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15. novembra
budú komunálne voľby
Knihy môžete
vrátiť aj keď je
zatvorené

Na Ostredkoch
otvorili výbeh pre psov
Ľudia sú ochotní, len
im treba ukázať, ako na to

Ružinovčanka
seniorkou roka
PRESTAVBA STANICE NA MLYNSKÝCH NIVÁCH NADOBÚDA JASNEJŠIE KONTÚRY• RUŽINOV DOSTANE PENIAZE NA
POLICAJNÉ KAMERY • ZASYPE MAJITEĽ JAMU NA SOLIVARSKEJ?• SÚŤAŽ O VSTUPENKY NA KYJEVSKÝ CITY BALET•

Škôlka na Gemerskej má
nový dvor

Tohtoročná oprava ciest
a chodníkov ide do finále
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Komunálne voľby 15. november 2014
Kedy? 			
Koho volíme?
			
			
			
			

Sobota 15.11. 2014
Volebné miestnosti budú otvorené: 7:00-20:00 hod.
Starostu Ružinova
Poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
(tvorí ho 25 poslancov)
Primátora Bratislavy
Poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy (tvorí ho 45 poslancov)

Kandidáti na starostu Ružinova
Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta
1 Ján Buocik, Mgr., 37, zástupca starostu, Nevädzová 6E, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
2 Slavomír Drozd, Ing., 49, dizajnér, Mierová 38, Smer-SD, SNS, SZS
3 Miloslav Hetteš, doc. RNDr., CSc , 60, prezident Medzinárodnej
rady pre sociálny rozvoj (ICSW Europe), Sputniková 37, Nový
parlament
4 Vladimír Kovalčík, 57, ekonóm, Pavlovova 16, Strana moderného
Slovenska
5 Valentín Mikuš, JUDr., 55, právnik, Votrubova 8, Lepšia štvrť
6 Dušan Pekár, Ing., Mgr., 50, starosta, Martinská 37, KDH, OĽaNO,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP,
OKS
Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
Volebný obvod č. 1 – NIVY
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1 Gabriel Almáši, JUDr., 51, advokát, Niťová 3, Lepšia štvrť
2 Boris Cehlárik, 35, manažér, Miletičova 47, Sieť, SaS, SZ, MostHíd, SDKÚ-DS
3 Miloš Daniel, 27, grafik, Kupeckého 11, Právo a spravodlivosť
4 Vladimír Ferjenčík, MUDr., 63, lekár – neurológ, Svätoplukova 10,
KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
SMK– MKP, OKS
5 Patrik Guldan, PhDr., 58, historik umenia, pamiatkar, Dulovo
námestie 7, nezávislý kandidát
6 Robert Holec, PhDr., 37, podnikateľ, Mliekarenská 15, Smer-SD,
SNS, SZS
7 Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., 40, právnik, Narcisová 8, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
8 Marcel Juriga, 51, správca budov, Páričkova 3, Nezávislé fórum
9 Lukáš Koukal, JUDr., 27, právnik, Niťová 4, KDH, OĽaNO, NOVA,
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
10 Vladimír Kovalčík, 57, ekonóm, Pavlovova 16, Strana moderného
Slovenska
11 Lýgia Machovičová, Ing., 58, dramaturgička, Prievozská 3, Právo
a spravodlivosť
12 Valentín Mikuš, JUDr., 55, právnik, Votrubova 8, Lepšia štvrť
13 Anna Reinerová, Ing., 56, ekonómka, Líščie nivy 6, Sieť, SaS, SZ,
Most-Híd, SDKÚ-DS
14 Andrea Sklenárová, Ing., 34, ekonómka, Palkovičova 7, Strana
demokratického Slovenska, Národ a Spravodlivosť - naša strana
15 Linda Spačilová, Ing., 37, verejná správa, Šumavská 33,
Strana demokratického Slovenska, Národ a Spravodlivosť - naša
strana
16 Katarína Šimončičová, Ing., 66, ochranárka iniciatívy Bratislava
otvorene, Dulovo námestie 4, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
Volebný obvod č. 2 – STARÝ RUŽINOV
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 2 kandidátov
1 Tomáš Alscher, Ing., 30, ekonóm Národného onkologického ústavu,
Palkovičova 14, Smer-SD, SNS, SZS
2 Igor Beneš, Ing., 31, podnikateľ, Jégého 16, Strana TIP
3 Ľubomír Čižmár, 38, manažér, Jégého 10, Strana moderného

Slovenska
4 Lukáš Herel, Mgr., 27, prevádzkar Jégého 5, KDH, OĽaNO,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP,
OKS
5 Peter Hríb, JUDr., 52, advokát, Bajzova 4, Demokratická strana
6 Peter Juriga, Ing., 59, stavebný inžinier, Palkovičova 9, Lepšia štvrť
7 Martin Klementis, Ing., 50, správca pohľadávok
Krížna
64, Sieť, SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
8 Jozef Matúšek, Mgr., 67, predseda združenia občanov,
Palkovičova 15, nezávislý kandidát
9 Oľga Mrvová, 50, zdravotná pracovníčka, Martinčekova 20, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
10 Ľudmila Zajacová, RNDr., CSc., 65, dôchodkyňa, Líščie nivy 8,
Sieť, SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
Volebný obvod č. 3 – RUŽOVÁ DOLINA
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 2 kandidátov
1 Martina Fondrková, Mgr., 39, živnostníčka, Sklenárova 10, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
2 Attila Horváth, Mgr., 47, pedagóg, Miletičova 55, Sieť, SaS, SZ,
Most-Híd, SDKÚ-DS
3 Dušan Kečkéš, 22, účtovník, Miletičova 37, Právo a spravodlivosť
4 Radovan Struhár, 32, manažér, Martinčekova 5, Sieť, SaS, SZ,
Most-Híd, SDKÚ-DS
5 Adrián Takács, Ing. 39, ekonóm, Martinčekova 5, Smer-SD, SNS,
SZS
6 Peter Valko, Ing., 33, manažér, Mliekarenská 2, KDH, OĽaNO,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP,
OKS
Volebný obvod č. 4 – TRÁVNIKY
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1 Peter Banič, RNDr. 66, geológ, organizačný pracovník,
Rezedová 28, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
2 Roman Blanár, 50, živnostník, Medzilaborecká 19, Strana
demokratického Slovenska, Národ a Spravodlivosť - naša strana
3 Jozef Bonko, 53, občiansky aktivista, Rezedová 28, Smer-SD, SNS,
SZS
4 Slavomír Drozd, Ing., 49, dizajnér, Mierová 38, Smer-SD, SNS, SZS
5 Martin Ferák, Mgr., 42, podnikateľ, Astrová 4, Sieť, SaS, SZ, MostHíd, SDKÚ-DS
6 Martin Gála, Bc., 22, študent, Narcisová 18, KDH, OĽaNO, NOVA,
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
7 Viktória Jančošeková, Mgr., 39, SZČO, Nevädzová 6F, nezávislý
kandidát
8 Vladimír Kokolevský, Ing. arch., 58, architekt, Astrová 20,
Demokratická strana
9 Ľubica Krekáňová, MUDr., 59, lekárka, Sedmokrásková 2, Právo a
spravodlivosť
10 Daniela Nemcová, Ing., 51, inžinierka ekonómka,
Tomášikova 5/B, Smer-SD, SNS, SZS
11 Alica Orda Oravcová, Ing., 38, daňová poradkyňa, Ďatelinová 10,
nezávislý kandidát
12 Jozef Ošlejšek, 41, manažér, Ďatelinová 4, Sieť, SaS, SZ, MostHíd, SDKÚ-DS
13 Eduard Púčik, Ing. , 52, ekonóm, Nezábudková 22, Strana
demokratického Slovenska, Národ a Spravodlivosť - naša strana
14 Ondrej Sova, Ing., 49, stavebný technik Rumančeková 22, Právo
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a spravodlivosť
15 Eva Škrabáková, Bc., 23, študentka, Muškátová 36, Demokratická
strana
16 Daniela Šurinová, JUDr., 37, právnička, Rezedová 1, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
17 Juraj Šušol, 37, manažér, Ľanová 12, Sieť, SaS, SZ, Most-Híd,
SDKÚ-DS
Volebný obvod č. 5 – POŠEŇ
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1 Igor Adamec, Mgr., 50, riaditeľ TVR a RE, Klincová 17, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
2 Vojtech Bihary, 53, vedúci autodopravy, Mlynské luhy 3, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
3 Peter Frasch, Ing., 39, špecialista na počítačové siete,
Ondrejovova 17, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
4 Milan Hasák, 53, vodič, Exnárova 5, Strana demokratického
Slovenska, Národ a Spravodlivosť - naša strana
5 Peter Hrapko, Ing., 52, inžinier dopravy, Štefunkova 1, Bratislava,
Smer-SD, SNS, SZS
6 Slavomír Kovár, 34, živnostník, Ďatelinová 4, Bratislava, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
7 Viera Kyselicová, Mgr., 64, pedagogička, Narcisová 6, Smer-SD,
SNS, SZS
8 Petra Palenčárová, Mgr., 33, manager, Konopná 45, Sieť, SaS, SZ,
Most-Híd, SDKÚ-DS
9 Marta Švihrová, Ing., 58, finančná riaditeľka, Hraničná 79, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
10 Helena Vrábliková, PhDr., 57, sociálna pracovníčka, Andreja
Mráza 2, Smer-SD, SNS, SZS
11 Maroš Wirth, Ing., 48, živnostník, Sv. Vincenta 4, nezávislý
kandidát
Volebný obvod č. 6 – PRIEVOZ
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1 Mária Barancová, PaedDr., 53, pedagogička, Fibichova 15, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
2 Darina Franková, Ing., 61, ekonómka – kontrolórka, Mierová 192,
Smer-SD, SNS, SZS
3 Peter Hanuska, RNDr., 63, informatik, Stachanovská 46, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
4 Rudolf Hauzer, Mgr., MBA, 48, konzultant, Hrachová 14/B, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
5 Anton Kittler, 40, majiteľ stavebnej spoločnosti, Lodenica – Vlčie
Hrdlo 10453, Sieť, SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
6 Martin Kostelničák, PhDr., 30, doktorand, Mierová 116, Smer-SD,
SNS, SZS
7 Zdenka Kramplová, Ing., 57, mediátorka, Nové záhrady IV/10,
Strana moderného Slovenska
8 Martin Pener, Mgr., 36, odborník na civilnú ochranu a krízové
riadenie Hraničná 17, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
9 Peter Richter, Bc., 27, študent, Nové záhrady I, 13, Nový parlament
10 Martin Vojtašovič, JUDr., 30, právnik, Sinokvetná 25, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
Volebný obvod č. 7- ŠTRKOVEC
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1 Radovan Bajer, Bc., 35, industriálny architekt, Komárnická 10,
KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
SMK– MKP, OKS
2 Ivan Bošanský, JUDr., Ing., 56, právnik, Haburská 16, Smer-SD,
SNS, SZS
3 Jozef Fedeleš, doc. MUDr., CSc., 67, lekár, Čečinová 16, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
4 Peter Hudec, Mgr., 54, právnik, Toplianska 2, Slovenská ľudová
strana
5 Jarmila Karasová, Mgr., 71, redaktorka, Haburská 16, Slovenská

ľudová strana
6 Michal Kocián, Ing., 30, ekonóm, Haburská 16, KDH, OĽaNO,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP,
OKS
7 Gabriel Meheš, Ing. 60, manažér, Seberíniho 8, Lepšia štvrť
8 Katarína Otčenášová, Ing., 51, geodetka, Trnavská cesta 58, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
9 Miroslav Polner, 59, živnostník, Sabinovská 5, Slovenská ľudová
strana
10 Maroš Smolec, Mgr., 39, šéfredaktor, Sabinovská 11, Smer-SD,
SNS, SZS
11 Lucia Štasselová, Ing. arch., 56, architektka, Nezábudková 2, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
12 Tatiana Tomášková, Ing., 47, chemická inžinierka, Drieňová 1/G,
Sieť, SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
Volebný obvod č. 8 – OSTREDKY
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1 Ladislav Debnár, Ing., 39, softvérový inžinier, Prešovská 40/C,
KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
SMK– MKP, OKS
2 Viera Hlavenková, akad. soch., 66, výtvarníčka, Sputniková 2,
nezávislý kandidát
3 Eulália Ižová, Ing., CSc., 72, ekonómka, Rovníková 2, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
4 Pavol Jusko, 50, vysokoškolský pedagóg, Azalková 8, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
5 Juraj Kerekeš, Ing., 62, vedecký pracovník, Rovníková 14, SmerSD, SNS, SZS
6 Martin Lazík, Mgr., 37, manažér, Raketová 12, Sieť, SaS, SZ, MostHíd, SDKÚ-DS
7 Martin Lejtrich, Ing., 39, finančný riaditeľ, Nevädzová 6/F,
Demokratická strana
8 Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 41, riaditeľ Bratislavského
okrášľovacieho spolku, Súmračná 12, nezávislý kandidát
9 Ivan Martyák, Mgr., Ing., 47, odborný poradca, Ostredková 28,
Smer-SD, SNS, SZS
10 Peter Michalík, Ing., 24, odborník pre obchod a marketing,
Ostredková 16, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
11 Robert Müller, 57, konateľ spoločnosti, Radarová 14, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
12 Martin Patoprstý, Ing., 29, občiansky aktivista, Sputníková 3,
Smer-SD, SNS, SZS
Volebný obvod č. 9- TRNÁVKA
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov
1 Vladimír Barčák, 45, podnikateľ, Bencúrova 61, Smer-SD, SNS,
SZS
2 Peter Bruncko, Bc., 23, študent, Edisonova 14, Demokratická
strana
3 Marián Gajdoš, MVDr., 55, veterinárny lekár, Nerudova 11, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
4 Kamila Hrušková, Mgr., 50, špeciálna pedagogička, Edisonova 29,
Smer-SD, SNS, SZS
5 Damián Kováč, MBA, PMP, 31, projektový manažér, Na
križovatkách 35D, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
6 Jakub Malý, Mgr., 30, advokát, Slovinská 5, Právo a spravodlivosť
7 Vladimír Morgoš, MVDr., 62, veterinárny lekár, Seberíniho 15,
Lepšia štvrť
8 Vladimír Sloboda, Ing., 35, zástupca starostu, Vietnamská 42, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
9 Katarína Ševčíková, 51, podnikateľka, Nerudova 65, Sieť, SaS, SZ,
Most-Híd, SDKÚ-DS
10 Martin Škriňa, 34, podnikateľ, Doležalova 15, Právo a
spravodlivosť
11 Vladimír Tichý, Ing., 54, konzultant, Staničná 7, KDH, OĽaNO,
NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP,
OKS
12 Peter Turlík, Ing., 36, odborník na podnikovú ekonómiu, Na
križovatkách 37,KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
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Kandidáti na primátora Bratislavy
Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta
1. Ivan Bielik, PhDr., PhD., MPH, MHA , 60, vysokoškolský učiteľ,
Hradná 6, Ľudová strana Naše Slovensko
2. Peter Čiernik, Ing., 61, strojný inžinier Matúšova 23, nezávislý
kandidát
3. Miroslav Dragun, 25, riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského
kraja, Medveďovej 1, nezávislý kandidát
4. Milan Ftáčnik, doc., RNDr., CSc., 58, vysokoškolský učiteľ,
Kúpeľná 8, nezávislý kandidát
5. Gabriel Karácsony, Ing., 68, manažér Balkánska 118, Priama
demokracia
6. Milan Kňažko, 69, herec, Havlíčkova 7/B, nezávislý kandidát
7. Tatiana Kratochvílová, Ing., 55, manažérka, Ševčenkova 22, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
8. Ivo Nesrovnal, JUDr., LL.M,. 50, právnik, Jelačičova 18, nezávislý
kandidát
9. Andrej Palacko, 59, nezávislý fotograf,
Náb. arm. gen. L. Svobodu 52, nezávislý kandidát
10. Kristína Ulmanová, Mgr., 50, ekonómka, Gemerská 2, nezávislá
kandidátka
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy
za volebný obvod Ružinov
Na hlasovacom lístku označíme maximálne 7 kandidátov
1 Gabriel Almáši, JUDr., 51, advokát, Niťová 3, Lepšia štvrť
2 Tomáš Alscher, Ing., 30, ekonóm Národného onkologického ústavu,
Palkovičova 14, Smer-SD, SNS, SZS
3 Martin Barkol, 35, živnostník, Kaštieľska 22, Sieť, SaS, SZ, MostHíd, SDKÚ-DS
4 Roman Blanár, 50, živnostník, Medzilaborecká 19, Strana
demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť - naša strana
5 Jozef Bonko, 53, bezpečnostný technik, Rezedová 28, nezávislý
kandidát
6 Peter Bruncko, Bc., 32, študent, Edisonova 14, Demokratická strana
7 Ján Buocik, Mgr., 37, zástupca starostu, Nevädzová 6E, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
8 Ľubomír Čižmár, 38, manažér, Jégého 10, Strana moderného
Slovenska
9 František Dej, RSDr., 66, manažér, Podunajská 11, Smer-SD, SNS,
SZS
10 Juraj Droba, Mgr., MBA, M.A., 43, poslanec NR SR,
Ružinovská 3, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
11 Slavomír Drozd, Ing., 49, dizajnér, Mierova 38, Smer-SD, SNS,
SZS
12 Milan Hasák, 55, vodič, Exnárová 5, Strana demokratického
Slovenska, Národ a spravodlivosť - naša strana
13 Robert Holec, PhDr., 37, podnikateľ, Mliekarenská 15, Smer-SD,
SNS, SZS
14 Attila Horváth, 47, pedagóg, Miletičova 55, Sieť, SaS, SZ, MostHíd, SDKÚ-DS
15 Peter Hrapko, Ing., 52, inžinier dopravy Štefunkova 1, Smer-SD,
SNS, SZS
16 Peter Hríb, JUDr., 52, advokát, Bajzova 4, Demokratická strana
17 Martin Chren, Ing., 33, poslanec NR SR, Haburská 49/C, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
18 Peter Juriga, Ing. ,59, stavebný inžinier, Palkovičova 9, Lepšia
štvrť
19 Branislav Kaliský, Ing. arch., 46, architekt, Strmý vŕšok 65, KDH,
OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, SMK–
MKP, OKS
20 Vladimír Kokolevský, Ing. arch., 58, architekt, Astrová 20,
Demokratická strana
21 Martin Kormúth, 21, študent vysokej školy Sokolská 18, Smer-SD,
SNS, SZS
22 Vladimír Kovalčík, 57, ekonóm, Pavlovova 16, Strana moderného
Slovenska
23 Andrej Kovarik, 31, environmentalista ochranár, Štefana Králika 8,

KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
SMK– MKP, OKS
24 Zdenka Kramplová, Ing., 57, mediátorka, Nové záhradky IV/10,
Strana moderného Slovenska
25 Peter Kucer, Dr., Ing., 47, generálny riaditeľ, Pažítková 5,
JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
26 Martin Lejtrich, Ing., 39, finančný riaditeľ Nevädzová 6/F,
Demokratická strana
27 Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 41, riaditeľ Bratislavského
okrášľovacieho spolku, Súmračná 12, nezávislý kandidát
28 Jozef Matúšek, Mgr. 67, predseda združenia občanov,
Palkovičova 15, nezávislý kandidát
29 Gabriel Meheš, Ing., 60, manažér, Seberíniho 8, Lepšia štvrť
30 Valentín Mikuš, JUDr., 55, právnik, Votrubova 8, Lepšia štvrť
31 Vladimír Morgoš, MVDr., 62, veterinárny lekár, Seberíniho 15,
Lepšia štvrť
32 Ivo Nemčič, Ing. ,49, podnikateľ, Čučoriedková 7, Sieť, SaS, SZ,
Most-Híd, SDKÚ-DS
33 Ivo Nesrovnal, JUDr., LL.M., 50, právnik, Jelačičova 18, nezávislý
kandidát
34 Alica Orda Oravcová, Ing., 38, daňová poradkyňa, Ďatelinová 10,
nezávislý kandidát
35 Petra Palenčárová, Mgr., 33, manažérka, Konopná 45, Sieť, SaS,
SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
36 Lukáš Pokorný, Mgr., 44, odborník na verejnú správu,
Súmračná 24, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
37 Eduard Púčik, Ing., 52, ekonóm, Nezábudková 22, Strana
demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť - naša strana
38 Víťazoslav Repáš, Ing., 63, príslušník bezpečnostnej služby,
Komárnická 2, Komunistická strana Slovenska
39 Vladimír Sirotka, Ing., CSc., 68, ekonóm, Ďatelinová 9, nezávislý
kandidát
40 Andrea Sklenárová, Ing., 34, ekonómka, Palkovičova 7, Strana
demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť - naša strana
41 Vladimír Sloboda, Ing., 35, zástupca starostu Vietnamská 42, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
42 Maroš Smolec, Mgr., 39, šéfredaktor, Sabinovská 11, Smer-SD,
SNS, SZS
43 Ondrej Sova, Ing., 49, stavebný technik, Rumančeková 22, Právo
a spravodlivosť
44 Linda Spačilová, Ing., 37, štátna zamestnankyňa, Šumavská 33,
Strana demokratického Slovenska, Národ a spravodlivosť - naša
strana
45 Katarína Šimončičová, Ing., 66, ochranárka iniciatívy Bratislava
otvorene, Dulovo nám. 4, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska, SMK– MKP, OKS
46 Martin Škriňa, 34, podnikateľ, Doležalova 15, Právo a
spravodlivosť
47 Lucia Štasselová, Ing., arch., 56, manažérka, Nezábudková 2, Sieť,
SaS, SZ, Most-Híd, SDKÚ-DS
48 Jarmila Tvrdá, Ing., 51, odborníčka na verejnú správu a investície,
Rajecká 38, KDH, OĽaNO, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska, SMK– MKP, OKS
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Nezabudnite v deň volieb

Voľby sú len do ôsmej večer
Komunálne voľby budú len v jeden deň, a to v sobotu
15. novembra 2014 od 7:00 do 20:00! Volebné miestnosti
tak nebudú otvorené až do 22:00, ako to býva pri iných
voľbách. Vyplýva to zo zákona. Odvoliť tak musíte stihnúť
do ôsmej večer. Nezabudnite si vziať občiansky preukaz.
Ak nevládzete zájsť do volebnej miestnosti
Ak sa nemôžete v deň volieb dostaviť do volebnej
miestnosti, môžete požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov o hlasovanie mimo volebnej miest-

nosti. Ako Ružinovčan môžete o to požiadať telefonicky
na telefónnom čísle 02/48 284 338 alebo 02/48 284 352
najneskôr 14. novembra 2014 do 12. hodiny, prípadne
priamo v deň volieb okrskovú volebnú komisiu (v ktorej
zozname voličov ste zapísaný). V takom prípade okrsková volebná komisia k vám vyšle dvoch svojich členov s
prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a
obálkou. Takúto možnosť využívajú napríklad pacienti
v nemocniciach, starší ľudia so zníženou schopnosťou
pohybu alebo ľudia zo zdravotných dôvodov pripútaní
na lôžko. Ak sa vaša volebná miestnosť nachádza na poschodí, môžete požiadať okrskovú volebnú komisiu na
prízemí, aby vám pomohla s voľbou a nemuseli ste vyjsť
až na poschodie.
Voličské preukazy v komunálnych voľbách nie sú
Ak by ste chceli voliť mimo miesta svojho trvalého bydliska s voličským preukazom, v komunálnych voľbách
to nie je možné na rozdiel od prezidentských či parlamentných volieb. Dôvodom je, že v každej obci, v každom meste sú iní kandidáti a tým aj iné hlasovacie lístky.
Svojho starostu, primátora a poslancov tak môžete voliť
len v mieste, kde máte trvalý pobyt. Preto, ak sa chcete
volieb zúčastniť, odvoľte v sobotu ráno a potom odcestujte na víkend.

V Bratislave sa rozhodne
medzi Kňažkom a Ftáčnikom.

Súboj Kňažka s Ftáčnikom o post primátora je zatiaľ tesný.

PRIESKUM: Keby sa komunálne voľby uskutočnili už tento týždeň, koho by ste volili za primátora?
Milan KňažKo

37,3%

Milan FtáčniK

36,9%

Ivo neSrovnal

16,6%

tatiana Kratochvílová

5,3%

oStatní Kandidáti: Ivan Bielik (1,1%),
Miroslav Dragun (1,0%), Peter Čiernik (0,8%),
Kristína Ulmanová (0,6%), Gabriel Karacsony (0,4%)

Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, (VisioStat) sú naďalej jasnými favoritmi na primátora Bratislavy
Milan Kňažko a Milan Ftáčnik. M. Kňažko zostáva aj po oficiálnom odovzdaní kandidátnych listín jediným kandidátom,
ktorý má šancu vyzvať súčasného primátora M. Ftáčnika. Oproti máju 2014 sú obaja favoriti vyrovnanejší.
Telefonický prieskum realizovala agentúra VisioStat v dňoch 22. – 27. septembra 2014, na vzorke 1001 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave, reprezentatívnej podľa
pohlavia, veku a dosiahnutého vzdelania.

ZDROJ: VisioStat
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Štvorročné zúčtovanie
Volebné obdobie zástupcov samosprávy, ktorých si Ružinovčania zvoli v novembri 2010, o pár dní skončí. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien a investícií, ktoré sa v Ružinove udiali počas štyroch
rokov.

Oprava ciest

Chátrajúci park Andreja Hlinku sa podarilo zrekonštruovať. Všetky
chodníky tu majú nový povrch, opravená je veľká závojová fontána
aj s osvetlením, nové sú lavičky, koše, úpravou prešla zeleň, opravené sú rozsiahle betónové múry. Pribudlo osvetlenie parku a pitné
fontánky. Tri štvrtiny nákladov na rekonštrukciu parku sa podarilo
pokryť zo súkromných zdrojov.

Revitalizácia športových areálov

27 ciest dostalo nový povrch - Trebišovská, Súhvezdná, odbočovací
pruh Gagarinova-Ondrejovova, Jašíkova, Seberíniho, Babuškova,
Papraďová, Šalviová, Maximiliána Hella, Wattová, Táborská, Ružová
dolina, Medzilaborecká, Solivarská, Stachanovská - odbočovací
pruh + rekonštrukcia, Ondrejovova, Tekovská, Polárna, Brestová,
Kapušianska, Revúcka, Narcisová, Azovská, Kladnianska, Kašmírska, Spoločenská, Železná. Niektoré ešte v priebehu pár týždňov
dokončia.

Oprava chodníkov

Rekonštrukciou prešli školské športové areály. Bežecké dráhy sa
zmenili na tartanové, pribudli multifunkčné ihriská. Areály sa otvorili širokej verejnosti. Revitalizáciou prešli areály ZŠ Nevädzová, ZŠ
Vrútocká, ZŠ Kulíškova, ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Mierová (s novou
bežeckou rovinkou) a pred dokončením je Areál ZŠ Ružová dolina.
Novú antuku dostala aj bežecká dráha okolo Štrkoveckého jazera.

Detské ihriská

V roku 2013 sa Ružinov pustil aj do opravy chodníkov – obnova
povrchu sa týkala Slowackého, časti Teslovej, časti Ružovej doliny,
Brestovej, Levickej, Šumavskej, Nevädzovej, Konopnej, Bencúrovej,
Ivana Horvátha, Súmračnej (od Bioparku po Ružinovskú), Kozmonautickej. Niektoré ešte v priebehu pár týždňov dokončia. Zároveň
mestská časť Ružinov v rokoch 2013 a 2014 upravovala zjazdy z
chodníkov na bezbariérové.

Rekonštrukciou prešlo 12 detských ihrísk – Areál hier Radosť,
Kašmírska, Bajzova, Bachova, Staré záhrady, Sinokvetná, Nezábudková, Banšelova, Hraničná, Rezedová, Svidnícka, Líščie nivy.

Zrekonštruované toalety a sprchy

Park Andreja Hlinku s novou tvárou

V 21 materských a 9 základných školách majú deti aj zamestnanci
zrekonštruované všetky toalety aj sprchy. Rekonštrukciu Ružinov
realizoval počas štyroch letných prázdnin.

7
Komunikácia s verejnosťou

Cyklotrasa

V roku 2012 sa podarilo
vybudovať cyklotrasu z
ulice Mlynské nivy k lávke
Prístavného mosta. Tým
sa vyriešil problém, aby
cyklisti nemuseli prechádzať cez rušnú Bajkalskú
ulicu. Zvyšok aktivít tvorilo osádzanie cyklostojanov hlavne pred budovami škôl a škôlok a
piktogramy pre cyklistov v rámci existujúcich chodníkov.

Nájomné byty
Obyvatelia mali každý mesiac možnosť stretnúť sa so starostom
Ružinova vždy na inom sídlisku. Tu mali Ružinovčania možnosť položiť svoje otázky aj zástupcom mestskej a štátnej polície. Zároveň
mestská časť Ružinov zaviedla prezentácie investičných zámerov
pre verejnosť, aby mali možnosť vyjadriť sa k nim.

Zlaté vedro

Ružinov sa stal najprínosnejšou samosprávou roku 2013 za riešenie
podnetov od obyvateľov na internetovom portáli Odkazprestarostu.sk. Ocenenie Zlaté vedro Milana Capáka Ružinovu udelil Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť. Zároveň Ružinov poskočil o
desiatky miest nahor v rebríčku Otvorená samospráva, ktorý robí
Transparency International.

Záchrana MŠ Exnárova a zvýšenie kapacity škôlok

Mestská časť Ružinov vytvorila jasné pravidlá prideľovania nájomných
bytov formou všeobecne záväzného nariadenia. Starosta Ružinova sa
vzdal práva prideľovať nájomné byty, namiesto toho o tom rozhoduje
bytová komisia zložená z poslancov a zástupcov verejnosti. 30 percent
nájomných bytov je určených pre ružinovských učiteľov.

