, zámenou alebo formou zriadenia 
vecného bremena,“ uviedla  Iveta Kešeľáková z kancelárie primátora  
hl. mesta. Pri opravách výtlkov komunikácií je rozhodujúce či sú stavby – 
komunikácie zaradené do siete miestnych komunikácií a či sú zverené do 
správy mestskej časti. Ak je komunikácia v správe mestskej časti, výtlky sa 
dajú opravovať bez ohľadu na vlastníctvo pozemku pod komunikáciou. 
Neraz ale mestská časť nemá komunikáciu zverenú do správy a pozemok 
pod ňou je v súkromných rukách či vo vlastníctve štátu. „Každý prípad 
je individuálny. Vplyv na vec má aj to, kto je vlastníkom pozemku. Ak je 
vlastníkom napríklad magistrát hlavného mesta, mestská časť buď žiada 
o zverenie a následne si sama naplánuje investíciu alebo žiada vlastníka o 
vykonanie nápravy,“ povedala Alexandra Szökeová. „Pokiaľ ide o určovanie 
vlastníckych vzťahov k pozemkom v spojitosti s rekonštrukciami ihrísk či 
miestnych komunikácií, ide z časového hľadiska o dlhší proces, počas ktoré-
ho musia byť dôkladne preverené majetkovo-právne vzťahy  
k pozemku a následne, pokiaľ pozemok nie je vo vlastníctve hlavného mes-
ta, pristupujeme k rokovaniu ohľadom vysporiadania majetkovo-právnych 
vzťahov medzi mestom a vlastníkom pozemku, ktorým môžu byť tretia 
osoba, fyzická alebo právnická, alebo štát,“ ozrejmila Iveta Kešeľáková. 
Pokiaľ sú majetko-právne vzťahy vysporiadané o podmienkach zverenia či 
nezverenia do správy mestskej časti, v súlade so štatútom hl. mesta, rokuje 
a rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(mš)
Foto: Stanislav Šenc

Personálne zmeny v podnikoch

Aká bude nová tvár „Miletičky“?

Ako je to s rekonštrukciami ihrísk a komunikácií?
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Z tohto počtu bolo presne 
818 žiadostí detí vo veku od 
3-6 rokov a z toho bolo 702 
Ružinovčanov. Pri výbere 
škôlky prevažne rozhodovali 
dobré referencie a blízkosť 
k bydlisku. Mnohí rodičia 
nenechali nič na náhodu a 
prihlášku podali aj na dve či 
tri škôlky. „My sme sa roz-
hodovali na základe toho, 
ktorá škôlka nám je najbliž-

šie k domu, aby sme to ráno nemali ďaleko. No a samozrejme, báli sme 
sa staviť len na jednu kartu, keďže poznáme situáciu v Ružinove a nedo-
statočné kapacity v škôlkach, tak sme podali až tri prihlášky a veríme, že 
niekde to vyjde,“ prezradila mamička Jana. Základnou zmenou tohtoroč-
ného zápisu do materských škôl bol fakt, že trval len niekoľko dní a nie 
mesiac, ako boli rodičia zvyknutí z minulých rokov. 

Pred škôlkami pokojne
Materské školy zažívali v minulosti rušné dni zápisu, kedy hlavne v prvý 
deň čakali rodičia pred škôlkami od skorých ranných hodín. Tento trend 
našťastie na väčšine škôlok opadol, keďže tie sa už dlhšie neriadia pra-
vidlom poradovníka, kto skôr príde ten skôr melie. „Tento rok to bolo 
úplne v pohode. Prišla som okolo štvrť na sedem a boli tu traja rodičia. 
Ja som totiž už dopredu rodičov informovala, že je zbytočné chodiť veľmi 
skoro, že majú čas počas celého dňa a týždňa. Oproti minulosti, kedy tu 
stál už o piatej či šiestej hodine rad rodičov, sa to teda nedá porovnať,“ 
zhodnotila Katarína Malovcová, riaditeľka jednej z najobľúbenejších ruži-
novských škôlok Habarky. Tento rok sa do ružinovských škôlok hlásilo  
o približne 130 detí menej ako vlani a prijatých bolo celkovo 658 detí. Aj 
napriek priaznivejším číslam, sa situácia oproti minulým rokom nezme-
nila. Stále je viac detí, ako počet miest. Materské školy teda ani budúci 
školský rok nebudú môcť vyhovieť všetkým rodičom. Konkrétne ide  
o 160 detí, pričom 44 z nich je z Ružinova.

Katarína Kostková
Ilustračné foto: archív MŠ Miletičova

V apríli sa uskutočnilo  celoslovenské 
testovanie deviatakov, ktoré je známe 
ako Monitor 9. Viac ako 40-tisíc študentov 
na základných školách si overilo svoje 
vedomosti z matematiky, slovenčiny 
respektíve iného vyučovacieho jazyka. 

Monitor neobišiel ani ružinovské školy. Test 
má za úlohu overiť u žiakov vedomosti a zruč-
nosti, ktoré budú potrebovať na svoje ďalšie 
vzdelávanie na stredných školách. Deviataci 
sa k tomuto testovania stavajú rôzne. Niektorí 
sa boja, no mnohí ho berú len ako povinnú 
jazdu a z výsledkov si nič nerobia. „Vo vše-
obecnosti sa deti tohto testovania boja. Sú 
síce pripravované od začiatku školského roka, 
no nevedia, čo môžu čakať, či im test sadne, či 
porozumejú otázkam, čo je tiež veľakrát prob-
lém. Niektorým žiakom sa ale písalo ľahšie, 
keďže už sú vďaka talentovým skúškam prijatí 
na stredné školy,“ povedala Vlasta Šalingová 
zo Základnej školy Ostredková. 

Najlepší deviataci z Mierovej
Národný ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania vyhodnotil testovanie devia-
takov. Priemerná celoslovenská úspešnosť 
z matematiky bola 56,4 percent. Slovenský 
jazyk a literatúra boli na tom o niečo lep-
šie, keďže priemerná úspešnosť dosiahla 
61,2 percent.  V Ružinove dosiahli najlepšie 
výsledky z oboch predmetov deviataci zo 
Základnej školy Mierová. Matematiku napí-
sali na 78,6 a slovenčinu na 67,8 percent. 
Dobré čísla dosiahli aj deviataci z Ostredkovej, 
Drieňovej a Borodáčovej. Ružinovské školy 
sa môžu pochváliť aj žiakmi, ktorí chybovali 
minimálne. „Našli sa viacerí žiaci, ktorí mali 
nad 90 percent, teda prekročili hranicu, kedy 
by ich stredné školy mali prijať bez prijímacích 
pohovorov. Dokonca, máme aj jedného žiaka, 
ktorý bol úspešný na 100 percent v oboch 
predmetoch,“ pochválil sa riaditeľ základnej 
školy na Drieňovej Gabriel Kalna. 

Testovať či netestovať?
Napriek tomu, že dobre zvládnutý test otvára 
dvere na stredné školy bez prijímacích skú-
šok, za všetkým je jedno veľké ale. Deviataci 
poznajú všeobecne známy fakt, ktorý sa nad 

strednými školami vznáša ako obláčik – málo 
žiakov a veľa miesta v školských laviciach.  
„V testovaní nevidia deviataci žiadny prínos 
ani zmysel. Kompetentní by mali toto testo-
vanie prehodnotiť. Buď to nejako riešiť cez 
stredné školy, alebo ho úplne zrušiť,“ vyjad-
rila názor na testovanie deviatakov Darina 
Bezáková, riaditeľka ZŠ Vrútocká. Stredné 
školy len veľmi nerady prichádzajú o žiakov a 
tak z pôvodných nárokov, ktoré boli pred pár 
rokmi samozrejmosťou, dnes už značne poľa-
vili. Kedysi by sa totiž napríklad na gymná-
zium žiak s trojkami nedostal. Takže Monitor 
9 je síce dôležitý, ale v konečnom dôsledku na 
neho prihliada len málokto. Niektorí pedagó-
govia tiež upozorňujú na zbytočne stresovú 
stránku testovania a na nie vždy adekvátne 
výsledky. „Testovanie deviatakov podľa mňa 
nemá veľký zmysel. Okrem toho, že je naozaj 
veľmi stresujúce pre deti, hlavne neodráža ich 
vedomosti. Pod nátlakom robia chyby. Stáva 
sa nám, že výborní žiaci na testovaní poho-
ria,“ dodala Vlasta Šalingová z Ostredkovej. 

Katarína Kostková

V Materskej škole 
na Západnej ulici 
sme sa v júni 
netradičným spô-
sobom rozlúčili 
s predškolákmi 
a to vytvorením 
ustanovujúceho 
rekordu  Najväčšie 
kolo mlynské.  
Nakoľko máme 
veľa detí a kolo 

by sa nezmestilo na náš dvor, rozhodli sme sa rekord realizovať na 
veľkej trávnatej ploche v blízkosti MŠ. Všetci sme sa chytili za ruky a 
spoločne sme vytvorili veľký kruh. Najprv sme si kolo vyskúšali na 
„nečisto“ a potom sa za spevu detí rozkrútilo na „plné obrátky“. Naša 
akcia zaujala i mamičky na materskej dovolenke, ktoré boli práve na 
prechádzke so svojimi detičkami a pridali sa k nám. Detská pieseň 
kolo mlynské sa ozývala celými Ostredkami. Do rekordu sa zapojilo 
191 detí a dospelých. 