Regulácia výstavby

Miestne zastupiteľstvo v roku 2014 schválilo územný plán zóny
Krajná-Bočná, tesne pred schválením je územný plán zóny Trnávka-stred. Hotové sú koncepty návrhov troch územných plánov
zón okolo Štrkoveckého jazera. Začína príprava územných plánov
zón Cvernovka a Ostredky. Mestská časť Ružinov dala viac ako 20
podnetov na zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy. Ich
hlavným cieľom je zadefinovať v územnom pláne zeleň tam, kde
sa reálne nachádza a školské areály. Začali konania o stavebnej
uzávere v lokalite Štrkoveckého jazera a Ostredkov.

Smetné koše

Viac ako 300 smetných košov pribudlo v
Ružinove za uplynulé dva roky. Ružinov
vymieňal staré zdevastované za nové a
pridával ďalšie na nových miestach. Viac
smetných košov si vyžiadali samotní
obyvatelia, ktorí dávali tipy, kde im
smetné koše chýbajú.

Oprava lavičiek

Ružinovu sa s pomocou rodičov podarilo docieliť, aby MŠ Exnárova zostala na svojom mieste, kde funguje od 60. rokov. Hrozilo
jej, že bude musieť z priestorov odísť, pretože ich chcela susedná
Základná umelecká škola Exnárova. Tlak samosprávy a rodičov
pomohol a poslanci hlavného mesta škôlku podporili. Budovu
škôlky tak dostala do správy mestská časť Ružinov a škôlka má od
leta vymenená všetky okná, zrekonštruované kúpeľne a pribudla
tu jedna nová trieda. Kapacitu všetkých ružinovských škôlok sa
od roku 2012 podarilo mestskej časti zvýšiť o viac ako 180 miest.
Napriek tomu je ale stále nedostatok miest v škôlkach.

Grantový
program
podporil nápady obyvateľov

131 nápadov
obyvateľov podporila mestská
časť Ružinov počas
štyroch rokov zo
svojho nového grantového programu. Do komunitných projektov
tak investovala viac ako 450 tisíc eur.

Lavičky v parkoch postupne prechádzajú výmenou. Nové lavičky sú už napríklad v Bioparku na Ostredkoch, na Rozmarínovej,
v Parku Andreja Hlinku, Parku Kukorelliho, v Rapošovom parku,
na Daxnerovom námestí, vo vnútrobloku na Bajzovej. Obnovou
prechádzajú aj lavičky medzi domami na sídliskách.

Vynútené investície

Viac ako 1,2 milióna eur prispeli súkromné spoločnosti do rozvoja
Ružinova formou zmluvy o spolupráci s mestskou časťou Ružinov.
Za svoje peniaze tak zrekonštruovali niektoré cesty, chodníky, detské ihriská, budovy škôl a škôlok, prispeli ne rekonštrukciu Parku
Andreja Hlinku.

Pravidelné aktivity pre seniorov

Mestská časť
Ružinov zmenila systém práce
so seniormi s
cieľom pritiahnuť ich viac do
spoločnosti.
Každý mesiac
seniori chodia
na iný výlet a
kultúrne podujatie (koncerty, prednášky, poznávacie prechádzky). Tri ročníky
má za sebou celodenné podujatie Deň seniorov, vznikli dve denné
centrá – na Pošni a na Ostredkoch.
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Do knižnice môžete
vrátiť knihy aj po
otváracích hodinách
Čitatelia Knižnice Ružinov na Miletičovej ulici už
môžu využívať prvý ružinovský bibliobox. Je to
schránka, do ktorej môžete vrátiť knihy bez toho, aby
ste vošli do knižnice. Je to praktická vec, ktorú čitatelia ocenia cez víkend, počas dní pracovného pokoja a
vždy vtedy, keď je knižnica zatvorená. Bibliobox 1. 10.
2014 slávnostne uviedli do prevádzky starosta Ružinova Dušan Pekár, riaditeľka Knižnice Darina Horáková a
deti zo ZŠ Ružová dolina. Na bibliobox Knižnica Ružinov získala peniaze z grantu ministerstva kultúry.

Na Astronomickej ulici za garážami na sídlisku
Ostredky pribudlo ihrisko pre psov. Psíčkari
tu môžu svojich psov pustiť bez vôdzky, čo je
mimo voľných výbehov zakázané. Psie ihrisko
je oplotené, je tu kôš na psie exkrementy a dá
sa posedieť na lavičkách. Výbeh zrealizovala
mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu, vyšiel na približne 11 tisíc eur. Vybudovať psie
ihriská mala ružinovská samospráva vo svojich
tohtoročných prioritách, ružinovskí poslanci na
to vyčlenili v rozpočte peniaze. Ďalší výbeh pre
psov vznikne ešte tento rok na konci Prievozu
na rohu Parkovej a Syslej ulice.

V Parku Andreja Hlinku
pribudli nové stromy
Borovice čierne a borovice himalájske dala pred pár
týždňami vysadiť mestská časť Ružinov v zrekonštruovanom Parku Andreja Hlinku. Ide o prvú časť náhradnej
výsadby za vyrúbané choré stromy a kríky, ktoré bolo
potrebné z parku odstrániť v rámci revitalizácie zelene
parku. Spolu tu pribudne stovka nových stromov a nové
kríky.

V Prievoze vystavovali tekvice

Výstava vypestovaných tekvíc, jesenných
plodov z prievozských záhrad, ochutnávka
tekvicových koláčov, to bol druhý ročník
Prievozských tekvicových slávností. Do
Spoločenského domu Prievoz na Kaštieľskej
ulici prilákali desiatky Ružinovčanov. K susedskej atmosfére podujatia prispela aj výstava
dekorácií z tvorivých dielní, ktoré fungujú
v tomto spoločenskom dome. Deti si mohli vyrobiť rôzne výrobky a slávnosti spestrilo vystúpenie prievozského detského folklórneho súboru Trávniček. Návštevníci si mohli so sebou odniesť aj semiačka tekvíc či
iných plodov, ktoré po vypestovaní môžu vystavovať na budúci rok. „Tento rok sme
mali v Prievoze slabšiu úrodu tekvíc, ako minulý rok, lebo veľa pršalo a mnoho plodov
záhradkárom zhnilo. Tie, ktoré, sa dostali na výstavu, boli tak o to vzácnejšie,“ povedal
Martin Okapec zo Spoločenského domu Prievoz. Zaujímavosťou výstavy bola dvojmetrová uhorka.
(mš)

Príďte na pivo a porozprávajte sa
so starostom Dušanom Pekárom.
5.11. o 18:00 - U Deda, Zalužická 49
6.11. o 18:00 - Hotel 21, Nerudova 8
12.11. o 18:00 - U Prievozníka, Mierová 85

Dušan Pekár
starosta Ružinova

Hojdana má 13

Ružinovské Materské centrum Hojdana
v októbri oslávilo svoje 13. narodeniny. Deti
s rodičmi ich prišli do Hojdany na Haburskej
ulici na Štrkovci osláviť na už tradičný Koníkový
deň. Povoziť sa mohli na koňoch a koníkové
body získavali na stanovištiach so súťažnými
úlohami.
Hojdana pôsobí ako občianske združenie, ktoré funguje z 2% z daní, grantov a darov od firiem či jednotlivcov, napojená nie je na žiaden
rozpočet samosprávy či štátnej správy. Za 13
rokov sa vypracovala na centrum, ktoré poskytuje výchovné, vzdelávacie a zábavné aktivity
najmä pre deti v predškolskom veku a matky
na materskej dovolenke. Cez týždeň tu funguje
herňa, rôzne kurzy pre deti aj dospelých, burzy,
divadelné predstavenia, prednášky, v lete tábory. Materské centrum tak poskytuje možnosti
sebarealizácie mnohým matkám, ale aj otcom.

inzercia

Na Ostredkoch otvorili
prvý voľný výbeh pre psov

Viem o svojich úspechoch.
Viem o svojich neúspechoch.
Viem, čo treba spraviť.
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Ružinov dostane
peniaze na policajné kamery
V Ružinove by mohli pribudnúť ďalšie
kamery mestskej polície. Mestská časť
Ružinov totiž uspela s projektom, ktorým sa uchádzala o rozšírenie kamerového systému. Nové kamery by tak
mohli pribudnúť vďaka dotácii 18 tisíc
eur od Rady vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality.

Ružinov vytipoval spolu s mestskou políciou a policajným zborom okresu Bratislava
II lokality, kde policajti pociťujú najväčšiu
absenciu kamier. Ide o oblasť pri Centre
pre liečbu drogových závislostí na Hranič-

STRETNUTIE SO STAROSTOM
RUŽINOVA
DUŠANOM PEKÁROM

nej ulici, okolie obchodného centra Retro
a križovatku ulíc Tomášikova-Gagarinova.
Nonstop monitorovanie lokalít by pomohlo
k zníženiu počtu a odhaleniu trestných činov. Zároveň by v spomínaných problematických lokalitách pôsobili preventívne a
odrádzali by páchateľov v konaní trestnej
činnosti. „Dotácia od Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality by pokryla
náklady na dve kamery, preto ešte v spolupráci s mestskou aj štátnou políciou vyberieme,
ktoré dve miesta to budú,“ spresnila Ľubica
Petrisková z útvaru pre styk s verejnosťou
ružinovského miestneho úradu, ktorá je koordinátorom podaného projektu.
Tento rok už v Ružinove pribudli štyri kamery mestskej polície z rozpočtu hlavného
mesta – nainštalované sú na Radničnom námestí, na Palkovičovej, pri Bille na Bajkalskej
a na križovatke Svätoplukovej a Záhradníckej.

11. november 2014
16:00-18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Ostredková 14
Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na
www.ruzinov.sk

Lahôdkový
ružinovský víkend

Dve kultúrne lahôdky pre Ružinovčanov
pripravila počas posledného októbrového
víkendu mestská časť Ružinov.

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Škôlkari
z Gemerskej majú nový dvor

Predtým prach...

....teraz tráva

Materská škola Gemerská má konečne dvor, aký chcela. Dlhé roky tu mali preliezačky na
prašnej zemine. Deťom aj učiteľkám to komplikovalo pobyt vonku hlavne v suchom počasí. Pred pár dňami sa pre nich stal realitou vynovený škôlkarsky dvor. Majú tu vysadený
trávnik a preliezačky dostali bezpečnú a komfortnú dopadovú plochu. Úprava dvora škôlku
vyšla na 10 tisíc eur. „Polovicu sme získali rozpočtu mestskej časti Ružinov , zvyšok z rozpočtu
materskej školy a od rodičov, ktorí výrazne pomáhali pri realizácii a do celého diela sa pustili,“
povedala riaditeľka materskej školy Eva Bednaričová. S úpravou dvora by chceli ďalej pokračovať – hlavne opravou asfaltovej plochy.
Foto: MŠ Gemerská, M. Štrosová

Prišla s novinkou pre rodiny – Ružinovským
rodinným koncertom. Na ňom sa predstavil
Bratislavský chlapčenský zbor. „Robíme každý
mesiac podujatia pre seniorov a chceli by sme
vyskúšať viac do diania v Ružinove vtiahnuť aj rodiny s deťmi, Ružinovský rodinný koncert je takou
prvou lastovičkou,“ povedala Henrieta Valková,
vedúca odboru sociálnych vecí ružinovského
miestneho úradu. Bratislavský chlapčenský
zbor bez problémov zaplnil veľkú sálu Domu
kultúry Ružinov publikom viacerých generácií.
Špeciálne pre seniorov bol určený zasa koncert
orchestra Bratislava Hot Serenaders. Hudba 20.
a 30. rokov staršiu generáciu prilákala do Spoločenského domu Nivy, kde seniori od začiatku
koncertu vytvorili vynikajúcu atmosféru. Oba
koncerty boli pre divákov bezplatné.
(red)

Volím Ružinovčana.

Zachránil parkovisko a park, zveľadil
prostredie a háji záujmy občanov.
Boris Čechvala

športovec, hudobník, fotograf, učiteľ

Jozef Matúšek

predseda združenia občanov v Ružinove
občiansky kandidát na poslanca
Ružinov 8
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VOLEBNÝ PROGRAM:
zastavenie zahusťovania stabilizovaných sídlisk nežiaducou výstavbou
rozširovanie kapacít materských škôl
zvyšovanie starostlivosti o seniorov
skvalitnenie starostlivosti o zeleň a poriadok v Ružinove
rekonštrukcie ciest a chodníkov
zodpovedné a transparentné hospodárenie
rekonštrukcie a výstavba detských ihrísk

KAŽDÝ ROK BUDEME ROBIŤ ODPOČET PLNENIA VOLEBNÉHO PROGRAMU
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Do 18. novembra pripomienkujte koncepty
regulácie výstavby okolo Štrkoveckého jazera
Návrhy konceptov územných plánov zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská Drieňová
predstavili spracovatelia obyvateľom začiatkom októbra počas verejnej prezentácie týchto konceptov.
Ide o predbežný návrh, ako by sa mohla uberať regulácia výstavby v tomto území.
Územný plán zóny je nástroj, ktorým chce mestská časť
Ružinov regulovať budúcu výstavbu v okolí Štrkoveckého
jazera. Vychádzať musí pritom z územného plánu Bratislavy, ktorý detailne rozpracúva, limituje výšky budov aj ich
funkciu. Nerieši, kto, za koľko a kedy vybuduje, je len podkladom do budúcna. Aktuálne majú spracovatelia hotové
dva varianty konceptov troch územných plánov zón okolo
Štrkoveckého jazera. Tie môže verejnosť písomne pripomienkovať do 18. novembra 2014. Z konceptov a pripomienok potom vzniknú už návrhy územných plánov zón, k tým
sa bude verejnosť znovu vyjadrovať.

Bulvár, garáže, móla

Architekti do budúcna navrhujú zelený bulvár, ktorým by
pokračoval Park Andreja Hlinku popred zimný štadión a
peší prechod okolo zimného štadióna až k jazeru Rohlík.
Vedľa zimného štadióna vidia priestor na plaváreň alebo
akvapark, ktorý by mohol využívať energiu zo zimného

štadióna. „Navrhujeme móla na stĺpoch nad hladinou Štrkoveckého jazera, aby sa dalo prejsť nad hladinou,“ povedal na
verejnej prezentácii architekt Branislav Kaliský ako jeden
zo spracovateľov územných plánov zón. „Móla sú pre
nás neprípustné,“ reagoval jeden z obyvateľov, ktorý je
rybárom. Podľa ďalšieho budú zasa ľudia ohrozovať jazero
odpadkami, ak budú mať možnosť nad jazerom sa prechádzať. „V Areáli hier Radosť navrhujeme revitalizáciu minigolfu, zachovávame bežeckú dráhu . Pokiaľ ide o hotel Junior,
jedným z variantov je dostavba hotela a parkovacích miest,“
objasnil architekt Kaliský. Zároveň navrhuje súkromníkom plánovaný bytový dom Monte Verde na parkovisku
na Stropkovskej presunúť smerom k Drieňovej ulici. „Namiesto toho navrhujeme, že parkovisko na Stropkovskej by
mohli nahradiť kryté garáže so zeleným povrchom, ktoré by
nadviazali na terasu obytného domu Stropkovská a postupne
by sa smerom k jazeru znižovali,“ doplnil architekt Kaliský.
Investor, ktorý by takéto garáže zrealizoval, či už súkromný

alebo mestská časť Ružinov, by musel od obyvateľov odkúpiť existujúce garáže na Stropkovskej. Bez ich súhlasu by sa
to ale nedalo. Na mieste garáží na Teslovej zasa spracovatelia územných plánov zón prichádzajú s myšlienkou vybudovať na ich mieste bytové domy s podzemnými garážami. To
by sa rovnako dalo realizovať len v prípade, ak by vlastníci
svoje garáže investorovi bytových domov predali. Práve
fakt, že by tu namiesto garáží mali byť bytové domy sa
obyvateľom nepáči. Radšej by sa priklonili ku garážovému
domu. „Toto sú len koncepty územných plánov zón, sme tu
na to, aby sa ľudia k tomu vyjadrili, dali svoje pripomienky,“
vysvetlil architekt Kaliský. Ak máte záujem koncepty návrhov územných plánov zón pripomienkovať, výkresy k nim
nájdete na internetovej stránke www.ruzinov.sk alebo
www.poriadokvruzinove.sk. Zasielajte ich do 18. novembra 2014 na adresu Miestny úrad Bratislava -Ružinov,
Mierová 21, 827 05 Bratislava 2.
Miroslava Štrosová

Prestavba stanice na Mlynských nivách
nadobúda jasnejšie kontúry

Ako s územným
plánom Ostredkov?

Projekt prebudovania autobusovej stanice Mlynské nivy na úplne novú stanicu
ožil. Spoločnosť HB Reavis Slovakia predložila koncom októbra projekt na posudzovanie vplyvov na životné prostredie
(EIA). Zámerom je komplexné prebudovanie
priestoru súčasnej autobusovej stanice až po
Svätoplukovu ulicu tak, aby vyhovovala požiadavkám modernej stanice. Podľa zámeru, ktorý
investor predložil na posudzovanie vplyvov na
životné prostredie, má mať nová stanica štyri
nadzemné a dve podzemné podlažia. Nástupiská a výstupiská majú byť situované pod zemou
v úrovni prvého podzemného podlažia. Do nadzemných podlaží chce investor umiestniť vstupy do stanice, obchody, služby. Parkovanie návštevníkov plánuje rozmiestniť
v rámci podzemia aj nadzemných podlaží objektu stanice. Súčasťou projektu novej stanice má byť 30-podlažná administratívna budova na rohu Svätoplukovej a Mlynských nív. Celá stanica má byť moderným priestorom, ktorý poskytuje vyššiu
kvalitu cestujúcim a dostatok služieb, ktoré cestujúci využívajú napríklad pri čakaní na ďalší spoj. Po získaní záverečného
stanoviska Ministerstva životného prostredia SR k projektu v rámci procesu EIA sa investor bude uchádzať o získanie územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia. Začiatok výstavby novej stanice odhaduje predbežne na rok 2016.

Obstaranie územného plánu zóny Ostredky zabezpečí architekta Marta Závodná. Mestská časť Ružinov s ňou už
uzavrela zmluvu. Jej úlohou bude v stanovených termínoch
zabezpečiť jednotlivé časti procesu obstarania územného
plánu zóny. Jeho cieľom je regulácia výstavby v lokalite,
kde veľkú časť pozemkov vlastní súkromný majiteľ. Zároveň bude môcť pokračovať konanie o stavebnej uzávere.

Bergamon žiada o prvé stavebné povolenia

Spoločnosť Bergamon požiadala o prvé stavebné povolenie na objekty v rámci rovnomenného polyfunkčného areálu, ktorý chce vybudovať medzi ulicami Hraničná a Mlynské nivy na mieste areálu NAD. Zatiaľ požiadal len o stavebné povolenia
na parkoviská, vnútroareálové komunikácie a chodníky v rámci prvej etapy stavby. Územné rozhodnutie na polyfunkčný
komplex Bergamon nadobudlo právoplatnosť v roku 2013. Novovybudovaný areál má pozostávať z bytových domov, administratívnych budov, apartmánových domov, parkovísk, chodníkov, oddychových a zelených plôch.

Zasype majiteľ jamu na Smolníckej?
Ružinovský stavebný úrad začal konanie o odstránení stavby bytového
domu na rohu Smolníckej ulice za účelom vrátenia pozemku do pôvodného stavu. Argumentuje tým, že ide o nepovolenú stavbu. Stavebník Inforama tu pred dvoma rokmi stihol vyhĺbiť jamu, podľa stavebného úradu už
po termíne platnosti stavebného povolenia. Stavebný úrad vtedy nariadil
stavbu zastaviť. S konaním o odstránení jamy stavebný úrad musel čakať
na rozhodnutie nadriadeného Okresného úradu Bratislavu, ktorý potvrdil,
že stavebník začal stavať už mimo platnosti stavebného povolenia.

Sputnik musí dodať
novú protihlukovú štúdiu

Vodohospodárske stavby Malacky, ktoré chcú už šesť rokov
postaviť bytový dom Sputnik na Sputnikovej ulici, majú dodať novú hlukovú štúdiu. Vyplýva to z opätovného otvorenia stavebného konania ružinovským stavebným úradom.
Obyvatelia Sputnikovej totiž vyhrali súdny spor, ktorým
súd prakticky zrušil stavebné povolenie z roku 2008. Obyvatelia v spore argumentovali tým, že hluková štúdia, ktorú
investor predložil, nedostatočne posúdila hlukové pomery
stavby. Súd im dal za pravdu. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva skonštatoval, že nie je možné existujúcu hlukovú štúdiu v novom stavebnom konaní akceptovať, a to
najmä z dôvodu zmeny predpisov. Stavebník oznámil stavebnému úradu, že na pôvodnej hlukovej štúdii trvá. Stavebné konanie stavebný úrad prerušil a Vodohospodárske
stavby vyzval na doplnenie hlukovej štúdie. Na pozemku
na Sputnikovej je v súčasnosti jama, ktorú investor stihol
vykopať minulý rok.
(mš)
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Komárnická ulica prešla drobnou revitalizáciou

Za 50 rokov
len dvaja riaditelia

Úpravou verejného priestranstva prešla Komárnická ulica na
Štrkovci. Vyšliapané chodníky vedúce cez jeden z vnútroblokov získali novú štrkovú vrstvu, keďže ich podklad tvoril skôr
už len prach a burina. Táto drobná revitalizácia nadviazal na
minuloročnú úpravu predzáhradky pred jedným z panelákov,
ktorú spoločne s mestskou častou realizovali samotní obyvatelia domu. Zároveň vo vedľajšom vnútrobloku Komárnickej ulice
získali obyvatelia viac miesta na parkovanie. „Dosiahli sme ich
jednoduchým zarovnaním terénu na mieste, kde bolo nevyužívané pieskovisko,“ vysvetlila Zuzana Pallaghyová, vedúce referátu
životného prostredia ružinovského miestneho úradu. Mestská
časť Ružinov ešte dokončí revitalizáciu verejného priestranstva
pred bytovým domom na Miletičovej v susedstve Centrálu a
vnútrobloku na Azovskej. Získala na ne dotáciu 50 tisíc eur od
hlavného mesta.
(mš)

Tohtoročné opravy ciest a chodníkov idú do finále

Narcisová

Nevädzová ...

Ružinov končí s tohtoročnou obnovou povrchov ciest a chodníkov. V uplynulých týždňoch dostali nový asfaltový povrch
cesty na Narcisovej (Trávniky) a Kapušianskej (Štrkovec), na rad príde Revúcka ulica (Nivy). Obnovený povrch majú už aj chodníky
na Bencúrovej (Trnávka) a Konopnej (Prievoz). Mestská časť Ružinov dokončuje zároveň opravu chodníka na Nevädzovej ulici smerom k Retru (Trávniky) a ešte zrealizuje nový povrch chodníka na Šumavskej (Starý Ružinov) a Súmračnej (Ostredky). Tohtoročná
bilancia ružinovskej samosprávy je opravených desať ciest a desať chodníkov. Investícia z rozpočtu mestskej časti predstavuje viac
ako pol milióna eur.

V Základnej škole
Ružová dolina vzniká modernejšie ihrisko

Asfaltový dvor Základnej školy Ružová dolina sa mení
na multifunkčné športové ihrisko. Do konca novembra
tu žiaci školy budú mať modernejšie ihrisko s kvalitným
povrchom. Škola tak bude mať lepšie podmienky predovšetkým na loptové športy. Ide o podobné ihrisko ako už
má napríklad základná škola Vrútocká, Medzilaborecká či
Kulíškova. Premenu dvora na športové ihrisko financuje
mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu. Realizácia vyjde na vyše 150 tisíc eur.
(mš)

Päťdesiat rokov existencie oslávilo
Gymnázium Ladislava Novomeského na
Tomášikovej ulici. Vzniklo v roku 1964 ako
Stredná všeobecnovzdelávacia škola Bratislava–Ružinov. Vtedy sídlila o kúsok ďalej – na ulici
Mlynské luhy. Do novovybudovaných priestorov
na Tomášikovej sa škola presťahovala v roku 1968.
Škola začínala s dvojakým zameraním – všeobecný
variant a variant matematicko-fyzikálny. Potom
sa preorientovala na humanitné a prírodovedné
zameranie a rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Dlhé roky na gymnáziu organizovali celoslovenské
literárne a novinárske súťaže. V roku 1993 pribudla
k štvorročnému gymnáziu aj osemročná forma
štúdia. Dnes sa gymnázium vyprofilovalo na školu,
ktorá sa zaoberá hlavne zdravotnou výchovou,
ochranou ľudských práv, ochranou životného
prostredia. Ako jedna z mála škôl sa môže pochváliť
vlastným bazénom. Za 50 rokov gymnáziom prešlo
vyše osem tisíc študentov, medzi nimi boli napríklad tenista Miloslav Mečíř, krasokorčuliar Jozef
Sabovčík, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, bývalá
predsedníčka vlády Iveta Radičová, aj súčasný
český minister financií Andrej Babiš. Medzi rarity
školy patrí fakt, že za 50 rokov sa tu vystriedali len
dvaja riaditelia – do roku 1991 ním bol Jozef Filan a
od roku 1991 súčasný riaditeľ Norbert Kyndl.

Obchodníci zo Sklenárovej
majú tiež polstoročnicu

Päťdesiatničkou sa stala aj zo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb Samuela
Jurkoviča na Sklenárovej 1. Keď ju v roku 1964
otvorili ako Učňovskú školu v Bratislave, sídlila
o pár metrov ďalej na Schiffelovej 9. Na Schiffelovu
1 (dnes Sklenárovu 1) sa presťahovala v roku 1981.
Škola postupne menila názvy na Stredné odborné
učilište obchodné (1982), potom na Stredné odborné učilište Samuela Jurkoviča (1997) a napokon na
Strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela
Jurkoviča (2009). V súčasnosti má škola trojročné
učebné odbory s výučným listom,
v ktorých vzdeláva predavačov, aranžérov
a skladových operátorov. Štvorročné štúdium
s maturitou ponúka v odboroch Marketing firmy,
Manažment obchodu a služieb, Medzinárodné
obchodné vzťahy a Služby a súkromné podnikanie. Škola zozbierala 400 predmetov do múzea
obchodu, každý rok organizuje celoslovenskú súťaž
v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou
a každý rok tu robia odbery krvi, aby získavali
nových prvodarcov.

JUDr. Mgr. Miloslav

STAROSTLIVOSŤOU

O ZELEŇ

vrátim slnko
do vašich domovov
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STAVEBNÝ RUCH NÁS OMRZEL

CHCEME KĽUD A ZELEŇ
kandidát na starostu
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PROGRAM JÁNA BUOCIKA ZA RUŽINOVČANOV
• KONIEC ZAHUSŤOVANIU RUŽINOVSKÝCH SÍDLISK, CHCEME KĽUD A ZELEŇ
Každou ďalšou stavbou sa zhoršuje kvalita života Ružinovčanov, zeleň, na ktorú sme boli zvyknutí, nám mizne pred očami.
Ružinovské sídliská majú ostať také, ako ich niekedy naprojektovali. Preto iniciujem Petíciu proti zahusťovaniu ružinovských sídlisk,
na základe ktorej budú vyhlásené stavebné uzávery.
• NA JEDEN BYT JEDNO PARKOVACIE MIESTO
Už sa skoro nedá zaparkovať v rozumnej vzdialenosti od domu, kde bývame. Navrhujem rezidenčné parkovanie, kde ku každému
bytu bude jedno parkovacie miesto zadarmo. Za ďalšie miesto si každý rád priplatí, ak bude môcť parkovať v blízkosti svojho domu.
My tu žijeme, my tu chceme slušne parkovať.
• RUINA OBCHODNÉHO DOMU RUŽINOV JE HANBA
Na zdevastované centrum Ružinova sa už nedá pozerať, samospráva musí s hanbou Ružinova niečo spraviť. Navrhujem v spolupráci
s magistrátom Hl. mesta Bratislavy ponúknuť investorovi OD Ružinov mestské pozemky na zámenu v inej lokalite. Sami sa potom
rozhodneme, čo tam bude stáť.
• KAŽDÉ RUŽINOVSKÉ DIEŤA SA MUSÍ DOSTAŤ DO ŠKÔLKY
Štyri roky som zodpovedal za ružinovské školstvo a napriek novým 180 miestam v škôlkach, stále nevieme umiestniť viac ako 150
detí. Cieľom je, aby sme boli schopní prijať do škôlky každé trojročné ružinovské dieťa aj v priebehu roka, kedy sa mamičke skončí
rodičovská dovolenka.
• CESTY, CHODNÍKY A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ NEBUDEME PLÁTAŤ, DÁME IM NOVÉ POVRCHY
Naše cesty a chodníky majú viac ako 50 rokov, ich oprava už je nevyhnutná. Oprava výtlkov nemá zmysel, na jar výtlk opravili, po
zime tam bol opäť. Ružinovské cesty, chodníky a verejné priestranstvá musíme opravovať tak, aby do 10 rokov mali všetky nové
povrchy.
• O ZELEŇ A ČISTOTU SA MUSÍME LEPŠIE STARAŤ
Zeleň je to najvzácnejšie, čo v Ružinove máme. Musíme jej venovať viac starostlivosti, častejšie kosiť. Vysoká tráva je nebezpečná
pre alergikov. Ružinovské ulice a priestranstvá si zaslúžia viac košov, moderné čistiace stroje a pracovitých upratovačov. Viem, že
zeleň a čistota sú priorita.
• RUŽINOVSKÉ PENIAZE SÚ VAŠE PENIAZE, SPOLUROZHODUJTE O ICH POUŽITÍ
Pred tromi rokmi som stál pri zrode ružinovského grantového systému. Každoročne je na projekty Ružinovčanov vyčlenených skoro
150 tisíc EUR. Tí, ktorí si chcú skrášliť vnútroblok, predzáhradku, opraviť kontajnerové stojisko, či prístupový chodník, môžu aj
naďalej požiadať o grant do 5 tisíc EUR. Rozumné nakladanie s ružinovskými peniazmi je samozrejmosťou.