Slávka Blahová, autor rekordu
Foto: Milan Perfecký

Aj škôlky už majú za sebou zápis

Deviataci (ne)prekvapili

Najväčšie kolo mlynské na Západnej

Ružinov pozná výsledky zápisu detí do materských škôl. 11 škôlok a 11 elokovaných pracovísk 
prijalo spolu 1119 žiadostí. Toto číslo už neobsahuje takzvané duplicity. 

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
Ružinovské echo a Televízia Ružinov v spolupráci  
s Občianskym združením Ružinov Pozitív a so záhradným 
centrom Kulla vyhlasujú súťaž o najkrajšiu ružinovskú 
predzáhradku. Zapojte sa aj vy!
Či už sa o predzáhradku aktívne staráte alebo len plánujete začať, súťaž je určená pre 
všetkých, ktorí bývajú v bytových domoch na území Ružinova. Cieľom súťaže je skrášliť 
verejné priestranstvá pred bytovými domami kvetinovou výsadbou a zeleňou a zároveň 
vyzdvihnúť a podporiť prácu obyvateľov, ktorí dbajú o estetický vzhľad a čistotu svojho 
najbližšieho okolia. „Veríme, že táto súťaž podnieti ľudí, aby skrášľovali svoje 
okolie. Aby nielen sadili kvety, zeleň, či zeleninu, ale aby sa na predzáhradkách 
aj stretávali a komunikovali spolu,“ približuje zmysel súťaže Miroslav Gombík zo 
záhradného centra Kulla.  Súťaž trvá do 31.augusta, stačí ak pošlete fotografiu 
svojej predzáhradky na emailovú adresu predzahradka@tvr.sk. V septembri sa 
na fotografie odborným okom pozrie porota a vyberie tri najkrajšie predzáhradky, 
ktoré budú aj odmenené. „Samozrejme, autori víťazných predzáhradiek neodídu 
naprázdno. Dostanú poukážky na nákup v našom záhradnom centre. Zároveň, 
pre všetkých súťažiacich, ktorí sa zapoja a pošlú fotografiu, máme tiež 
pripravené malé drobnosti, “ doplnil Miroslav Gombík. 

Katarína Kostková
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Obľúbená nákupná zóna pri 
Dunaji sa dočká svojho rozšírenia. 
Nákupné centrum, ktoré tam stojí už 
niekoľko rokov, ponúka asi všetko, 
čo Bratislavčan potrebuje. Či sú to 
obchody, kiná, zábava, bývanie, ale asi 
najpopulárnejšou časťou je rekreačná 
zóna, ktorá lemuje Dunaj. Vytvorené sú 
tam kaviarne a reštaurácie s terasami, 
zelená oddychová plocha, kde ľudia 
môžu načerpať energiu a to všetko  
s nádherným výhľadom na rieku Dunaj. 

Nábrežie Dunaja začne meniť svoju tvár

Svoju popularitu si našla medzi všetkými 
vekovými kategóriami a preto sa developer 
J&T Real Estate rozhodol, že tento priestor 
zväčší a poskytne tak väčší výber služieb 
a rozľahlejší priestor na oddych. Projekt 
Eurovea 2 je teda plynulým pokračovaním 
toho pôvodného a vytvoria spolu jednot-
ný komplex. Hlavným cieľom je sprístupniť 
brehy Dunaja naozaj všetkým a tak sa staro-
-nová zóna bude rozprestierať od Starého 
mostu až po Most Apollo, zo severnej stra-
ny ohraničená Pribinovou ulicou a z juhu 
nábrežím Dunaja. Projekt Eurovea 2 prine-
sie komplex šiestich nových budov - rozší-
renie nákupného centra, podzemná garáž, 
bytový dom, dve administratívne budovy a 
obytná veža.  „Obytná veža alebo Eurovea 
Tower bude výšková budova vysoká 168 met-

rov a stane sa tak najvyššou budovou na 
Slovensku a slúžiť bude ako bytový dom,” 
povedala hovorkyňa J&T Real Estate Daniela 
Stričková. V projekte budú vytvorené par-
kovacie miesta pre 2 245 áut. Zmena čaká aj 
kino, ktoré rozšíri svoje priestory z už exis-
tujúcich 9 kinosál na 15. Dopravná situácia 
v Bratislave je témou číslo jedna a má veľký 
vplyv pri výstavbe všetkých developerských 
projektov, ktoré do okolia stavieb priláka-
jú veľké množstvo áut. Projekt Eurovea 2 
sa bude snažiť odbremeniť automobilovú 
dopravu z okolia a nahradiť ju alternatívnou 
- mestská hromadná doprava a cyklotrasy. 
Pôjde o projekt, ktorý ráta s využitím koľajo-
vej dopravy (električky) a napojením nových 
cyklotrás na tie súčasné. Vzniknú nové chod-
níky a bulvár, ktorý bude na Pribinovej ulici. 

Cieľom projektu je rozšíriť už existujúcu zónu 
a to zväčšením a dobudovaním promenády a 
doplnením verejných priestorov, ktoré budú 
slúžiť všetkým Bratislavčanom na aktívny 
a aj pasívny oddych. Vybudovaná by mala 
byť outdoorová športová zóna pod Mostom 
Apollo a aj niekoľko detských ihrísk. Výstavba 
projektu Eurovea 2 začne už tento rok a 
ukončenie je plánované v roku 2019/2020. 
Aktuálne prebieha posudzovanie stavby na 
životné prostredie (EIA) a pokračuje proces, 
ktorý smeruje k vydaniu územného rozhod-
nutia. Výška celkovej investície je 300 mil. eur. 
Projekt pripravuje ateliér GFI a konzultovaný 
bol aj s architektmi, ktorí pripravovali nákup-
né centrum Eurovea. 

Marianna Podlucká
Vizualizácie: J&T Real Estate

Legendárny Istropolis na  
Trnavskom mýte môže už čoskoro 
stretnúť podobný osud ako známe 

PKO. Stavba s najväčšou sálou 
na koncerty a kongresy na celom 

Slovensku je totiž na predaj.

Starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf 
Kusý sa obáva, že stavbu by nový vlastník 

mohol chcieť zrovnať so zemou. „Otvorene 
hovorím, že prípadnú žiadosť na odstrá-
nenie Istropolisu nepodpíšem. Istropolis 
nie je PKO. Kultúrna a kongresová funkcia 
tejto budovy musí ostať zachovaná,“ odka-
zuje starosta Rudolf Kusý záujemcom o kúpu 
budovy. 
V Istropolise sa po desaťročia konali a stále 
konajú významné kultúrne podujatia – v budo-
ve sídlia dve divadlá, koná sa tu rešpektova-
ný One Day Jazz Festival a ďalšie podujatia. 
Zbúraním Veľkej sály Istropolisu by mesto pri-
šlo o jedinú sálu v Bratislave, ktorá je schopná 
pohltiť 1280 návštevníkov, ale aj o sálu, ktorá 
má podľa odborníkov jedinečnú akustiku.  
„V Bratislave neexistuje sála s lepšou akusti-
kou na koncerty,“ upozorňuje spevák, gitarista 

z Orchestra Gustáva Broma Tomáš Rédey. 
Okrem kultúrnej hodnoty je Istropolis pamäti-
hodnosťou Nového Mesta a ikonická stavba 
Trnavského mýta. Starosta Rudolf Kusý kritizuje 
aj fakt, že hoci sa budova stavala aj za štátne 
peniaze, verejnosti nie sú známe podmienky 
predaja. „Je pre nás neuveriteľné, že nepo-
známe podmienky, za akých sa má Istropolis 
predať.“
Hoci sa on i médiá v uplynulých týždňoch sna-
žili zistiť detaily predaja, predávajúci, ktorým je 
Jednotný majetkový fond, detaily tají.

Rudolf Kusý: Istropolis nesmie skončiť ako PKO
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Martin Chren, mestský poslanec za Ružinov, informuje:

Byť hrdý Ružinovčan
Bratislava by bola bohaté mesto s opravenými chodníkmi, par-
kovacími miestami a parkami, ak by tu všetci, ktorí tu žijú, platili 
aj dane. 

SKVELÁ SPRÁVA: Prejazd na Ivánskej mesto konečne opraví!
A teraz naozaj dobré správy! Takéto fotky už budú čoskoro mi-
nulosťou! Vďaka dobrému hospodáreniu mesta sa nám podari-
lo v minuloročnom rozpočte Bratislavy konečne nazbierať dosť 
peňazí na komplexnú rekonštrukciu železničného priecestia 
na Ivánskej ceste. 

Hoci sme Iva Nesrovnala často kritizovali 
(a  spolu s  aktívnymi občanmi z  Ostred-
kov sme s  ním museli zviesť tvrdý boj, 
keď chcel stavať bytovku namiesto par-
ku, ba dokonca prelamovať jeho veto), 
v  tomto si primátor zaslúži pochvalu. Vy-
počul náš tlak a  ušetrené peniaze v  roz-
počte navrhol použiť práve na rekon-

štrukciu tohto rizikového železničného
priecestia.
Ak mestský poslanci schvália na konci júna 
zmenu rozpočtu (a budem o to bojovať, to 
vám sľubujem!), mali by sa tento rok do-
končiť výkupy posledných pozemkov, a už 
na budúci rok by sme snáď my a naše deti 
mohli žiť o trocha bezpečnejšie!