PODPORTE PETÍCIU PROTI ZAHUSŤOVANIU RUŽINOVSKÝCH SÍDLISK
O konci zahusťovania ružinovských sídlisk doteraz hovoril každý starosta. Stále pribúdajúce stavby svedčia o opaku. Zámerom
petície je vyhlásenie miestneho referenda, v ktorom sa Ružinovčania vyjadria, či odmietajú ďalšie zahusťovanie ružinovských
sídlisk a žiadajú vyhlásenie stavebnej uzávery až na päť rokov. Vyplňte hárok s petíciou, ktorý nájdete v tomto čísle
Ružinovského ECHA a spoločne zachováme Ružinov taký, aký ho máme radi.
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KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA RUŽINOV
ZA NIVY

ZA STARÝ RUŽINOV

2
Mgr. Boris CEHLÁRIK,
manažér

7
JUDr., Mgr. Miloslav
HRÁDEK, právnik

ZA RUŽOVÚ DOLINU

2
Mgr. Attila HORVÁTH,
pedagóg

13
Ing. Anna REINEROVÁ,
ekonómka

7
Ing. Martin KLEMENTIS,
správca pohľadávok

4
Radovan STRUHÁR,
manažér

5
Mgr. Martin FERÁK,
podnikateľ

12
Josef OŠLEJŠEK,
manažér

ZA PRIEVOZ

1

6

Mgr. Igor ADAMEC,
riaditeľ TVR a RE

Slavomír KOVÁR,
živnostník

8
Mgr. Petra PALENČÁROVÁ,
manažér

ZA OSTREDKY

Ing. Eulália IŽOVÁ, CSc.,
ekonómka

6

11

Mgr. Martin LAZÍK,
manažér

Robert MÜLLER,
konateľ spoločnosti

MVDr. Marián GAJDOŠ,
veterinárny lekár

8
Ing. Vladimír SLOBODA,
zástupca starostu

9
Katarína ŠEVČÍKOVÁ,
podnikateľka

17
Juraj ŠUŠOL,
manažér

ZA ŠTRKOVEC

1
PaedDr. Mária
BARANCOVÁ,
pedagogička

5
Anton KITTLER,
podnikateľ

ZA TRNÁVKU

3

RNDr. Ľudmila ZAJACOVÁ,
CSc., matematička

ZA TRÁVNIKY

ZA POŠEŇ

3

10

10
JUDr. Martin
VOJTAŠOVIČ, právnik

8
Ing. Katarína
OTČENÁŠOVÁ,
geodetka

11
Ing. arch. Lucia
ŠTASSELOVÁ,
architektka

12
Ing. Tatiana TOMÁŠKOVÁ,
chemická inžinierka
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KANDIDÁTI NA POSLANCOV
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVA

3

7

Martin Barkol,
živnostník

14

Mgr. Ján Buocik,
zástupca starostu

32

Mgr. Attila Horváth,
pedagóg

35

Ing. Ivo Nemčič,
podnikateľ

41

Mgr. Petra Palenčárová,
manažérka

Ing. Vladimír Sloboda,
zástupca starostu

Za Bratislavčanov budeme presadzovať aj
-

47
Ing. arch. Lucia Štasselová,
manažérka
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viac peňazí pre Bratislavu zo štátneho rozpočtu
preferenciu MHD, cyklodopravy a prímestskej dopravy
výškovú zonáciu nových stavieb, prehľadný územný plán
obmedzenie predaja mestských pozemkov
zákaz prenájmu mestských pozemkov pre bilbordy
investície v Ružinove (rekonštrukcia mestských komunikácií,
zastávok MHD, verejného osvetlenia)

ZA

BRATISL AVČA
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Viem o svojich úspechoch.
Viem o svojich neúspechoch.
Viem, čo treba spraviť.
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Dušan Pekár

6

starosta Ružinova
V čom sme uspeli –
parky, cesty,
športoviská,
školy a škôlky
Obnovili sme 10 detských ihrísk a Park
Andreja Hlinku. Pribudlo 180 miest
v škôlkach a modernejšie športoviská
v areáloch škôl na Nevädzovej, Vrútockej,
Kulíškovej, Medzilaboreckej a v Ružovej
doline. Vymenili sme povrch na viac ako
20 cestách. Opravujeme chodníky, ktoré
meníme aj na bezbariérové. Vytvorili sme
dve nové denné centrá pre seniorov.

Hirošima –
nový investor

V Ružinove dlho žijeme so škaredou
jazvou na tvári - budovou bývalého
obchodného domu Ružinov, neslávne
známou ako Hirošima. Som preto rád,
že dnes môžem oznámiť, že túto budovu
konečne kupuje nový investor.

Čo sa nepodarilo –
parkovanie

Masívny príliv obyvateľov z východného
Slovenska do Bratislavy aj do Ružinova
spôsobuje zahusťujúcu sa výstavbu,
premávku a akútny problém s parkovacími miestami. Práve parkovanie ostáva
problémom, ktorý sme nevyriešili a
chcem sa ním viac zaoberať v ďalšom
volebnom období.
inzercia

www.ruzinov2014.sk

Vieme, čo treba spraviť.

Dušan Pekár predstavuje tím odborníkov na riešenie dopravy,
výstavby, parkovania a ochranu zelene v Ružinove
NIVY

4
Vladimír Ferjenčík, MUDr.

TRÁVNIKY

9
Lukáš Koukal, JUDr.

16
Katarína Šimončičová, Ing.

1
Peter Banič, RNDr.

POŠEŇ

2
Vojtech Bihary

Peter Frasch, Ing.

9
Marta Švihrová, Ing.

1
Radovan Bajer, Bc.

OSTREDKY

Ladislav Debnár, Ing.

4
Pavol Jusko

Lukáš Herel, Mgr.

10

5
Damián Kováč, MBA, PMP

RUŽOVÁ DOLINA

9
Oľga Mrvová

Daniela Šurinová, JUDr.

3
Jozef Fedeleš, doc. MUDr., CSc.

6
Michal Kocián, Ing.

TRNÁVKA

Peter Michalík, Ing.

STARÝ RUŽINOV

4

Martin Gála, Bc.

16

ŠTRKOVEC

3

1

6

1
Martina Fondrková, Mgr.

11
Vladimír Tichý, Ing.

12
Peter Turlík, Ing.

PRIEVOZ

6
Peter Valko, Ing.

4
Rudolf Hauzer, Mgr., MBA

8
Martin Pener, Mgr.

Rozhodnite 15. novembra 2014
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Semafory v nebezpečnej križovatke potrebujú predĺžiť územné rozhodnutie
Generálny investor Bratislavy (GIB) požiadal o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke
Ivánskej, Trnavskej cesty a Vrakunskej ulice. Získal ho ešte v roku 2012.
Ide o križovatku so železničným priecestím, ktoré rozdeľuje Ostredky a Trnávku.
Súčasťou vybudovania semaforov má byť aj úprava križovatky – vybudovanie samostatného jazdného pruhu smer Trnavská-Vrakunská a pásu pre peších od Vrakunskej ulice cez železničnú trať až po jestvujúcu zastávku MHD na Ivánskej ceste.
Zámerom tejto úpravy je križovatku sprehľadniť, vytvoriť lepšie podmienky pre
vodičov i chodcov a tým aj zvýšenie bezpečnosti. Podľa riaditeľky Generálneho investora Bratislavy Dany Zálešákovej musí GIB zabezpečiť ešte získanie stavebného
povolenia vrátane projektovej dokumentácie, čaká ich výkup niektorých súkromných pozemkov a zriadenie vecného bremena na ďalších pozemkoch. Stavbu má
financovať hlavné mesto. Termín realizácie však zatiaľ nie je známy, GIB však žiada
vyčleniť peniaze z rozpočtu mesta v budúcoročnom rozpočte.
(red)

Ružinovský platan je piatym stromom roka

Ružinovský platan získal 5. miesto

Víťazný strom roka rastie v Senici

Platan javorolistý, ktorý rastie v parku pred Paneurópskou vysokou školou na Tomášikovej ulici, skončil na 5. mieste v celoslovenskej ankete Strom roka 2014. Verejnosť ho podporila 951 hlasmi.
Tento približne päťdesiatročný ružinovský strom bol jediným bratislavským súťažiacim stromom. Víťazom ankety sa stala moruša
biela, ktorá je jedným z najstarších stromov v Senici a jeho veku
odhadujú na dvesto rokov. Moruša od verejnosti získala 1 711
hlasov. Súťaž Strom roka vyhlásila Nadácia Ekopolis. Do finále sa
dostalo dvanásť zelených „krásavcov“.
Foto: www.ekopolis.sk

Olompijská eko stopa
v hlavnom meste, čo je viac ako polovica školských a predškolských zariadení Bratislavy. Za tri roky, pretože Olompiáda mala
aj svoj štartovací nultý ročník, vyzbierali Olompionici 252
ton papiera a 41 ton plastu a zúčastnili sa množstva výchovných podujatí. Projekt aktívne podporujú významné osobnosti
zo spoločenského života - spisovateľ Daniel Hevier, kozmonaut
Ivan Bella, herci Lukáš Latinák a Petra Polnišová, kulturologička a moderátorka Adela Banášová, moderátor Vlado Voštinár, olympionici Peter a Pavol Hochschornerovci, hokejista Zdeno Cíger, cestovateľ Ľuboš Fellner a primátor Milan
Ftáčnik. Viac informácií nájdete na www.olompiada.sk.

Za čistejší Ružinov
Naši kandidáti do miestneho
a mestského zastupiteľstva,
kandidát na starostu, súčasný poslanec a členovia strany SMER-SD, spolu s kandidátmi koaličných partnerov
Slovenskej
národnej strany, Strany zelených Slovenska a Občianskych aktivistov,
sa prihlásili k organizácii akcie „Za čistejšiu
Bratislavu“, ktorá prebehla vo všetkých troch
mestských častiach nášho druhého bratislavského okresu pod gesciou Okresnej organizácie strany SMER-SD. V Ružinove sa upratovanie verejných priestranstiev od nečistôt uskutočnilo
v štyroch termínoch vždy v sobotu a to, 06.09. a 18.10. 2014
v čase od 09.00 hod. do 14.00 hod., v obvodoch Nivy, Ružová dolina, Starý Ružinov, Štrkovec. V dňoch 13.09. a 04.10.
2014 taktiež v čase od 09.00 hod. do 14.00 hod., v obvodoch
Ostredky, Trnávka, Trávniky, Pošeň, Prievoz. Dňa 18.10.
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2014 nás prišiel podporiť a povzbudiť aj primátor Bratislavy M. Ftáčnik, za čo sme mu vďační. Odpad sme zbierali
na trávnikoch, v okolí obytných domov na voľných miestach
verejných parkovísk a v parkoch. Vyzbierali sme spolu viac
ako 115 plných vriec odpadu. Sprevádzal nás nákladný automobil s označením „Za čistejšiu Bratislavu“, ktorý odpad
odvážal do zberného dvora OLO na Galvaniho ulici. Dúfame, že touto akciou sme aspoň
trošku pomohli Ružinovskému podniku Verejno-prospešných služieb, a.s., ktorý sa naďalej
môže venovať iným činnostiam, než na ktorý
je určený.
Ďakujem
za každú pracovitú ruku,
ktorá sa čistenia nášho okolia zúčastnila, a tak pomohla
aspoň sčasti skrášliť naše
okolie.
OO SMER-SD Bratislava 2
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Myšlienka „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, je stále
aktuálnejšia. Potvrdzuje to aj jej nositeľka Olompiáda, celoročná súťaž pre deti, ktorej organizátorom je spoločnosť OLO a.s. Cieľom je naučiť
obyvateľov správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská
zodpovednosť. Projekt sa modernými nástrojmi marketingovej komunikácie snaží osloviť cez najmladšiu generáciu
všetkých obyvateľov Bratislavy. Tretí ročník zahájil so 17 850
účastníkmi zo 103 materských, základných a špeciálnych škôl

M. FTÁČNIK:

„NESĽUBUJEM, PONÚKAM VÝSLEDKY“
O 40 mil. eur znížený dlh mesta,
prijatých 60 protikorupčných opatrení,
spustená oprava Starého mosta a výstavba električkovej trate do Petržalky,
do roku 2016 bude 60 % nových vozidiel MHD,
oprava električkových tratí v Dúbravke a na Hlavnú stanicu,
nový nájomný bytový dom v Petržalke,
otvorená Stará tržnica a Mestské hradby.
90 výsledkov Bratislavy na: ftacnik2014.sk

VĎAKA OZDRAVENIU MESTSKÝCH FINANCIÍ
MÔŽEME V BUDÚCICH ROKOCH VIAC INVESTOVAŤ:

•
•
•
•

do mestskej dopravy a cyklotrás,
do nájomného bývania,
do verejných priestorov a zelene,
do sociálnych služieb.

„Pred štyrmi rokmi sme pred ľahšou a populárnejšou cestou uprednostnili náročnú
záchranu Bratislavy pred finančným kolapsom. Preto je dnes Bratislava v lepšom stave,
ako pred štyrmi rokmi, a len preto sa môže rozvíjať.
Ponúkam Bratislavčanom reálne skúsenosti s vedením mesta v náročných finančných
pomeroch, pokračovanie v zodpovednom a transparentnom riadení mesta,
a v neposlednom rade slušnosť pri výkone mojej práce.“

inzercia

primátor mesta Bratislava

Milan Ftáčnik

20

Z Borodáčovej sa stane super škola Spoznajte
z Borodáčovej výlety do prírody, kde zistia aj
Desiaty ročník obľúbenej súťaže Superto, ako sa v nej orientovať s kompasom či ako
rieda už oficiálne odštartoval. Prinesie
Ružinovské
si správne zakresliť mapu podľa reálneho teréso sebou viacero noviniek. Medzi nimi
nu. V rámci Superškoly bude na Borodáčovej
napríklad školu prežitia či tvorivé dielne
paralely
aj popoludňajšie kreatívne centrum, otvorené
pre seniorov. Dejiskom Supertriedy bude
celý školský rok ružinovská Základná
škola Borodáčova.

Spolupráca, tvorivosť a empatia. To sú ciele obľúbenej Supertriedy, v ktorej majú deti
základných škôl šancu ukázať, čo dokážu. Na
veľkosti talentu pritom nezáleží. Súčasťou
desiateho ročníka výchovného umeleckého
projektu je aj viacero noviniek pod názvom
Superškola. Tou bude tento rok Základná
škola Borodáčova na ružinovskom sídlisku
Pošeň. „Bude to škola, kde sa žiaci učia okrem
klasických predmetov aj aktivity, ktoré budú
potrebovať v budúcnosti a škola im ich nedá. Takou bude napríklad škola prežitia. Deti sa naučia
ako prežiť v prírode, v meste, ale vyskúšajú si aj
to, ako uniknúť z horiacej budovy a čo robiť pri
požiari,“ priblížila jednu z noviniek jubilejného
ročníka koordinátorka projektu Martina Bodnárová. V rámci školy prežitia absolvujú žiaci

Dobré mesto
slúži ľuďom

Attila

Horváth
Kandidát na poslanca
Kandidát na poslanca
miestneho zastupitestva mestského zastupitestva

2
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nielen pre deti, ale aj seniorov či iné generácie. „Chceme spojiť skôr narodených Ružinovčanov s deťmi. Myslíme si, že im to môže veľmi
veľa dať, ak už starých rodičov nemajú, ale zase
aj naopak seniori, ktorí nemajú svoje vnúčatá
nablízku, si takto vychutnajú prítomnosť mladšej generácie a vyplnia si svoj voľný čas aktívne,“
bližšie objasnil myšlienku kreatívneho centra
koordinátor Supertriedy Ľuboš Zaťko. Na pláne sú zaujímavé workshopy ako netradičné
zdravé varenie, rezbárska či sochárska dielňa.
„Určite budeme podporovať aktivity pre Supertriedu a aj tie, ktoré máme s nimi v spolupráci na
našej škole. Tých činností je viac, tak dúfam, že
nám vyjdú všetky. O malý záujem u detí sa nebojím, sú veľmi zvedavé a akákoľvek zaujímavá
aktivita ich uchváti,“ vyjadrila sa o novinke na
škole riaditeľka ZŠ Borodáčova Ema Mílová.
Superškola ale nie je jedinou novinkou desiateho ročníka Supertriedy. Majú sa načo tešiť
aj žiaci z ostatných ružinovských základných
škôl. Okrem nacvičovania hudobných divadiel počas vyučovaní, čo je hlavná aktivita
Supertriedy, budú na výtvarnej výchove vytvárať zaujímavé bilbordy. Tie plánujú koordinátori Supertriedy vystaviť na záver projektu
v Bratislave.
Marianna Šebová
Foto: M. Štrosová

Výtvarníkov z Ružinova spojila
výstava Ružinovské paralely I
v galérii Andrej Smolák v Ružovej
doline. Až do 23. novembra si
tu môžete pozrieť umelecké
diela deviatich umelcov. Medzi
nimi nájdete diela maliara
Bohuslava Záboja Kuľhavého,
autora známkovej tvorby Martina
Činovského či mladého autora
diel zo skla Achilleasa Sdoukosa.
Výstavu v galérii Andreja Smoláka
podporila mestská časť Ružinov
z grantového programu.

Attila Horváth je poslancom BSK a aktuálnym generálnym
riaditeľom Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb
(VPS). V blížiacich sa komunálnych voľbách sa rozhodol
kandidovať na poslanca mestského i miestneho zastupiteľstva
Bratislava-Ružinov.
Pán Horváth, napriek tomu, že vás možno
nie každý pozná, v Ružinove toho máte na
starosti celkom dosť.
V rámci mojej práce vo VPS mám spoločne
s ďalšími 64 spolupracovníkmi na starosti
165 hektárov trávnatých plôch, pri ktorých
sa pravidelne staráme o ich kosenie, o rez
krovín, výrez či výsadbu nových stromov atď.
Máme na starosti revitalizácie plôch, parkov
a vnútroblokov Ružinova, odvoz smetí,
zabezpečenie odstránenia veľkoobjemného
odpadu, deratizáciu, starostlivoť o tri trhoviská,
zimnú údržbu ciest, čistenie komunikácií 3. a 4.
triedy, čistenie kanalizácie, ale aj starostlivosť
o 42 detských ihrísk a 31 pieskovísk.
Dá sa to vôbec stíhať?
Robíme, čo sa dá, i keď často je to,
samozrejme, náročné. Stretávame sa niekedy
s kritikou, ale verím, že pri vyratúvaní všetkých
týchto povinností je zrejmé, že sa naozaj ani
jeden deň nenudíme.
V komunálnych voľbách ste sa rozhodli
kandidovať
za
poslanca
miestneho
i mestského zastupiteľstva. Prečo?
Dôvodom je práve to, že ako zo svojej
pracovnej pozície, tak ako bežný obyvateľobčan vnímam množstvo vecí, ktoré by
bolo treba zmeniť, zlepšiť. Aktuálne však na
to nemám kompetencie, čo by sa, verím,
v prípade úspechu vo voľbách zmenilo.

Konkrétne aké zmeny máte napríklad na
mysli?
Napríklad vybudovanie nultého obchvatu
napojeného na diaľnicu R7, ktorý by
odbremenil celú Bratislavu, ale najmä Ružinov
od neustálych dopravných kolapsov. Za
dôležité považujem riešenie otázky množstva
štátnych škôlok, pretože v Ružinove je stále
veľa detí, ktoré sa do nich pre nedostatok
miesta jednoducho nedostanú. Ďalším
problémom, ktorý chcem riešiť alebo k jeho
riešeniu prispieť, je bezpečnosť železničného
priecestia na Vrakunskej ceste. Po takom
množstve tragických nehôd by s tým už
naozaj bolo treba niečo robiť a doposiaľnej
nečinnosti
nerozumiem.
Ružinov
má
problém s parkovaním, pri ktorom tiež vidím
isté možnosti riešenia. Ďalším bodom je
kanalizácia, je predsa napríklad absurdné, aby
v 21. storočí časť Ružinova, Nové záhrady,
nemali vybudovanú kanalizáciu.
To sú odvážne plány, sú aj finančne
realizovateľné?
Samozrejme, je nutná kombinácia využitia
miestnych daní s maximálnym možným
čerpaním Eurofondov. Čoskoro vstupujeme
do nového obdobia ich čerpania, chcem to čo
najviac využiť aj v náš prospech - v prospech
Ružinova.
Napriek
všadeprítomnému
skepticizmu ja stále verím, že veci možno
meniť k lepšiemu. A chcem sa o to pričiniť.
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Festival Ružinow 5. - 15. november 2014
Divadlo pod kostolom, Tomášikova 8
www.divadlopodkostolom.sk

Ing. Jarmila Tvrdá

5.11. o 19:00 Misia Honduras
Dokumentárny film o vincentínskych
misionároch v Hondurase
Dobrovoľné vstupné

11.11. o 19:00, Hrana / 4 filmy o
Marekovi Brezovskom
Celovečerný dokumentárny film
Vstupné: 3 €

za koalíciu
KdH, OĽaNO, NOvA,
ZMENA ZdOLA,
OKS, KdS, SMK-MKP

6.11. o 19:00 Kam kráčaš, Cirkev?
Diskusia
Dobrovoľné vstupné

12.11. o 19:00 Dvaja muži v šachu
Komédia podľa slávnej predlohy
Miroslava Horníčka
Vstupné: 4/3 €

7.11. o 19:00 Divadlo Christoffer:
Konečná stanica
Tragikomická jednoaktovka
Vstupné 4/3 €
9.11. o 15:00 Divadlo Dadaboja:
Neboj sa.
Detské predstavenie od 4 rokov
Vstupné: 2 €
9.11. o 18:00 38 – Filmová pocta
hokejovej legende
Dokumentárny životopisný film o
Pavlovi Demitrovi
Dobrovoľné vstupné

13.11. o 19:00 Naďa Urbánková
v spovednici brata Šavla
Talkshow známého publicistu a
spisovateľa s držiteľkou piatich Zlatých
slávikov.
Vstupné: 10 €
14.11. o 19:00 Divadlo Actofkaa:
The Potman Spoke Sooth (ENG)
Comedy in special performance of
Slovak theater company in English
language.
Vstupné: 3/2 €
15.11. o 19:00 Koncert: Transpolune, Jerguš Oravec Trio
Blues, rock, jazz, fusion
Vstupné: 5 €

48
www.jarmilatvrda.sk

tvrdá vo Váš prospech

inzercia

10.11. o 19:00 Koncert: Marián a
Martin Geišberg
Pesničkári dvoch generácií, dve výrazné osobnosti slovenskej folkovej scény.
Vstupné: 7/5 €

kandidátka
do Mestského
zastupiteľ stva
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Staré fotografie Ružinova sa predstavili na výstave
Taký bol Ružinov. To bola výstava starých fotografií Ružinova, ktorú mohla verejnosť navštíviť
do 2. novembra 2014 v obchodnom centre Eurovea. Predstavovala výber približne 50 zväčšených
fotografií, ktoré obyvatelia štyri roky zbierali prostredníctvom Ružinovského ECHA. Medzi snímkami sa objavili fotografie Prievozu zo začiatku
20. storočia, snímky z výstavby jednotlivých síd-

lisk Ružinova v 60. rokoch alebo fotky z módnej
prehliadky na fontáne v Parku Andreja Hlinku
z roku 1983.
Fotografií sa podarilo za štyri roky vyzbierať
v stovkách, mestská časť Ružinov ich postupne
zverejní na internetovej stránke a bude s nimi
ďalej pracovať tak, aby ich verejnosti predstavila
ešte viac na iných podujatiach na budúci rok.

Boli ste na Ružinovských hodových slávnostiach?

Ak ste tento rok nestihli navštíviť Ružinovské hodové slávnosti pri Štrkoveckom jazere, prinášame vám
malú foto reportáž. Ak ste tam posledný septembrový víkend boli, možno vám urobí radosť táto drobná
foto pripomienka.

Strednú a staršiu generáciu svojím vystúpením potešila nestarnúca Jitka Zelenková

Ružinovská hodová cykločasovka láka čoraz
viac rodín s deťmi

Mladý spevák Samo Tomeček a jeho kontakt s publikom

Kombinácia hovoreného slova a hudby
v podaní českého zabávača Vladimíra
Hrona

Autentický folklór do Ružinova priniesla folklórna skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny,
ktorá sa predstavila na Folkfeste

Do športovej hodovej soboty sa prvýkrát
Vrcholom tohtoročných hodov bol koncert
echo_pokorny_91_135_Layout
1 10/17/14
8:17 AM Page 1
zapojili
muskulárni dystrofici s hrou boccia
kapely Desmod

Súťaž o vstupenky na
Kyjevský City Balet a jeho Labutie jazero!
Vyhrajte vstupenky na Labutie jazero v podaní svetoznámeho Kyjevského City Baletu,
ktoré bude 20. novembra 2014 v bratislavskej Hant Aréne (športová hala Pasienky).
Čo preto stačí urobiť? Do 14. novembra 2014 nám pošlite email na adresu
echo@ruzinov.sk alebo napíšte do redakcie Ružinovského ECHA, Mierová 21, 827 05
balet-inzerat-82x100
10/20/14
Page kontakt
1
Bratislava. Nezabudnite napísať
svoje meno,5:23
adresuPM
a telefonický
a pridajte
informáciu, že súťažíte o vstupenky na Labutie jazero. Štyroch výhercov, ktorí získajú
vstupenky pre dve osoby, budeme kontaktovať telefonicky.

Súčasťou hodového víkendu boli športové
turnaje pre verejnosť

Lukáš POKORNÝ

Odborník na verejnú správu
Kandidát na mestského poslanca za Ružinov

36
ZA PRIMÁTORA PODPORUJEM

MILANA KŇAŽKA
BRATISLAVSKÁ
OBČIANSKA
KOALÍCIA

ODBORNÍCI NA RIEŠENIE
DOPRAVY, PARKOVANIA
A VÝSTAVBY
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Cintorín ako miesto s pozoruhodným autorským konceptom
Cintoríny, miesta posledného odpočinku našich blízkych, rovnako ako ulice, námestia či priestranstvá,
v ktorých prežívame svoj každodenný život, veľa prezrádzajú o našej kultúre. Preto je zaujímavé prejsť sa
po cintoríne ako po prostredí vytváranom ľudským spoločenstvom a zamyslieť sa aj nad jeho históriou.
Ružinovský cintorín, nedávno premenovaný na Cintorín Vrakuňa, je najväčším, ktorý na Slovensku vybudovali podľa komplexne vypracovaného projektu a ukrýva v sebe pozoruhodný autorský koncept.

Staršie sektory hrobov
s náhrobnými kameňmi podľa Alexandra Bilkoviča

Dom obradov so štíhlou vežou

Čiastočne realizovaný plán

Plocha na založenie cintorína bola vyčlenená v územnom pláne s perspektívou ďalšieho rozširovania. V tom čase to bola oblasť
na okraji mesta využívaná ako pole, sčasti
limitovaná Malým Dunajom a výpadovou
komunikáciou na Komárno. Architekt Kamil Čečetka vypracoval projekt cintorína
na konci 60. rokov. Realizácia začala v roku
1971 a do užívania bol odovzdaný v roku
1980. Rozkladá sa na ploche 15,5 hektára,
čo je však približne polovica z pôvodne uvažovaného rozsahu. Základnú os a centrum
areálu mala tvoriť priama cesta od vstupu k
obradnej sieni a samotná budova s obradnou sieňou. Od nej sa mali voľne a rovnomerne na všetky strany odvíjať cesty k sektorom s hrobovými miestami. To, že dom
obradov je v súčasnosti na okraji cintorína,
je dôsledkom neukončenia plánovaného
zámeru.