Môj „developerský projekt“ už slúži deťom na Haburskej :-)
Priznám sa, nikdy som nebol práve 
domáci kutil. Vyznám sa v  rozpočte 
mesta, viem pripraviť a presadiť dob-
ré uznesenie, aj presviedčať iných ko-
munálnych poslancov, aby sa spojili 
za dobrú vec. No s takým drevom som 
nikdy poriadne nepracoval.
Preto na mňa Zuzka Cintulová a ďal-
šie mamičky z detského ihriska na Ha-
burskej ušili tak trocha búdu, keď som 
im sľúbil, že ich deťom vlastnoručne 
vyrobím domček, v  ktorom sa budú 

môcť hrávať ich deti.
Trvalo to šesť dní čistej práce v  sto-
lárskej dielni počas dvoch mesiacov, 
na brigádu občas pribehol aj kolega 
poslanec z  Ostredkov, Maťo Patoprs-
tý. Ale úspech bol obrovský a  stál za 
to: počet pracovných úrazov nula, 
šťastných detí celá kopa :-)
Domček zhotovený vlastnoručne, 
podľa všetkých noriem, dnes už robí 
radosť deťom na ihrisku oproti centru 
Hojdana. 

Sledujte aktuálne
novinky z Ružinova
a moju prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov

Podľa najnovšieho prieskumu 
spoločnosti Market Locator v Ru-
žinove žije približne 40 tisíc oby-
vateľov bez trvalého pobytu. To 
je takmer o polovicu viac, než evi-
duje Štatistický úrad. 

Ľudia, ktorí žijú v Ružinove bez tr-
valého pobytu, sú tiež Ružinovča-
nia. Používajú cesty, parkovacie 
miesta, mestom dotovanú verej-
nú dopravu. No ani mesto, ani 
Ružinov nedostáva príjem z  ich 
daní. Ročne tak v  Ružinove chý-
ba 10 miliónov eur. Čiže tretina 
peňazí, s ktorými Ružinov hospo-
dári.
Nie som za to, aby sa robili roz-
broje medzi domácimi a „cépeč-
kármi“. Dôležité je, aby tí, kto-
rí v  Ružinove žijú, sami cítili, že 
chcú byť hrdými Ružinovčanmi. 
Aby vedeli, že keď si zmenia trva-
lý pobyt, bude aj ich okolie kraj-
šie, tráva častejšie pokosená, vý-
tlky na cestách opravené. 
Pri riešení parkovania, ktoré väč-
šina Ružinovčanov vníma za naj-
väčší problém našej štvrte, však 
jednoznačne treba uprednost-
niť obyvateľov, ktorí tu trvalo žijú 
a platia dane. Veď až štvrtina áut, 

parkujúcich v  Ružinove, má mi-
mobratislavskú ŠPZ.
Nie každý si len tak trvalý pobyt 
zmeniť môže. Ale tisícky, mož-
no desiatky tisíc našich susedov, 
ktorí tak doteraz neurobili, áno. 

A treba ich k tomu motivovať. Aj 
miestny úrad v Ružinove k tomu 
môže prispieť - napríklad parko-
vacou politikou výhodnou pre 
obyvateľov, servisom pri zmene 
trvalého pobytu, a podobne.

00974-chren-echo.indd   1 19/06/2017   02:32
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Ružinovčania si dali rande so svojím mestom

Obyvatelia zo Sabinovskej 
aj tento rok brigádovali 

07

Do jedenásteho ročníka projektu Naše mesto sa opäť prihlásili 
zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora   
i širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, zlepšiť a vyčistiť mesto, 
v ktorom žijú. Je potešujúce, že do tohto ročníka podujatia Nášho 
Mesta sa zapojil rekordný počet firemných dobrovoľníkov.

Aj mestská časť Ružinov sa zapo-
jila do najväčšieho podujatia 
firemného dobrovoľníctva na 
Slovensku. Tento rok Ružinov 
pripravil až desať rôznych aktivít, 
ktoré mali zlepšiť celkový vzhľad 
Ružinova. Vďaka akcii tak dob-
rovoľníci skrášľovali napríklad 
okolie gymnázia Ivana Horvátha, 
upratovali okolie Štrkovca,  
Mlynských Nív, odstraňovali 
skládky na Trnávke, či maľovali 
detské ihrisko na Chlumeckého, 
Jadrovej a Šándorovej ulici. „Náš 
teamleader v práci vymyslel, 
že sa do podujatia Naše mesto 
zapojíme. Na výber bolo veľa 

dobrovoľníckych aktivít, zaujalo nás práve maľovanie hracích prvkov  
na tomto detskom ihrisku. Táto akcia nie je o tom, že by sme sa museli 
povinne zapájať. Ale my chceme, je to v podstate taký relax a je to určite 
lepšie, ako sedieť celý deň v práci. A hlavne všetko je to pre ľudí, pre 
dobrú vec,“ objasnil zmysel účasti dobrovoľník Peter z jednej nadnárod-
nej IT spoločnosti. Mnohí ľudia, ktorí si obliekli dobrovoľnícke modré 
tričko, sa do podujatia Naše mesto zapájajú pravidelne. Každý rok 
samozrejme pribúdajú aj novici, ktorí sa nechajú strhnúť atmosférou a 
dobrým pocitom. V uliciach Ružinova sme mohli preto vidieť aj tento 
rok starostu Dušana Pekára  a miestnych poslancov: Petru Palenčárovú, 
Tatianu Tomáškovú, Igora Adamca, Jozefa Matúšeka a Martina 
Patoprstého.. Igor Adamec sa rozhodol pre dobrovoľnícku aktivitu na 

Pošni, so štetcom v ruke skrášľoval detské ihrisko na Chlumeckého ulici: 
„Zaujal ma najmä názov akcie, chcel som mať rande so svojím mestom. 
A Pošeň je moje rodné sídlisko, aj keď toto nie je moje detské ihrisko. Ja 
som sa chodil hrávať na vedľajšie sídlisko na Exnárovu. Ale je to príjem-
ne strávené dopoludnie, so štetcom v ruke, praje nám počasie a hlavne 
sa z tejto našej aktivity potešia deti.“

Katarína Kostková
Foto: Stanislav Šenc

Obyvatelia bytových domov Sabinovskej 3/A,B už 12 rokov organizujú kaž-
doročnú jarnú a jesennú brigádu. Pravidelne sa tak starajú a hlavne skráš-
ľujú okolie domu. Takáto aktivita nie len prospieva okoliu, ktoré je krásne 
upravené, ale hlavne utužuje susedské vzťahy, ktoré sú rovnako dôležité. 
Cieľom brigády bola hlavne úprava zelene, ostrihanie kríkov na rovnakú 
výšku, vytrhanie burina, hrabanie lístie a mnoho iného. Do prác sa zapojilo 
približne 12 ľudí, ktorí bývajú v bytovke. Okrem prednej časti, ktorá je vidi-
teľná, sa starajú aj o zadný dvor. Ten slúži hlavne deťom na hranie. „Jadro 
našej skupiny zostáva rovnaké a  vždy sa k nám pridá niekto nový, čo vrelo 
vítame,” upresnil predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov Ivan Blaško. Do brigády sa zapojili aj deti, ktoré si deň užívali a 
pomáhali napríklad s hrabaním lístia alebo trhaním buriny. Učia sa tak citu 
k prírode a aj to, že o okolie kde bývajú, sa treba aj patrične starať. „Čím viac 
detí máme v dome a prídu pomôcť s rodičmi na brigádu, tak tým viac nás 
to stmeľuje ako susedov,” povedala jedna z obyvateliek. Najväčším prob-
lémom obyvateľov sú hlavne psíci, ktorí ničia rastliny, ale nájdu sa aj okolo-
idúci, ktorí si rastlinu odtrhnú a vezmú domov. Na brigáde nechýbalo ani 
občerstvenie, ktoré si pripravili gazdinky a po náročnej práci sa všetci zišli 
na spoločnom grilovaní za domom. Spojilo sa tak príjemné s užitočným a 
Ružinov sa môže popýšiť aj takýmito obyvateľmi, ktorí sa s radosťou starajú 
o svoje okolie domu. 

Marianna Podlucká

inzercia

Zamilujte sa do ružinovského projektu Jarabinky 
Grande, ktorý je dominantou rastúcich Jarabiniek. 
Oddýchnite si na dvoch súkromných dvoroch, 
prejdite sa po nákupnej promenáde alebo 
zrelaxujte vo wellness a fi tness centre pod domom. 
Jarabinky Grande vám naviac ponúkajú možnosť 
prispôsobiť si bývanie podľa vašich predstáv.

/VOĽBA VYŠŠIEHO 
ŠTANDARDU PRE NÁROČNÝCH

/MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA DISPOZÍCIE BYTU
/SKVELÝ VÝHĽAD NA MESTO

NOVÝ
ROZMER BÝVANIA

jarabinkygrande.sk

OTVÁRACIE
CENY

inzercia_echo_182x135.indd   1 14/06/2017   10:57
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Keď box pomáha

Projekt Angličtina v Ružinove je zábavná!
alebo Learn when you play and Play when you learn

V Ružinove sa už tradične organizoval Memoriál 
Štefana Majerčíka. Športové podujatie, ktoré vzdáva 
hold bývalému trénerovi boxu, nabralo nový rozmer. 
Tento rok sa jeho organizátori rozhodli pomáhať. 