Kolobeh života človeka a prírody

Architekt Čečetka navrhol cintorín ako
miesto spĺňajúce požiadavky funkčné aj
emocionálne. Svoj koncept vyjadril v roku
1992 slovami: „Malo tu vzniknúť prostredie,
ktoré by po prejdení popod hmotu kvádra atiky vstupného objektu, symbolizujúceho určitú
hranicu, evokovalo pocit inej dimenzie, v ktorej sa stretáva život prichádzajúcich s priestorom večného odpočinku zosnulých.“ Prostriedkom pre naplnenie tejto myšlienky mu
bola sama príroda, ktorá prirodzene podlieha neustále sa opakujúcemu cyklu vzniku
a zániku. Sektory s hrobovými miestami

formoval do kruhov a prepojil ich voľne plynúcimi cestičkami. Lemované sú zeleňou,
ktorej výsadbu navrhol záhradný inžinier
Alfonz Torma. K jednotlivým hrobom v sekciách sa malo pristupovať po tráve, hrobové miesto malo pozostávať z náhrobného
kameňa – stély, pred ktorou by si pozostalí
individuálne upravili menšiu plochu. Takýto
spôsob úpravy hrobov mal symbolizovať
návrat a splynutie s prírodou, pokoj, vyrovnanosť. Myšlienku malo umocniť aj použitie
škály náhrobných kameňov, ktoré pre tento
účel navrhol akademický sochár Alexander
Bilkovič. V súčasnosti môžeme tieto náhrobky vidieť ako umelecké objekty osadené v
zeleni popri vstupnej ceste, no spočiatku sa
používali aj na hrobové miesta a vytvárajú
harmonický, ucelený charakter starších sektorov.
Ústredným bodom areálu, celkovo komponovaného ako park, je dom obradov.
Architekt Čečetka ho navrhol ako kompozíciu do seba zapadajúcich geometricky

Architektonické
objekty pôvodné a nové
pravidelných mnohouholníkov a doplnil
ho štíhlou vežou, vytvárajúcou predstavu
zvonice. Obradná sieň je vizuálne otvorená
do prostredia cintorína veľkým preskleným
oknom a toto prepojenie je umocnené zošikmením stropu siene, stúpajúcim smerom
k oknu. Interiér siene navrhol v rokoch 1972
– 1974 architekt Vojtech Vilhan (spolupráca
Ján Bahna). Zaujímavé sú tu trúbkovité nerezové osvetľovacie telesá, ktoré použil ešte

v skoršom projekte interiéru budovy Matice
slovenskej v Martine. Pôvodný návrh interiéru obradnej siene je však realizovaný iba
čiastočne.
Novším objektom, umelecky a emocionálne pôsobivo riešeným, je hrobka rádu
Saleziánov Don Bosca. Vybudovali ju v rokoch 2003 – 2005 podľa návrhu architektov
Michala Bogára, Ľubomíra Králika, Ľudovíta
Urbana (spolupráca Richard Čečetka). Autori tvarovali hrobku ako do zeme zapustenú
a zatrávnenou mohylou prekrytú sieň, do
ktorej sa vstupuje cez presný, hranolovitý
čierny prvok, vrezaný do zvlneného terénu.
Na cintoríne nedávno pribudli aj prvé steny
na ukladanie urien podľa návrhu architekta

Hrobka Saleziánov Don Bosca

Čečetku, mali by byť ešte doplnené lavičkami. Dúfajme, že cintorín si aj naďalej uchová svoj charakter a myšlienku, ktorú doň
architekt vložil: vytvoriť „prostredie, ktoré
by svojou atmosférou viedlo k zamysleniu
nad našou existenciou, ktoré by vyvolávalo
spomienky na tých, ktorí odišli, aj tých, ktorí
ostali a žijú okolo nás. Prostredie pokojné,
inšpirujúce, meditatívne...“
Katarína Andrášiová
Autorka pracuje na Ústave stavebníctva
a architektúry SAV
Foto: K. Andrášiová, M. Štrosová
Článok vznikol v rámci projektu č. APVV0375-10, podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
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VOĽME
RUŽINO ČANA
VOĽME NOVÚ
PLAVÁREŇ
A ŠPORTOVÚ HALU
VOĽME VYŠŠIU
KAPACITU ŠKÔLOK
A JASLÍ
VOĽME POBYTY
PRE SENIOROV A DETI
V CHORVÁTSKU
Zároveň si Vás dovoľujem pozvať na koncert

Zlaté husle

9. 11. 2014 O 16.00 HOD.
VEĽKÁ SÁLA DOMU KULTÚRY RUŽINOV
VSTUP ZDARMA

ING. SLAVOMÍR DROZD
kandidát na starostu Ružinova

E-mail: kontakt@slavodrozd.sk

www.slavodrozd.sk

Slavo Drozd Ruzinov

OBČAN JE NÁŠ PARTNER
inzercia
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Ľudia sú ochotní, len im treba ukázať, ako na to
Monika Smolová (39) je mladá sympatická žena,
nadšená pre dobrú vec. Býva na Štrkovci a do práce
chodí do Ružovej doliny. Desať rokov pracuje v Nadácii
Pontis, kde v súčasnosti pôsobí ako programová riaditeľka. Šéfuje celoslovenskej dobrovoľníckej akcii Naše
Mesto, kedy počas dvoch júnových dní vychádzajú do
ulíc tisícky dobrovoľníkov. Tí maľujú ploty, preliezačky,
upratujú, venujú sa seniorom či deťom. Okrem toho
má Monika v nadácii na starosti rozvoj expertných pro
bono programov pre neziskový sektor či vyhľadávanie
príležitostí na firemnú filantropiu. Mestská časť Ružinov je tento rok nominovala na Cenu Samuela Zocha,
ktorú udeľuje Bratislavský samosprávny kraj osobnostiam z bratislavského regiónu. V súkromí rada pestuje
rastliny na svojom ružinovskom balkóne, miluje turistické či cyklo výlety a fotografovanie.
Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
Keď som bola úplne malá, chytili ma filmy o Indiana Jonesovi. Chcela som byť archeologičkou, lebo ma fascinovalo, ako
objavuje vykopávky. Potom nastal skok a mojím druhým vysnívaným povolaním bola veľvyslankyňa. Rada sa stretávam
s ľuďmi, rada sa s nimi rozprávam a pri povolaní veľvyslankyne sa mi páčilo, že reprezentuje krajinu a udržiava kontakty
s inou krajinou a kultúrou, hľadá prieniky medzi nimi. Ani jedno
z mojich vysnívaných povolaní som síce nerobila, ale vysokoškolské znalosti z protokolu som s odstupom času využila
v praxi.
Vyskúšali ste si prácu v súkromnej sfére aj v kancelárii
predsedu vlády, teraz ste už desať rokov v Nadácii Pontis, teda v neziskovom sektore. Chytila vás táto práca?
Na Pontise ma najviac fascinuje jeho vývoj. Keď som sem prišla,
bolo nás tu pár a vlajkovou loďou boli demokratizačné a rozvojové programy. Venovali sme sa Kube, Balkánu, transformácii
našich skúseností z nežnej revolúcie a túto skúsenosť sme
„vyvážali“ von. Postupne sme ale rástli, ja som sa viac začala
venovať filantropickým veciam a dobrovoľníctvu a mala som
bližší kontakt s tými, ktorým bola pomoc poskytovaná. Náš neziskový sektor je mladý a nemá takú históriu ako vo vyspelejších krajinách, kde ľudia výrazne podporujú neziskovky. U nás
je stále ešte povedomie, že v neziskovkách pracujú vizionári,
ktorí rozmýšľajú ako zmeniť svet . Do istej miery je to pravda. Aj
my máme víziu, ako zo Slovenska spraviť dobrú krajinu. Avšak
ku každému projektu, ktorý chceme robiť, musíme pristupovať
profesionálne. Musíme mať jasný cieľ, vedieť si zmerať dopad
a nájsť domáceho alebo zahraničného finančného partnera.
Mojím snom je, aby sa nazeranie verejnosti na neziskový sektor
zmenilo. Aby to nebolo brané ako len nejaký tretí sektor, ale
ako ľudia, ktorí sú odborníkmi. Pretože v neziskových organizáciách pracujú skutoční odborníci.

Dobrovoľníctvo sa u nás čoraz viac dostáva do povedomia. Prebudilo sa už dostatočne?
Keď sme s dobrovoľníctvom začínali, tak nám paradoxne pomohla katastrofa, akou bola víchrica v Tatrách. Vtedy vznikla
komunita firiem, ktorá chcela pre Tatry niečo spraviť. My sme
získali od nich na to fondy a rozmýšľali sme, čo s tým. Tak sme
vymysleli projekt, v rámci ktorého mohli ísť ľudia z firiem ako
dobrovoľníci na predĺžený víkend do Tatier a odstraňovali následky kalamity. Vymysleli sme štvordňový program - ľudia
tri dni pracovali a štvrtý deň išli za odmenu na výlet. Tak sme
naštartovali firemné dobrovoľníctvo. Keď už nebolo v Tatrách
toľko práce pre dobrovoľníkov, uvedomili sme si, že sme získali
ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa dobrovoľníctvu a musíme to
preto rozvíjať. Tak sme objavili Kalváriu v Banskej Štiavnici a
boli sme jednou z prvých skupín, ktorá odkrývala krásy Dolného kostola. Keď som tam teraz bola asi po ôsmich rokoch a
videla naše fotografie, ako sme začínali a ako Kalvária vyzerá
aj vďaka dobrovoľníkom stále lepšie, povedala som si, že je to
úžasné a že naša práca má zmysel.

Monika Smolová (v strede)
s kolegyňami z Nadácie Pontis

Jednou zo „značiek“ Pontisu je celoslovenská dobrovoľnícka akcia Naše Mesto, ktorá každoročne priťahuje
viac ľudí. Za dva dni urobia obrovský kus práce, ktorý by
inak trval podstatne dlhšie.
Do Nášho Mesta sme sa pustili podľa projektu New York Cares,
keď Newyorčania upratujú svoje mesto. Tak sme si povedali,
že keď to robia v New Yorku, urobíme to aj my. Najprv sa na
nás neveriacky pozerali, ako chceme dobrovoľníkov z firiem
zohnať. Ale podarilo sa - v roku 2007, keď sme s Naším Mestom
začínali, sme mali 400 dobrovoľníkov. Tento rok už vyše 6 300.
Keď som si robila prieskum, prečo ľudia na tieto dobrovoľnícke
aktivity prišli, najčastejšia odpoveď bola „niekto ma požiadal“.
Vtedy som zistila, že veľa ľudí by aj niečo išlo spraviť, ale neboli
požiadaní. Ľudia sú ochotní, len nevedia kedy, ako a čo majú
robiť. Keď im to ponúknete a vidia výsledok, tak prídu a radi
pomôžu.
Viac ako šesťtisíc dobrovoľníkov je naozaj pekné číslo.
Je ešte stále náročné získavať firmy pre dobrovoľníctvo
počas Nášho Mesta?

Dobrovoľníctvo možno považovať za taký novodobý teambuilding. Dosť nám pomáhajú naše skúsenosti v Pontise a mnohé
firmy si už sami pýtajú dobrovoľnícke aktivity. Je ale stále ťažké
získať na Naše Mesto malé a stredné firmy a to hlavne v iných
regiónoch ako v Bratislave. Do istej miery to suvisí aj s tým, že
v hlavnom meste máme veľa medzinárodných firiem, kde si
zamestnanci kultúru dobrovoľníctva prinášajú so sebou. Veľmi
sa však teším, že sa pridávajú aj menšie mestá, k najaktívnejším patrí Trnava, ale aj mestské časti , ktoré najlepšie poznajú
problémy svojho okolia.
Jednou z vašich aktivít je aj projekt Dobrá krajina, ktorý podporuje individuálne darcovstvo. Ako funguje?
S kolegom sme si v roku 2008 povedali, že chceme pracovať
s individuálnymi darcami. Nakreslili sme si jednoduchú mapku, čo chceme robiť, nazvali sme ju pracovne Dobrá krajina.
Pracovný názov nakoniec ostal, v novembri 2009 sme spustili
darcovský portál, niečo ako darcovský facebook, kde môžu individuálni darcovia finančne podporiť neziskový projekt, ktorý
si vyberú. Nie je to podpora jedného človeka a jeho potrieb, ale
pracujeme s neziskovkami, ktoré robia zmysluplné aktivity a
menia našu krajinu. Napr. tým, že pomáhajú ľuďom bez domova či venujú sa deťom a mladým, ktorí by inak trávili svoj
voľný čas na ulici.
Keď vám človek zavolá, máte dobrú náladu a ste veľmi
prívetivá, priateľský tón máte v emailovej komunikácii
či v smskách. Čo vám vie pokaziť náladu?
Najprv som chcela povedať, že neúspech, ale keď sa tak nad
tým zamyslím...Minule sa ma niekto spýtal, čo ma najviac
v živote posúva. Asi vlastný neúspech. Keď sa mi niečo podarí,
je to super, ale keď sa mi to nepodarí, je pre mňa oveľa väčšou
výzvou hľadať, ako by sa mi to mohlo podariť. Náladu mi ale
dokáže pokaziť nespravodlivosť, na to som veľmi citlivá.
Ste známa aj tým, že rada beháte. Ako vznikla vaša vášeň pre beh?
Keď bol prvý nočný beh v Bratislave, naša finančná riaditeľka
z Pontisu chodila behávať. Spýtala sa ma, či to nechcem skúsiť.
A tak som si povedala, že vyskúšam, koľko zabehnem, aj keď
som nikdy predtým nebehávala. Zabehla som päť kilometrov
bez prípravy, tak som si vravela, že šesť kilometrový Night Run
zabehnem. A tak som si postupne pridávala kilometre, kúpila
som si lepšie tenisky, aj nohavice na behanie (smiech) a už sa
to viezlo. Zistila som, že beh je pre mňa asi jeden z najlepších
spôsobov, ako odbúrať stres. Keď mám toho veľa a cítim, že
už by som reagovala neprimerane, idem behať. Niekedy idem
behať aj v rámci obedovej prestávky, aby som sa upokojila a
usporiadala si myšlienky.
Miroslava Štrosová
Foto: archív M.S.

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/ november 2014
Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.: +421 2/57 20 29 08
Pohybové kurzy
Joga	
každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
Nordic walking 	
každý pondelok o 14:00
Pilates	
každý utorok o 9:30, 10:30, 11:30
Zumba	
každý piatok o 13:00
Tanec a relax	
každá streda o 14:00
Kreatívne kurzy
Servítky na plátno 	
3.11.2014 o 11:00
Papierová pletenie – svietnik a venček	
3.11.2014 o 16:00, 11.11.2014 o 16:00,

18.11.2014 o 16:00
Brošne z organzy	
4.11.2014 o 14:30
Vianočné ozdoby z filcu	
5.11.2014 o 10:00
Papierová batika 	
12.11.2014 o 10:00
Výroba anjelov 	
13.11.2014 o 10:00
Patchwork – vianočný stromček	
19.11.2014 o 10:00

Quilling - vianočná guľa, darčekové krabičky a kartičky	 10.11.2014 o 16:00,

20.11.2014 o 10:00, 27.11.2014 o 10:00
Krabičky na čaj	
24.11.2014 o 16:00, 25.11.2014 o 16:00
Benzínové obrázky 	
26.11.2014 o 10:00
Paličkovanie	
každú stredu o 13:30
Iné
Skupinové stretnutie so psychologičkou	
5.11.2014 o 14:00
Liečivé cvičenie pre dušu i telo	
24.11.2014 o 11:00
Spevácky zbor 	
každú stredu o 18:00
Rehabilitácia a Linka pomoci
Rehabilitácia	
každý utorok, štvrtok a piatok
Linka pomoci	
každý pracovný deň od 09:00 - 13:00,14:00 - 16:00
Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením. Detailný program nájdete na
www.lpr.sk. Na všetky kurzy je potrebné prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena
programu vyhradená.
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Aký bol Deň seniorov
v Ružinove?

Okrem toho, že celý deň pršalo, tak tretí ročník Dňa seniorov
v Ružinove bol plný prednášok napríklad o správnom
dýchaní, omyloch vo výžive, bezplatnom právnom
poradenstve, pomôckach pre seniorov a mnohých iných
témach. V prezentačných stánkoch sa seniori zaujímali
hlavne o rôzne typy vyšetrení, kurzy, zdravotné pomôcky,
diskutovali s policajtkou. Program spestrili írske tance,
swing aj rock´n´roll, bohatá tombola a slávnostné otvorenia
denného centra na Zimnej ulici. Dňom seniorov návštevníkov
sprevádzal moderátor a zabávač Richard Vrablec.