Stalo sa už tradíciou, že Dom kultúry Ružinov raz do roka navštívia 
mladé športové talenty. Svoju silu si zmerali v boxe. Podujatie je 
súčasťou slovenskej dorasteneckej ligy. Organizátori sa ho ale 
rozhodli rozšíriť aj o ďalší rozmer. Dobrovoľné vstupné venovali 
jednej z ružinovských neziskových organizácií. „Táto myšlienka 
sa zrodila v mojej hlave. Veril som, že keď napíšeme na plagát, že 
vyberáme dobrovoľné vstupné, ľudia prídu a prispejú. Myslím, že 
sa to podarilo,“ tvrdí organizátor podujatia Martin Strasser. Vďaka 
tomu sa podarilo vyzbierať približne 150 eur. Rozhodnutie padlo 
na zariadenie Family Garden. Peniaze si priamo pred publikom 
prevzala riaditeľka centra. Práve v týchto dňoch začína centrum 
poskytovať svoje služby na Trnávke. „Tieto peniaze poputujú na 
činnosť nášho centra. Fungujeme od roku 2013, ale teraz sme 
sa presťahovali do Ružinova. Sídlime v budove Centra Mamy 
Margity. Priestory potrebujeme dozariaďovať, peniaze venujeme 

práve na tento účel,“ približuje  Katarína Baginová,  riaditeľka 
poradenského centra pre rodiny. Výber združenia nechal orga-
nizátor v rukách starostu Ružinova Dušana Pekára: „Pomáhajú 
rodinám, mladým ľuďom, robia rôzne krúžky. Je to dobrovoľnícka 
organizácia, takže nejakú pomoc si zaslúžia.“ 

Veronika Vasilková

V Dome kultúry Ružinov sa opäť po 
anglicky zabávalo približne 280 ruži-
novských školákov. Akciu „Angličtina 
v Ružinove je zábavná“ po prvýkrát 
zorganizovala Class jazyková škola 
sídliaca v Ružinove spolu s mestskou 
časťou Bratislava-Ružinov už minulý 
rok ako pilotný projekt. Cieľom je uká-
zať deťom, že učenie angličtiny nie je 
nuda a presvedčili sa o tom tretiaci a štvr-
táci z ružinovských základných škôl aj ten-
tokrát. Keďže Class učí angličtinu už viac 
ako 15 rokov, prešlo im rukami mnoho 
detí aj dospelých. Pri deťoch je to často 
o prístupe a motivácii od učiteľa a práve 
tento projekt je zameraný na vytvorenie 
pozitívnej väzby k cudziemu jazyku.

A ako to teda prebiehalo? 
Program pre prvých 160 detí z troch ruži-
novských základných škôl trval približne 
2 hodiny, potom ich vystriedali deti z ďal-
ších troch škôl. Na rozohriatie si Class a ich 
lektori zaspievali spolu s deťmi táborovú 
pesničku v pohybe Roostasha a následne 
rozdelili deti na dve skupiny. Prvá polo-
vica sa zahriala v kvíze „Run like hell“, 
kde mali nielen porozumieť otázkam, ale 
aj správne odpovedať. Súťažili v skupin-
kách po 10, kde najlepšia z nich vyhrala 
putovný pohár Class jazykovej školy a hry 
Dobble s anglickými slovíčkami. Druhá 
polovica tiež rozdelená do skupiniek po 
10 prešla k jednotlivým lektorom, a tí už 
mali pre nich pripravené dve zábavné 
lekcie. Jedna bola zameraná na rozpozná-
vanie častí tela zvierat a druhá na slovesá 
súvisiace s pohybmi tela, ako napríklad 
pokrčiť plecami či prikývnuť. „Deťom sa 
aktivity s lektormi veľmi páčili a zau-
jali ich. Hodina bola pre mnohé z deti 
skvelou motiváciou, ktorá ich ďalej bude 
podporovať v učení a záujme o tento 
jazyk. Viaceré mi hlásili, že sa chcú prihlá-
siť do jazykových letných táborov. Mne 

osobne  sa veľmi páčila najmä druhá časť 
ukážkovej hodiny, kde si jednotlivé tímy 
rozdelili lektori medzi sebou.  Mali tak 
lepšiu možnosť komunikovať s jednotli-
vými žiakmi a aj deti sú zvyknuté fungo-
vať v týchto menších skupinkách. Nemali 
zábrany a zvýšilo sa im sebavedomie, 
keď zistili, že dokážu relatívne bez prob-
lémov komunikovať s native speakermi a 
rozumejú im, “ uviedla Júlie Rázusova zo 
ZŠ Medzilaborecká Lektori sa rozprávali  
s deťmi len po anglicky, mnohí sú rodení 
hovoriaci. Lekcie podporovali v deťoch 
súťaživého ducha a bolo vidieť, že sa im 
aktivity páčili. Všetci sa pekne vystriedali, 
aby si vyskúšali každú úlohu. 

Autor: Libuša Wienková, 
Class jazyková škola

inzerciainzercia

Trápia vás psychické problémy? 
Nezostaňte v tom sami!
Pre Vás a Vašich blízkych je tu : 
– Podporná skupina – každý posledný štvrtok v mesiaci
–  Sociálne a psychologické poradenstvo – e-mailom, 

telefonicky alebo osobne

Kde?   V priestoroch Bratislavskej arcidiecéznej charity   
na ulici Krasinského 6, Bratislava 

V prípade záujmu nás kontaktujte: 
tel: 0910 / 842 995
e-mail: psycholog@charitaba.sk 

Projekt realizujeme vďaka podpore     

Klietky pre chov prepelíc, králiky, 
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky. Robíme 
rozvoz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , tel.0907 181 800

riadková inzercia
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Knižnica oázou pokoja?

Prvý Bubliňácky splavBratislava-inline 
aj v Parku Andreja Hlinku

Knižnice na celom svete sú miestom, kde 
ľudia môžu zrelaxovať v príjemnom pro-
stredí pri dobrej knihe. Knižnica Ružinov 
na Tomášikovej ulici má síce tento poten-
ciál, ale zatiaľ nebol naplno nevyužitý. 
Vo svojom areáli, schováva rozľahlú záhradu, 
ktorá ale neposkytuje nič, čo by sa priblížilo 
k myšlienke príjemne strávených chvíľ v oáze 
prírody. Našla sa však skupinka ľudí, ktorá 
sa tento stav rozhodla zmeniť. Mladí ľudia 
vlastnoručne zveľaďujú záhradu vo svojom 

voľnom čase. „Do našej knižnice prišli praco-
vať mladé dievčatá, ktoré sú plné nápadov 
a chuti pracovať. Jedným z nich je aj táto 
aktivita. S našou záhradou, ktorú sme nazva-
li, že je komunitná, máme vďaka nim veľké 
plány,“ poodhaľuje Darina Horáková, riadi-
teľka Knižnice Ružinov. S prácami začali ešte 
minulý rok. V rámci akcie s názvom Grilžúr 
skupina približne dvadsiatich ľudí vtedy zre-
vitalizovala zeleň a kríky. Ak má ale rozľahlá 
plocha v budúcnosti plniť funkciu letnej čitár-
ne, vyžaduje si oveľa viac. Tento rok sa do 
projektu preto zapojil aj záhradný architekt 
a komunitná záhrada sa tak začína pomaly, 
ale isto meniť. „Zamerali sme sa na tvorbu 
lavičiek, ale chceli by sme spraviť aj intím-
nejšie kútiky. Uvažovali sme aj nad zastreše-
ným altánkom, kde by sa mohli konať rôzne 
kultúrne podujatia. Staré bývalé pieskovisko 
chceme premeniť na záhon kvetov,“ približuje 
plány s komunitnou záhradou Martin Ošust, 
záhradný architekt. „Všetci v knižnici sme 
si všimli, že tu máme jeden krásny priestor, 
ktorý je ale neuchopený. Chceme aby sa 
to zmenilo, aby mali z neho úžitok aj naši 

čitatelia,“ zdôvodňuje knihovníčka Kamila 
Černáková. Dobrovoľnícke podujatie zároveň 
spája ľudí naokolo. Grilžúru sa mohol zúčast-
niť každý, kto si našiel čas a mal chuť pomôcť. 
K mladým knihovníkom sa tak pridali aj 
organizátori Knihovníckeho barcampu, čle-
novia Zelenej hliadky a dokonca aj samotná 
hlava mestskej časti, starosta Ružinova Dušan 
Pekár. Po pár hodinách práce vznikli v areáli 
nové chodníky,úpravy sa dočkali aj kríky a 
v záhrade pribudli nové kvety. Dobrovoľníci 
vyrobili z paliet originálne záhradné sede-
nie, pribudla aj hojdacia sieť. To, kedy sa ale 
záhrada bude môcť naplno využívať, je otáz-
ka nielen času, ale aj financií. Dobrou správou 
je, že podujatie si získalo pozornosť starostu 
mestskej časti. „Knižnica je príspevková orga-
nizácia, dúfam, že sem prídu aj poslanci, aby 
videli, v akom je stave. Aby sa o tom neroz-
právalo len na zastupiteľstvách, ale pri návr-
hu budúcoročného rozpočtu by sme sa mohli 
venovať aj tejto budove a jej okoliu,“ potvrdil 
Dušan Pekár. 

Veronika Vasilková

Snívali sme... a náš sen sa po 
troch rokoch stal skutočnos-
ťou. V dňoch 23. - 25. júna 
2017 sa za podpory Nadácie 
pre deti Slovenska z granto-
vého programu Dôvera usku-
točnil prvý Bubliňácky splav. 
Frontman našej ružinovskej 
kapely EWELIN Ladislav 
Vajda sa už dlhšiu dobu okrem muziky venuje aj detičkám z detských 
domovov. Práve v týchto horúcich letných dňoch pripravili mladý ľudia 
z OZ Bublina krásnu akciu - Splav Malého Dunaja. Celý trojdňový splav 
pre deti z detských domovov sa niesol v duchu projektu „5 Elementov“. 
Prostredníctvom zážitkového pobytu v prírode, spaním v típí a stanoch, 
splavovaním rieky  sme našim deťoch priniesli nový zážitok a veríme, že sa 
nám podarilo ukázať im, že voľný čas sa dá tráviť aj inak, ako na počítači či 
smartfóne. Prostredníctvom konkrétne zameraných aktivít na 5 elementov 
(vodu, oheň, vzduch, prírodu a človeka) sme u našich detí rozvíjali nové 
zručnosti, učili sa, chránili prírodu, športovali, splavovali, hrali sa a užili si 
kopec zábavy. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť 
tento dokonalý trojdňový výlet pre deti z detských domovov. Už teraz sa 
tešíme na druhý Bubliňácky splav.

OZ Bublina

ArtPiknik na Exnárovej v znamení secesie
Základná umelecká škola na Exnárovej už po niekoľký raz organizo-
vala ArtPiknik. Malé deti, tie staršie, ale aj dospelí si mohli vyskúšať, 
čo všetko škola ponúka a čo sa môžu naučiť. Piknik sa už tradične 
konal na dvore umeleckej školy, kde boli pripravené stoly a všetko to, 
čo je potrebné na vytvorenie umenia. 
„Hrá nám tu aj kapela, ktorá je zložená z bývalých, ale aj terajších študen-
tov,” dodala riaditeľka ZUŠ Exnárova Anna Miklovičová. Každý Artpiknik 
býva venovaný inému umeleckému smeru, tentoraz to bola secesia. 
Výtvarný odbor si pripravil pre záujemcov vyfarbovanie šiat podľa maliara 
Ernesta Klimta. Tiež si mohli vyskúšať architektúru, kde vyrábali model 
budovy z papiera. Pri každom stole sedeli „umeniachtivé” deti, ktoré boli 
ponorené do svojej práce. Svoje práce vystavili aj študenti, ktorí sa venujú 
keramike, potvrdili tak kvalitu výtvarného odboru.  Práca s keramikou je u 
detí obľúbená. „Aj keď proces výroby je zdĺhavejší, o to viac je vidieť radosť 
v detských očiach, keď si finálny produkt môžu vziať domov a obdarovať 
najbližších,” priblížil akademický maliar Dušan Nábel, ktorý vyučuje práve 
keramiku. Deti mali možnosť si vyskúšať aj menšie hudobné nástroje, naprí-
klad bicie, malé flauty alebo orfové nástroje. Cieľom pikniku je, aby mali 
deti dotyk s umením v príjemnom vonkajšom prostredí. A hlavne aby si 
vyskúšali všetko, čo ich zaujíma a neskôr sa prihlásili na ZUŠ a mohli tak svoj 
talent ďalej rozvíjať. 

Marianna Podlucká

V letný piatkový večer 11. augusta 2017  
privíta mestská časť Ružinov korčuliarov aj cyklistov 
jazdou bratislava-inline.

Bude to jazda zo série tradičných podujatí, ktoré sa v Bratislave konajú už 
14 rokov, no po prvýkrát to bude „čisto ružinovská“ jazda. Všetko sa začne 
diať v srdci Ružinova, v Parku Andreja Hlinku. Od 17.00 h je pripravený 
sprievodný program pre deti a súťaže, detská jazda po parku na korčuliach, 
odrážadlách, trojkolkách a v cyklovozíkoch. Od 20.00 h bude priestor 
patriť dospelým, pre ktorých mestská časť a organizátori spolu s Cultusom 
Ružinov pripravili koncert, inline školu, servis aj požičovňu korčúľ a pitný 
režim. Samotná jazda odštartuje o 21.00 h a povedie po novej trase 
cez známe ružinovské ulice. 
Podujatie bratislava-inline je organizovaný prejazd po vopred vytýče-
nej trase za sprievodu polície, inline teamu, zdravotnej služby a hudby. 
Približne tisíc korčuliarov a s nimi aj cyklisti, kolobežkári, longboardisti či 
bežci si vychutnávajú cesty, po ktorých denne chodia do školy a do práce. 
Bratislava-inline je predovšetkým o atmosfére a zúčastniť sa môže každý 
bez ohľadu na vek, jednotlivci aj skupinky. Dôležité je zvládať korčuľovanie 
a brzdenie v dave.  Podujatie je zadarmo a nie je potrebná registrácia. Stačí 
prísť, jazdiť a vychutnávať si nočnú Bratislavu z novej perspektívy. 

(red)

Separovaný zber – rady a tipy

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovenku  -  denný 
stacionár Domu nádeje v spolupráci s mestskou 
časťou Ružinov uskutočňuje projekt s názvom  

„Zelená jeseň života„  
ktorého cieľom je zber  separovaného odpadu.  

Pred budovou DOMU NÁDEJE Spolku sv. Vincenta 
de Paul  budú umiestnené označené koše na 

separovaný zber
 v  čase od  30.6. – 31.8.2017

Separáciou spoločne pomôžeme životnému 
prostrediu vo Vašom okolí.

Ďakujeme MČ Ružinov za možnosť spolupráce pri 
separovanom zbere ako aj tvorivých dielní.
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Jún nabitý kultúrou

Zopár tipov na leto 

Bohatý kultúrny program, 
darček pre každého náv-

števníka v podobe chutných 
koláčikov a kvetu pre dámy, 
dobrá hudba a pestré vystú-
penia. Takto to v skratke vyze-
ralo v jeden júnový víkend 
na Hlavnom námestí. Ružinov 
sa zúčastnil projektu, ktorý 
zastrešuje Bratislavské kultúr-

ne a informačné centrum. Vďaka tomu odprezentoval krúžky a 
voľnočasové aktivity. Ako sa hovorí „je lepšie raz vidieť ako stokrát 
počuť“ a tak sa o dobrú povesť mestskej časti postarali talentované 
deti z Elledanse, ZUŠ Prokofievova, Avalonu, FS Trávniček. Na pódiu 
svoje umenie ukázal aj Zmiešaného spevácky zboru Cantus.  

Ružinovčania sa radi zabávajú a pri kvalitnej hudbe obzvlášť. 
Dôkazom toho bolo podujatie, ktoré premenilo Park Andrea 

Hlinku na muzikálové javisko. Išlo už o piaty ročník Ružinovskej 
promenády. „Minulý rok sme sa sústreďovali na operu, teraz sme 
sa rozhodli, že vsadíme na muzikál. Sústredili sme sa na tie najväč-
šie muzikálové hviezdy a ikony tohto žánru. Chceli sme to urobiť 

s orchestrom, pretože tá hudba 
a zvuk je úplne iný a zážitok je 
oveľa silnejší,“ zdôvodnila výber 
žánru Andrea Kozáková, riaditeľ-
ka Cultusu Ružinov. Tohtoročnú 
Ružinovskú promenádu zahájil 
kultový muzikál Cyrano z pred-
mestia z dielne Mariána Vargu, 
Pavla Hammela, Jána Štrassera, 
Kamila Peteraja a Alty Vášovej. 
„Veľmi sa teším z tohto poduja-
tia. Treba robiť takéto programy. 
Čím viac sa hudba a celkovo ume-
nie dostane medzi ľudí, tým je to 
lepšie,“ uviedla speváčka Mirka 
Partlová. Neskôr  na pódium 

vystúpil 25-členný Art Music Orchester spolu so Speváckym zbo-
rom Lúčnica. Program pokračoval vystúpením Fats Jazz band. 
Jednoznačným vrcholom podujatia a pomyselnou čerešničkou na 
torte bola trojica muzikálových legiend. Pozvanie do Ružinova prijal 
neodmysliteľný „Dracula“ 
Daniel Hůlka v sprievo-
de Leony Machálkovej. 
Záverečnú bodku za  
podujatím Jiří Korn, 
ktorý dostal publikum 
doslova do varu. České 
muzikálové legendy sa 
Ružinovčanom predstavi-
li v sprievode Orchestera 
Gustava Broma pod tak-
tovkou Vlada Valoviča.  (vv) Foto: mš, sš

Animácie na kúpaliskách
Pre návštevníkov letných kúpalísk Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Zlaté 
piesky sú pripravené počas mesiacov júl - august bezplatné animácie 
pre dospelých a deti. Aktuálny rozvrh cvičení nájdete zverejnený na 
jednotlivých kúpaliskách a na stránke www.starz.sk. Ide napríklad o 
kruhové tréningy, pilates, DDPYogu, súťaže pre deti, tabatu či tanec  
pre deti. Cvičenia sú bezplatné, sú v rámci vstupného.
Letné kino na Štrkovci
Letné kino, ktoré pripravila mestská časť Bratislava-Ružinov, spoloč-
nosť Cultus Ružinov, a.s., Kino Nostalgia a Ružinovský športový klub, 
p.o., pokračuje aj počas tohtoročných prázdnin. Milovníci dobrých 
filmov si môžu vychutnať bezplatné premietanie pod holým každý 
utorok od 21:00 hod. v amfiteátri Areálu hier Radosť pri Štrkoveckom 
jazere. 
Koncerty v Parku Andreja Hlinku
Kultúrne leto v Ružinove aj tento rok so sebou prinesie zaujímavé 
koncerty. Jedným z nich bude 9. 7. od 14:00 Big band fest, netradične 
v amfiteátri Areálu hier Radosť o 14:00 hod. Ďalšie koncerty v rámci 
ružinovského kultúrneho leta budú v Parku Andreja Hllinku každú 
nedeľu od 19:00 hod. Postupne sa na pódiu počas letných prázdnin 
vystriedajú napríklad Dychová hudba Spojár, Ludo Kuruc Band, Malý 
princ či Erik Rothenstein. 
Prednášky o separovaní
V Dome nádeje Spolku sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej ulici, v 
priestoroch denného stacionára na 1. poschodí, sa  10.7. a  13.7. o 
10:00 hod. budú konať prednášky o životnom prostredí a separo-
vanom zbere. Prenášať bude Martin Kaľovský, pracovník z DAPHNE 
Inštitútu aplikovanej ekológie Martin Kaľovský. Projekt podporila 
mestská časť Bratislava-Ružinov.
Bezplatné in-line korčuľovanie
Každú nedeľu v Areáli netradičných športov na Pivoňkovej ulici je  
v hokejbalovej hale bezplatné in-line korčuľovanie.  

Vždy od 15: 00 hod. do 16:30 hod. Ružinovský športový klub, p.o tak 
ponúka alternatívu všetkým, ktorých korčuľovanie baví. Takto môžu 
svoju záľubu vykonávať celoročne.
Letná bratislavská univerzita pre seniorov
Bezplatná letná bratislavská univerzita, ktorú organizuje hlavné 
mesto v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity 
Komenského v Bratislave, bude od 1. 8. do 10. 8. v Zrkadlovej sieni 
bratislavského Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 14.00 hod. 
Témami prednášok budú: Baroková Bratislava za čias Márie Terézie 
– zlatý vek, Dunaj – dominanta Bratislavy, Hudba v živote človeka, 
Starostlivosť o duševné zdravie seniorov. Záujemcovia sa môžu pri-
hlasovať od 3. 7. do 28. 7. v budove Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy na oddelení služieb občanom, kde im bude odovzdaná 
záväzná prihláška. Kapacita je obmedzená na 160 ľudí

(mš)

Počas letných mesiacov majú deti i dospelí na výber z množstva aktivít, ktoré sa konajú v Ružinove  
a hlavnom meste. Niekoľko z nich vám teraz priblížime.

ružinovská promenáda

rybárske slávnosti

rybárske slávnosti

hlavné namestie hlavné namestie 
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Historické fontány v Ružinove 

Klasická masáž 30 min  13€
Klasická masáž  60 min  20€
Reflexná masáž  30 min  15€
Reflexná masáž  60 min  25€
Masáž chodidiel  20 min  10€
Manuálna 
lymfodrenáž  60 min  30€
Medová masáž  20 min  15€
Másáž lávovými 
kameňmi  60 min  30€
Tehotenské masáže  30 min  13€
Tehotenské masáže  60 min  20€
Rašelinový zábal  20 min  7€
Rašelinový zábal 
+ klasická masáž  90 min  25€

www.katkarelax.sk
+421 950 527 400

Domkárska č.4,
821 05 Bratislava

K U P Ó N

Akcia platí do 30.9.2017. Kupóny nie je možné
kumulovať. Zmena podmienok vyhradená.

-20%

ZĽAVA

Dve zaujímavé fontány sa rozprestierajú v Parku Andreja Hlinku, 
ktorý vznikol v 60. rokoch. Navrhol ho architekt Ferdinand 
Milučký, ktorého môžeme nazývať aj otcom celého sídliska. Už 
pri tvorbe parku rátal so zakomponovaním dvoch fontán. Park aj 
spolu s fontánami bol odovzdaný verejnosti do užívania v roku 
1978. Je koncipovaný na os hlavnej ulice a prechádza rovnobežne 
s ňou. 

Vejárová fontána 
 Autorom fontány je Ladislav 

Mandíček so sochárkou Júliou 
Kunovskou. Fontána je vytvore-
ná z vysokolešteného materiálu, 
osadená v polkruhovom bazéne 
vytvorenom zo šalovaného betónu. 
„Keď sa pozrieme na fontánu ide 
o sústredené polkružnice, ktoré sú 
navzájom na seba napojené a spo-
medzi nich vyteká voda,” povedala 
Jana Hamšíková z Mestského ústavu 
ochrany pamiatok. Fontána je v 
pôvodnom šate ako bola postavená 

a slúži ľuďom. To bolo hlavným cieľom architekta Milučkého, aby 
spríjemňovala život obyvateľom a aby pri nej radi trávili voľný čas. 

Závojová fontána
Ďalšou fontánou, ktorá sa nachádza v Parku Andreja Hlinku, je 
Závojová fontána. Je podstatne väčšia ako tá predchádzajúca. 
Autorom je akademický sochár Jozef Vachálek. Patrí k jednej z naj-
väčších fontán v hlavnom meste a neodmysliteľne patrí ku všet-
kým akciám, ktoré sa v parku uskutočňujú. Pri tvorbe sa sochár 
rozhodol uplatniť v priestore originalitu a umiestnil v 20 metro-
vom stĺpe otvárajúce sa ramená, ktoré vytvárajú podobu závesu 
a z nich tečie voda. Fontána zaberá rozľahlé priestranstvo v parku. 
Pôvodným zámerom bolo, aby sa tam konali tanečné zábavy, pro-
menádne koncerty a rôzne spoločenské podujatia. A tak umiestnil 
do samotného bazénu fontány kruhové pódium, ku ktorému sa 
dá bez problémov dostať.  Architekt si predstavoval, že na pódiu 
bude hrať kapela a okolo fontány bude prebiehať zábava. 

Mária 
Popri Exnárovej ulici sa vo vnútri sídliska rozprestiera jedna z men-
ších, typicky sídliskových fontán, ktorá má názov Mária.  Pôvodne 
nebola realizovaná pre priestor, kde sa nachádza. Jej miesto bolo  
v Medickej záhrade, kde bola od 70. rokov. V roku 1984 išla záhra-
da do komplexnej obnovy a pre fontánu sa hľadalo nové miesto.  
A to našla v Ružinove. Autorom je akademický sochár Pavol 

Mikšík, ktorého diela môžeme vidieť napríklad na fontáne lemu-
júcej Justičný palác v Bratislave.  V pôvodnej verzii bola na polkru-
hovom podstavci, ktorého dozvuky môžeme vidieť ešte dnes. Bola 
tak vyzdvihnutá viac do výšky a celá vynikala lepšie do priestoru. 
Nebola plánová na vloženie do bazénu, v akom je teraz, ale voda 
mala z nej len voľne stekať a deti sa pod ňou mohli hrať a osviežiť 
v letných mesiacoch. Inšpirácia autora vychádza zo ženských a 
rastlinných motívov. „Častokrát sa premýšľala, že práve vrchná 
guľa, z ktorej strieka voda, má zobrazovať rozviate vlasy ženy,” 
dodala Jana Hamšíková. Každý, kto má priestor na fantáziu, si 
dokáže v diele nájsť svoju vlastnú jedinečnú interpretáciu. 

Marianna Podlucká

Ružinov je mestská časť bohatá na historické pamiatky. K nim neodmysliteľne patria aj fontány, ktoré spríjemňujú 
obyvateľom leto. Je známe, že práve pohľad na vodu upokojuje a pôsobí oddychovo, ale to nie je jediné pozitívum 
fontán. Umiestnené pri betónových sídliskách alebo blízko ciest pôsobia ako hluková bariéra. Voda z nich ochladzuje 
aj okolitý vzduch, čo je príjemné hlavne v teplých letných mesiacoch. 

inzercia
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Nie je dôležité len pozerať, ale vidieť

Mnoho Ružinovčanov 
ťa pozná ako milovníka 
bojových umení. Začal si 
s karate, postupne prešiel 
na aikido a capoeiru. Kedy 
sa u teba zrodila láska k 
týmto bojovým umeniam?
Ako dieťa som vyrastal  
v cudzej krajine s odlišnou 
kultúrou. Kinematografia 
tam bola značne ovplyv-
nená americkou tvorbou a 
tak som bol už od útleho 
detstva fanúšikom bojo-
vých umení. Po návrate 
na Slovensko som začal 
vyhľadávať kluby venujúce 
sa bojovým umeniam, avšak 
možnosti boli limitované. 
Cez karate som sa dopraco-
val k aikidu a ku capoeire. 
Kombinácia juhoamerické-
ho temperamentu a slovan-
skej húževnatosti spôsobili, 
že som im verný dodnes.

Môžeš sa popýšiť účasťou 
na viacerých európskych 
či svetových majstrov-
stvách a tiež medailami. 
Ktorý úspech si ceníš naj-
viac? 
Bude to už 20 rokov, 
čo aktívne cestujem na 
významné domáce a 
zahraničné podujatia. Na 
každom z nich je pre mňa 
česť reprezentovať seba, 
môjho majstra, našu školu a 
našu krajinu. Vyše 10 rokov 
reprezentujem Slovensko na 
rozličných majstrovstvách 
v capoeire, s viacerými 
medailovými výsledkami. 

Vážim si každý jeden z nich, 
lebo odzrkadľujú námahu 
a drinu, ktoré za tým stoja.  
Rovnako si cením ohodno-
tenia mojich učiteľov, ktoré 
sa pretavujú do formy tech-
nických stupňov. V capoeire 
som držiteľom inštruktor-
ského fialového opasku 
a  v aikide majstrovského 
stupňa III. dan. No za život-
ný úspech považujem aj 
dlhoročnú prácu v letectve 
a dosiahnutie vysokoškol-
ského vzdelania zo sociálnej 
antropológie, ktoré kľúčovo 
formovalo vznik konceptu 
Academia Universum. 

Spomínaná Academia 
Universum funguje  
v Ružinove už niekoľko 
rokov. Čo si pod týmto 
pojmom môžeme predsta-
viť? Kde sa zrodila myš-
lienka na akadémiu?
Academia Universum je 
koncept systematického 
rozvoja tela, mysle a spo-
ločnosti. Ide o modernú 
kalokagathiu, v ktorej 
nestačí trénovať svoje telo, 
vzdelávať svoju myseľ, ale 
aj adaptovať tieto aspekty 
do partikulárnej skupiny 
členov spoločnosti. Búrame 
mýty, predsudky a stereo-
typy a ukazujeme ľuďom 
svet inými očami. Pretože 
nie je dôležité len poze-
rať, ale vidieť. Námetom 
na zrod tejto myšlienky je 
samotný život. Kto naozaj 
žije a nielen prežíva, čelí 

každodenne mnohým otáz-
kam, na ktoré treba hľadať 
odpovede. Ja som vďaka 
intenzívnemu cestovaniu po 
svete nabral toľko otázok, 
že som cítil potrebu nájsť 
na ne odpovede. K tomu mi 
dopomohlo veľa význam-
ných učiteľov, trénerov a 
mentorov. Koncept akadé-
mie sme pretavili do kon-
krétneho miesta v Ružinove, 
kde chceme poskytnúť kaž-
dému záujemcovi priestor 
na sebarealizáciu. Tento 
priestor máme radi, ale je 
nesmierne obtiažne udržať 
ho za podmienok, ktoré 
máme.

U teba to už teda nie je 
len o súťažení, ale aj tré-
novaní. Rozhodol si sa 
svoje skúsenosti posúvať 
ďalej.  
Nikdy to nebolo o súťažení. 
Súťaž bola len konsekvencia 
vyplývajúca z trénovania. 
Kľúčovým procesom je „učiť 
sa a učiť“. To znamená, že 
žiak, by sa mal jedného dňa 
stať učiteľom a neprestať 
byť žiakom.  Vediem klub s 
vyše 200 členmi, od 5 do 99 
rokov. Je radosť vidieť ich 
napredovanie. Robíme  
z nich zdravých, vzdelaných 
a hodnotných členov spo-
ločnosti.  

Na tvojich tréningoch 
môžeme vidieť desiatky 
detí, už od tých najmen-
ších. Ako sa ti darí ich pri-
tiahnuť na capoeiru?
Na Slovensku platí: spokojný 
klient pritiahne ďalšieho 
klienta. A to je zároveň naša 
najsilnejšia marketingová 
stratégia. Dôležité je prilá-
kať záujemcu na prvý tré-
ning a potom ho už zväčša 
nepustíme.

Aktuálne sa pohrávaš  
s myšlienkou robiť capo-
eiru aj pre seniorov. Je to 
vôbec možné? Veď toto 

bojové umenie sa vyzna-
čuje dosť „krkolomnými“ 
pohybmi. 
Netreba hľadať limity. Limity 
sú v prvom rade v našich 
hlavách. Vieme ich posúvať 
až búrať. Verím, že všetko sa 
dá prispôsobiť. Dôležité je, 
aby praktikantovi prinášala 
daná aktivita radosť, aby 
mu dávala zmysel, aby si v 
nej našiel to svoje. Capoeira 
pre seniorov, nie je pre 
mňa odlišná od capoeiry 
pre deti, capoeiry pre ľudí s 
postihnutím, capoeiry pre 
bezdomovcov a capoeiry 
pre Rómov. Pretože všetko 
sú len nálepky, ktoré nás 
limitujú.

Spolupracuješ teda aj  
s Rómami. V akadémii si 
mal na návšteve spievajú-
ce rómske deti a mládež. 
O čo ide v tomto projekte?
Som súčasťou tímu 
Romanodrom, ktorý pomá-
ha deťom z rómskych osád 
nájsť v sebe zručnosti, 
vďaka ktorým sa dokážu 
dostať von z osady a záro-
veň zostať pyšní na svoju 
etnicitu. 

Aké sú tvoje najbližšie 
plány? S akadémiou,  
s capoeirou, s klubom?
Najbližšie plány sú prežiť. 
Ako som spomínal, sme  
v poslednej fázy, to zname-
ná. dokázať trvalo udržať 
náš projekt medzi ľuďmi  
v čase a v priestore. Dokázali 
sme svetu silu komunity a 
teraz potrebujeme sympati-
zantov, ktorí majú prostried-
ky pomôcť nám robiť veci 
lepšie.

Katarína Kostková
Foto: archív M. Halásza

Narodil sa v Bratislave, no precestoval svet. Pracoval ako palubný 
sprievodca, venoval sa štúdiu cudzích kultúr a vzťahov medzi nimi. 

Zlákali ho bojové umenia, ktorým je verný dodnes a pôsobí ako hlavný 
tréner v klube Abadá Capoeira Bratislava.  Martin „Fogo“ Halász vo 
svete nabral inšpiráciu, ktorú pretavil v Ružinove a založil jedinečnú 

Academiu Universum. 
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Súťažte o knihu A teraz ma pobozkaj od Adriany Macháčovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky 
do 20.7.2017 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a tel-
efonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 9/2017. Správne znenie tajničky RE 6/2017: „Slzy sú vyslanci lásky“. Knihu Pekne spinkaj, bábika od autora M. J. Arlidge získava 
Ľubomír Machovič z Kladnianskej  ulice. 

Posielajte návrhy  
na cenu Senior roka
Poznáte seniora, ktorý robil a stále robí dobré meno 
hlavnému mestu? Nominujte ho na cenu Senior roka. 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyhlá-
sil výzvu  na podávanie návrhov na toto významné 
samosprávne ocenenie.    
Titul Senior roka sa udeľuje primátor Bratislavčanom, ktorí počas 
aktívnej profesie a aj v seniorskom veku prispievajú k rozvoju mesta. 
A to v oblasti občiansko -  spoločenskej, kultúrnej, športovej, prípad-
ne vedecko – výskumnej. Návrhy na cenu Senior roka môžete poslať 
na mailovú adresu: senior@bratislava.sk alebo poštou na adresu 
Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Primaciálne  nám. 1, 814 99 Bratislava. 
Svoj návrh môžete aj osobne doniesť do podateľne magistrátu 
osobne. Čas na to máte do 8. septembra 2017. Nezabudnite  
v návrhu uviesť: meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum 
narodenia, adresa, telefón, e- mail), vaše kontaktné údaje  
a stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiah-
nutých úspechov a výsledkov navrhovaného v aktivite, ktorou 
reprezentuje hlavné mesto aj v seniorskom veku. Primátor 
Bratislavy každoročne oceňuje 4 – 6 laureátov počas mesiaca 
úcty k starším na slávnostnom gala programe. Tento rok sa usku-
toční 12. októbra 2017. (red)

Sloven-   
ské       

príslovie
zospodu dotknutie

vzorec   
jodidu 

rubídneho

biblické    
pomeno-   

vanie      
Sýrie

žiadam,    
požadu-   

jem

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

týkajúce   
sa kera-   

miky
zužuj

sieť       
na ryby    
(zastar.)

tradičný    
ľudový     
odev

trasením   
utlač

lesná      
šelma

nadšenie,  
zápal

prítmie,    
polotma

odtrhnutý  
kus

delíš      
na kúsky   
jedovatý   
človek

1. časť    
tajničky

ušný      
lekár      
(lek.)

pirát      
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mne

značka    
pre sve-   
telný rok   

(light year)

oslovenie  
ženy      
druh     

stromu

zjavne     
(zastar.)   

typ       
automobilu

opytovacie 
zámeno

boh hano-  
benia      

symfoni-   
cká báseň

značka    
prvku      
selén      

vlastníme

3. časť    
tajničky

tropický    
strom

Pomôcky: 
ult, poém,  
CVT, teak, 

Momos

vyhraté    
posta-     
venie      

v šachu

EČV      
Stropkova  
2. časť    
tajničky

zošívam   
latinská    
skratka    
čísla

telev. sp.   
Venezuely  

defekt,     
porucha

združenie,  
spolok

cedidlo    
rímske     
číslo 4

podraďov.  
spojka     
zn. pre    

nanovolt

likér       
(zdrob.)

ženské    
meno

skupinové, 
kolektívne  

(šport.)

nedosta-   
tok zvyku

Farmárske trhy sa neujali
Sobotňajšie Farmárske trhy pred Domom kultúry Ružinov 
už nebudú. Dôvodom bol nižší záujem a možno aj 
konkurencia v podobe známej „Miletičky“. Organizátor, 
spoločnosť Farmárske trhy, s.r.o. bude i naďalej robiť 
takýto predaj domácich produktov z rôznych kútov 
Slovenska v Dúbravke, Karlovej Vsi a Petržalke. (red)
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Posledné sídlo Habsburgovcov i história Dunaja

Zámok Eckertsau sa nachádza len pár 
kilometrov od Bratislavy a mestská časť 

ho vybrala hlavne kvôli jeho histórii. Bol totiž 
posledným sídlom rodiny Habsburgovcov. 
K zámku patrí aj nádherný park, v ktorom si 
mohli seniori oddýchnuť a načerpať energiu 
na ďalšie časti výletu. Miesta, ktoré sú spo-

jené s históriou Rakúsko-Uhorska, sú senio-
rom veľmi blízke. Obdobie im nie je až také 
vzdialené ako mladším generáciám a preto 
veľakrát dopĺňali výklad sprievodcu a pýtali 
sa otázky, ktoré ich zaujímali. Zámok je 
zaujímavý svojimi miestnosťami. Seniorom 
sa páčila hlavne komorná atmosféra, ktorá 

tam vládla. Zámok síce nie je až taký veľký, 
ale má čo ponúknuť. Najviac ich zaujala 
miestnosť, kde bolo podpísané rozhodnu-
tie, či cisár abdikuje. Zaujímali sa aj o porce-
lán, ktorý bol vystavený a mužom padli do 
oka hlavne poľovnícke trofeje, ktorých bolo 
v zámku neúrekom. Výletu za zúčastnilo 
približne 100 seniorov. Druhé miesto, ktoré 
navštívili bol Ort an der Donau. Dunaj spája 
krajiny a mal veľký vplyv rozvoj Slovenska. 
„Seniori sa na tejto zastávke mohli dozve-
dieť ako rieka ovplyvňovala históriu, životy 
a aj vývoj regiónov. Výlet tak spojil históriu 
rodiny s históriou rieky,” dodala Henrieta 
Valková, vedúca odboru sociálnych vecí. 
Seniori si výlety, ktoré pre nich organizuje 
mestská časť,  pochvaľujú a častokrát to nie 
je ich prvý výlet. Do zámku Eckartaus sa 
plánujú vrátiť so svojimi rodinami a hlavne 
s vnúčatami, ktorým chcú ukázať krásnu 
históriu Rakúsko-Uhorska, do ktorého sme 
patrili aj my. 

Marianna Podlucká
Foto: Henrieta Valková

Aj pre letom čakal na seniorov tradičné výlety. Pri jednom z nich sa vybrali kúsok za hranice Slovenska. 
Počas celodenného výletu ich čakalo niekoľko zastávok. Prvou bol zámok Eckartsau, potom Ort an der 
Donau a národný park Donau-Auen. Každá z týchto zastávok bola jedinečná a seniori si ich pochvaľovali. 

Seniori si opäť rozširovali svoje počítačové znalosti
Ani vo vyššom veku nie sú počítače žiadna veda. Stačí len 
chcieť a mať chuť učiť sa nové veci. Jednou z možností, kde sa 
seniori spriatelia s počítačom je kurz v spoločnosti Lenovo. 
Najnovšie si svoje počítačové znalosti môžu rozšíriť aj na 
kurze v Národnom ústave celoživotného vzdelávania.
Spolupráca mestskej časti Ružinov a spoločnosti Lenovo funguje 
úspešne už niekoľko rokov. Skôr narodení Ružinovčania mali pred 
letom opäť možnosť zblížiť sa s počítačom a zdokonaliť sa v rôznych 
funkciách či aplikáciách. „Aj tento rok pokračujeme v spolupráci s touto 
spoločnosťou, keďže záujem medzi našimi seniormi o zlepšovanie si 
počítačových zručností neklesá, práve naopak. Aj preto sme pre nich 
ešte pred letom pripravili jeden kurz. Teší nás, že naši seniori sú stále 
takí aktívni a majú záujem učiť sa nové veci. Potom nás to aj viac teší, 
keď vidíme, že sú spokojní,“ povedala na margo letného kurzu Henrieta 
Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí na ružinovskom miestnom 
úrade.  Kurzy pomáhajú seniorom najmä zdokonaliť sa v počítačovej 
gramotnosti, ale zároveň sa aj socializovať. Aj preto bol o letný počí-
tačový kurz enormný záujem. Svedčí o tom počet prihlásených osôb. 
Kapacita kurzu bola však iba 14 ľudí a tak aj tento raz prišlo na rad 
žrebovanie. Počas hodiny sa tak seniori mohli spýtať na čokoľvek, čo 
ich zaujímalo v oblasti počítačov. Zamestnanci IT spoločnosti  mali 
odpoveď na všetko. Väčšina seniorov už prišla do kontaktu s počíta-

čom, tabletom,  mailom, či skypom. Ale predsa, je toho ešte veľa, čo by 
sa radi naučili. „Dostala som od deti počítač, tak chcem na ňom vedieť 
pracovať. Trošku na ňom niečo samozrejme ovládam, ale chce to ešte 
veľa práce. Aj tento kurz je taký náročnejší, musím si veľa písať, aby som 
si všetko zapamätala. Mnohé informácie sú pre mňa nové, ale snažím 
sa,“ s úsmevom a v dobrej nálade popísala priebeh kurzu Mária. Medzi 
seniormi sú ale aj takí, ktorí sa v počítačoch vyznajú trošku viac, na kurz 
si prišli takpovediac oprášiť vedomosti. Tak ako napríklad Jozef: „Nie 
je to pre mňa úplne neznáme, kedysi som s počítačmi pracoval. Ale 
predsa len, doba ide dopredu a sú medzierky, ktoré treba vyplniť. Som 
rád, že som bol vyžrebovaný a môžem tu byť. Oceňujem individuálny 
a trpezlivý prístup zamestnancov spoločnosti, ktorí sa nám venujú.“ Je 
povzbudzujúce vidieť ľudí v dôchodkovom veku, ako bažia po nových 
vedomostiach a informáciách. Podobné projekty preto Ružinov  
s radosťou takéto projekty podporuje. Svedčí o tom aj aktuálna novin-
ka - spolupráca s Národným ústavom celoživotného vzdelávania. Kurzy, 
ktoré si pripravili pre ružinovských seniorov sú zamerané na získavanie 
základných zručností ako sú: základy práce s webovým prehliadačom a 
vyhľadávačom, vytvorenie a správa e-mailového konta a konta na soci-
álnej sieti, ako i základy práce s textovým, tabuľkovým a  prezentačným 
programom.

Katarína Kostková
Foto: Lenovo (Slovakia)



  

  

  

RUŽINOVSKÉ KULTÚRNE LETO
 
Park Andreja Hlinku

16.07. ne  19.00 h 
DYCHOVÁ HUDBA SPOJÁR 

23.07. ne  19.00 h    
LUDO KURUC BAND
Nezabudnuteľné slovenské melódie

30.07. ne  19.00 h 
ADRIENA BARTOŠOVÁ a hostia
Jazzový koncert speváckej osobnosti

06.08. ne  19.00 h
MALÝ PRINC
Rockový koncert 

11.08. pia, Park A. Hlinku
RUŽINOV-INLINE

Tradičné letné korčuliarske 
podujatie tento krát aj v Ružinove

13.08. ne  19.00 h
MARTIN GEIŠBERG
Koncert folkového pesničkára  
                                      
20.08. ne  19.00 h
ERIK ROTHENSTEIN
Jazzový koncert

25.08. – 27.08. pia - ne
PIVOBRANA BEER FEST 
Festival nezávislých remeselných   
slovenských pivovarov a výborného jedla

Pravidelné aktivity 
v Parku Andreja Hlinku

CVIČENIE S FITCAMPOM
každý utorok 18:00-19:00 

TAI CHI
zdravotné cvičenie 
pre seniorov
každú stredu 11.30 – 13.00

DK Ružinov

03.09. ne od 15:00
RUŽINOVSKÁ OPEKAČKA
Nafukovacie atrakcie, detská zóna,  
zapálenie vatry a hasičská show pred DK 
Ružinov

 
DOM KULTÚRY RUŽINOV 

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

06.07. ŠT 19:30  ÚPLNÍ CUDZINCI 
  Paolo Genovese, Tal., 2016
07.07. PI 18:00  JA, ZLODUCH 3 
  3D Kyle Balda, Pierre Coffin, USA, 2017 
  (PRE DETI)
07.07. PI 20:00  V UTAJENÍ 
  Michael Apted, Brit., 2017
12.07. ST 19:30  ŠPINA 
  Tereza Nvotová, SR/ČR, 2017
13.07. ŠT 19:30  OKLAMANÝ 
  Sofia Coppola, USA, 2017
14.07. PI 18:00  JA, ZLODUCH 3 
  Kyle Balda, Pierre Coffin, USA, 2017 (PRE DETI)
14.07. PI 20:00  OKLAMANÝ 
  Sofia Coppola, USA, 2017 (PREMIÉRA)
19.07. ST 19:30  SRDCU NEROZKÁŽEŠ 
  Michael Showalter, USA, 2017
20.07. ŠT 19:30  DUNKIRK Christopher 
  Nolan, Brit./Fr./Hol./USA, 2017 (PREMIÉRA)

21.07. PI 18:00  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA, 
  USA, 2017 (PRE DETI)
21.07. PI 19:45  DUNKIRK 
  Christopher Nolan, Brit./Fr./Hol./USA, 2017
22.07. SO 17:30  VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT 
  3D Luc Besson, Fr., 2017
22.07. SO 20:00  DUNKIRK 
  Christopher Nolan, Brit./Fr./Hol./USA, 2017
23.07. NE 19:00  VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT  
  Luc Besson, Fr., 2017
26.07. ST 19:30  SRDCU NEROZKÁŽEŠ 
  Michael Showalter, USA, 2017
27.07. ŠT 19:30  DUNKIRK 
  Christopher Nolan, Brit./Fr./Hol./USA, 2017
28.07. PI 18:00  „BOCIAN“ RIŠKO 
  Toby Genkel, Nem./Nór./Belg., 2017 (PRE DETI)
28.07. PI 19:45  VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT 
  Luc Besson, Fr., 2017

SD Nivy, Súťažná 18 

PIVOBRANA
BEER FEST

Festival nezávislých 
slovenských pivovarov

25. - 27. 
august 2017

Park Andreja Hlinku
Ružinov

PROGRAM NA AUGUST nájdete na www.nostalgia.sk
Viac info o filmoch, programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

Amfiteáter Areálu hier Radosť

09.07. ne  od 14.00 h 
BIG BAND FEST
Zvolenský Big Band /SR/, Swingless Jazz 
Ensemble /SR/, Dixie Kings Of Hungary /
HU/, Rozhlasový Big Band Gustava Broma /
SR a ČR/
Špeciálny hosť večera: Deidra Jones, 
svetoznáma vokalistka Michaela Jacksona 
/USA/

11.07.ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Big Lebowski

18.07. ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Pat a Mat vo filme

25.07. ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Orol Eddie

01.08. ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Teória tigra

08.08. ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Kingsman: Tajná služba

15.08. ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Rytmus sídliskový sen

22.08. ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Až vyjde mesiac

29.08. ut 21.00 h
LETNÉ KINO: Traja bratia