Seniori si mohli vyskúšať
rôzne typy jednoduchých vyšetrení

Do problematiky zlého zaobchádzania
so seniormi divákov vtiahla Kvetoslava Repková

PRAVIDELNÉ
STRETNUTIA
BRATISLAVSKÝCH
KLUBOV
ABSTINUJÚCICH

Abstinenti bratislavských
klubov abstinujúcich si svoje
víťazstvo nad svojimi
závislosťami pripomínajú na
pravidelných stretnutiach.
Zábava, ale aj podpora a
vďaka sú súčasťou každého
stretnutia.
Na stretnutí sú vítaní všetci
abstinenti, ich rodinní
príslušníci, priatelia,
kamaráti, ale aj všetci
sympatizanti života bez
závislosti

:

Informácie:
Na pravidelných stretnutiach
Klubu A2M
Streda 16:45 – 18:30
Veľká zasadačka
CPLDZ
Hraničná 825/22
E-mail: klub.a2m@centrum.sk

Vlastnými ručnými prácami
sa prezentovali ružinovské denné centrá seniorov

Medzi tanečnými vystúpeniami
bol aj rock´n´roll v podaní Hydrorocku

NOVINKA!

Analýza telesného
zloženia
RELOAD FITNESS CLUB
Kaštieľska 4, Bratislava 821 05
telefón +421 948 377 873
e-mail info@reloadfitness.sk
www.reloadfi tness.sk

Reload_Fitness_hirdetes_Daj_like_182x90_01.indd 1

Spoznajte svoje telo ešte
lepšie pomocou špeciálnej
osobnej váhy ZADARMO!
Poskytneme Vám osobný,
hĺbkový a presný údaj
o zložení tela (ruky, nohy, trup).

Odmerajt
e sa
v Reload
Fitness
Clube dň
a 01.12.
ZADARM
O!

inzercia
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Seniori s deťmi
v jednom športovom tíme

Seniori z ružinovských denných centier a zariadení pre
seniorov majú za sebou ďalší ročník športovej súťaže Spojme
sa pre šport. S deťmi zo Základnej školy Medzilaborecká vytvorili
spoločné družstvá. Deti tak povzbudzovali starších a seniori zasa
svojich detských členov tímov. Schopnosti si zmerali vo viacerých
disciplínach – triafali loptou do basketbalového koša, hádzali
šípkami do terča, absolvovali slalomový beh či zručnosť s hokejkami.
Zvíťazilo družstvo z Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej
ulici, ktoré zvyčajne vyhráva všetky ružinovské športové súťaže
seniorov.
Súťaž Spojme sa pre šport tento rok obohatila aj tanečná škola
elledanse z Miletičoveju ulice, ktorá prišla seniorom predstaviť rôzne
kurzy a cvičenia pre starších ľudí. Chcú nimi obohatiť svoju ponuku
a rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre seniorov z Ružinova.

Už 10. novembra 2014 na vás čaká zaujímavý zážitok.
Ak nie ako súťažiacich, tak určite divákov.

Príďte 10. novembra o 15:00
do Domu kultúry Ružinov

Naj staré mamy roku 2013.
Kto bude súťažiť tento rok?
Uvidíte 10.11.o 15:00 v DK Ružinov

podporiť dámy v seniorskom veku, ktoré sa budú

uchádzať o titul Naj stará mama Ružinova 2014.

Presvedčte sa na vlastné oči, ako sa dokážu ružinovské
staré mamy prezentovať pred publikum, ako vedia čeliť
kvízovým otázkam a aké sú ich záľuby, čo všetko dokážu,
aké majú zážitky s vnúčatami. Príďte stráviť príjemné
popoludnie v spoločnosti ostatných Ružinovčanov. Už
štvrtý ročník súťaže Naj stará mama Ružinova pre vás
pripravila Knižnica Ružinov.

- Prezident Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj
-

(ICSW Europe),

vysokoškolský pedagóg v oblasti sociálnej politiky,
prednáša na viacerých školách na Slovensku a v zahraničí,
pracoval v OSN, v Rade Európy, v Európskej komisii a inde,
pôsobil vo výskume, samospráve, v štátnej správe,
v diplomacii i ako živnostník,
venuje sa právam starších, zamestnanosti pre mladých,
miestnej demokracii a sociálnej ekonomike,
expert na sociálny rozvoj,
v roku 1990 založil slovenskú územnú samosprávu,
prvý predseda ZMOS,
získal rad ocenení za svoju prácu.

inzercia

Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku Bratislava-Štrkovec
vás pozýva na slávnostnú členskú schôdzu
v rámci Mesiaca úcty k starším
dňa 26.11. 2014 o 14:30
v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28,
1. poschodie sála č. 271.
Program:
Otvorenie schôdze
Kultúrny program
Blahoželanie jubilantom
Aktuálne informácie pre členov ZO JDS Štrkovec
Diskusia
Záver
Tešíme sa na vašu účasť.
Nezabudnite si priniesť členský preukaz.
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Na zámok, na vláčik, do vínnej pivnice
Ružinovskí seniori majú za sebou poznávací výlet na Moravu.
Opäť ich prilákalo Znojmo, ale
tento raz aj s návštevou zámku
vo Vranove nad Dyjí.
„Tento rok sme výlet do Znojma ozvláštnili návštevou barokového skvostu
na skale, zámku vo Vranove nad Dyjí.
O výlet bol obzvlášť veľký záujem. Prihlásilo sa nám až dvesto seniorov, z ktorých sme vylosovali sto šťastlivcov,“ uviedla Henrieta Valková, vedúca odboru
sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu. V programe výletu prišiel
na rad ako prvý.
„Pikoškou je napríklad, že sem chodieval v polovici osemnásteho storočia cisár
Karol VI., ktorý tu navštevoval vtedajšiu majiteľku zámku,“ poodhalila zopár
tajov zámku jeho kastelánka Miroslava Janíčková. V zámku je aj veľa technických pamiatok ako napríklad vodná veža, ktorá slúžila na čerpanie vody
priamo z rieky Dyje. V spoločnosti sprievodcov sa stovka seniorov pustila
do obdivovania krás vnútra barokového zámku na skale. Nechýbali ani zaujímavosti z histórie. „Veľa som o tomto zámku čítal, tak som ho chcel vidieť
na vlastné oči. Dozvedel som sa od sprievodcov napríklad kto ho kedy vlastnil,
kedy bol zreštaurovaný. Upútal ma ale najmä interiér, ktorý je zachovaný, tak
ako aj obrazy a nádherné lustre,“ s nadšením opisoval svoje dojmy z barokového zámku dôchodca Michal. Z Vranova nad Dyjí sa seniori presunuli
do kráľovského mesta Znojmo. Tu vymenili autobusy za výletný vláčik a
spravili si okružnú jazdu cez Znojmo. Po osobnom voľne v centre Znojma,
nasledovala obľúbená návšteva Louckého kláštora aj s ochutnávkou vín. Za
celodenný výlet na juh Moravy zaplatili seniori len symbolickú cenu päť eur.
Zvyšok im už tradične hradila mestská časť Ružinov.

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje zájazd

VIANOČNÁ VIEDEŇ
26. novembra 2014

Program:
- odchod o 8:00 hod. z parkoviska miestneho úradu na Mierovej 21
- návšteva Čokoládovne v rakúskom Kittsee
- komentovaná prehliadka Viedenskej radnice
- návšteva vianočných trhov pred radnicou
- komentovaná prehliadka centra Viedne
- návšteva nákupného centra
- príchod do Bratislavy vo večerných hodinách
Cena:
- účastník zájazdu v autobuse hradí 5 €
Prihlasovanie:
- do 11. 11. 2014 osobne na miestnom úrade na Mierovej 21
Podmienky účasti :
- nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove
- potvrdenie o výške dôchodku
- výška dôchodku do 520 €, nad 520 eur samoplatca
- platný občiansky preukaz iba vo forme identifikačnej karty alebo
platný cestovný pas
- európsky preukaz zdravotného poistenia
V prípade vyššieho záujmu ako je plánovaný počet účastníkov zájazdu,
prebehne ich výber žrebovaním
Ďalšie info: Referát sociálnych služieb - 02/48 284 285

Marianna Šebová
Foto: archív MÚ Ružinov
Výrok:
K. Čapek
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Súťažte o knihu Malá doba ľadová od Tamary Heribanovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne
znenie tajničky do 17.11. 2014 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte svoje
meno, adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 12/2014.
Správne znenie tajničky z RE 10/2014 je: Obrazy sú básne, ktoré vidíme. Knihu Cudzoložstvo od Paula Coelha vyhráva Elena Jurčová zo Sputnikovej ulice.
Blahoželáme.
Výrok:
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Cesta do obchodu mi má trvať päť minút, no idem tam pol hodiny
Ružinovčanka Elena Hanisková
pred šiestimi rokmi prekonala
nečakanú chorobu spojenú s dlhodobejším liečením. To ju inšpirovalo k založeniu Akadémie
tretieho veku. Hlad po vedomostiach a vzdelávanie seniorov ju
Elena Hanisková s manželom
viedli k organizovaniu vedomostnej súťaže, v ktorej Ružinovčania na dôchodku získavajú informácie
o Európskej únii. Aj za to a jej predsednícku činnosť v Jednote dôchodcov na Pošni Elenu Haniskovú mestská časť Ružinov nominovala na bratislavské ocenenie Senior roka. Uspela a v októbri si ho
prišla prevziať z rúk primátora Bratislavy do Primaciálneho paláca.
„Nečakala som toto ocenenie, prekvapilo ma. Ja ani neviem, či si to ocenenie vôbec zaslúžim. Ja to nerobím, aby som zbierala diplomy, ja chcem len
pomáhať ľuďom,“ opísala svoje dojmy tesne po ocenení Elena Hanisková. Seniorka roka z Ružinova stojí za založením Akadémie tretieho veku,
kde sa ružinovskí seniori každý mesiac v Dome kultúry Ružinov dozvedia
viac o svojom zdraví priamo od lekárov. Táto čiperná dáma je od roku

2008 súčasťou organizačného tímu vedomostnej súťaže pre seniorov. Tí
sa vždy raz do roka pripravujú na to, aby zvládli otázky o krajinách Európskej únie. Musia zvládnuť témy z histórie, geografie či literatúry. Napriek
dôchodkovému veku je Elena Hanisková neustále v pohybe a ochotná
pomôcť. Pôsobí ako dobrovoľník v Slovenskom Červenom kríži, pomáha
starším obyvateľom sídliska pri vybavovaní na úradoch. Tu hľadá pre
slabších či chorľavejších aj vhodnú formu pomoci. Mnohí susedia ju preto veľmi dobre poznajú. „Cesta do obchodu by mi mala trvať päť minút, no
ja tam idem pol hodiny. Cestou ma niekto zastaví, požaluje sa, opýta, potrebuje poradiť a ja rada pomôžem,“ prezradila pani Elena „Som na ňu hrdý,
ale niekedy aj naštvaný. U nás stále zvoní telefón či zvonček pri dverách. Vždy
sa nájde niekto, kto niečo potrebuje, chce poradiť a ja len chodím po byte a
otváram dvere či nosím manželke telefón,“ uťahuje si zo svojej manželky
Eugen Hanisko. Ak majú manželia náhodou voľnú chvíľu, hrajú žolíka.
„Hráme už asi päťsto neviem koľkú sériu. Niekedy nechávam svoju manželku vyhrať, aby ju to ešte bavilo,“ šibalsky dodáva. Elena Hanisková vraví, že
práve jemu vďačí za to, v akej je kondícii a psychickej pohode.
Marianna Šebová
Foto: M. Štrosová

Z ružinovských senioriek modelky
Krása kvitne v každom veku. Dôkazom
toho sú dámy z Ružinovského domova
seniorov na Sklenárovej a Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici. Na chvíľu sa
stali modelkami a svedčalo im to.
V rámci grantového projektu „Aby nikto nebol sám“ ružinovské seniorky navštívila kaderníčka, vizážistka i fotograf. Cieľ mali jasný
- upraviť dámy a odfotiť ich. „Rozmýšľali sme
spolu s vedením seniorských zariadení, sociálnymi pracovníčkami, ale pýtali sme sa
aj samotných senioriek, čo by chceli, aby sme pre nich pripravili. A tak vznikol nápad
profesionálnych fotiek,“ opísala zrod myšlienky Júlia Aguado z Občianskeho združenia ADRA Slovensko, ktoré si projekt vymyslelo. Ružinovské dámy si polohu
modeliek užívali naplno. „Je príjemné, keď sa takto niekto o vás stará. Len sa trošku
bojím, či nie je ten make up prisilný. Nechcem vyzerať smiešne a tak ako sa hovorí,
stará chcela mladou byť,“ prezradila jedna z modeliek Viera Jarušková. „Po prvýkrát v živote som takto nalíčená. Bol to veľmi príjemný pocit mať okolo seba takýto
tím profesionálov. Každý mi hovorí, ako dobre vyzerám, tak neviem, možno majú
aj pravdu,“ opísala svoju skúsenosť so zmenou vizáže Marta Bolechová. „Akurát
sme si s kamarátkami hovorili, že sa pôjdeme ukázať do mesta. Bol by v tom čert, aby
sme si takéto vyparádené aj my niekoho nenašli,“ so smiechom načrtla svoje plány
Magdaléna Macejáková. Seniorky dostali fotky na pamiatku, určené sú však aj na
výstavu, ktorá bude prístupná od 30. októbra do 13. novembra v Dome kultúry
Ružinov. Profesionálne fotenie bolo súčasťou dlhodobého projektu, ktorý podporila mestská časť Ružinov z grantového programu. Jeho zmyslom je, aby starší
človek nebol sám. „Spájame mladých a starších ľudí. Myslíme si, že seniori naozaj
ešte majú čo mladšej generácii ponúknuť, môžeme sa od nich učiť,“ uzavrela Júlia
Aguado zo združenia ADRA.
Marianna Šebová, Foto: autorka

Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva
osamelých seniorov,
ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami
a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na

VIANOČNÚ VEČERU
24. 12. 2014 o 13:30 hod.
v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne
do 11. 12. 2014 na miestnom úrade na Mierovej 21
v kancelárii prvého kontaktu.
Bližšie informácie: 02/48 284 267, 02/48 28 44 51

Bratislavský okrášľovací spolok a Mestská časť Bratislava – Ružinov
Vás pozývajú na podujatie

MÓDA STOROCÍ

Prednáška historičky umenia Lenky Pechovej s premietaním obrázkov
na tému dejiny nášho územia od stredoveku do druhej svetovej vojny. Súčasťou
budú tanečné vystúpenia skupiny Galthilion v dobových kostýmoch.

Vo štvrtok 13. 11. 2014 v Dome kultúry Ružinov o 14.30 hod.
Podujatie je určené predovšetkým pre seniorov, vstup voľný.

BOS moda storoci 2014 inz 183x67,5.indd 1
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DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23

1. - 13. 11.		
od 9.00 h KRÁSA V KAŽDOM VEKU - výstava foto portrétov seniorov
2. 11. nedeľa
9.00 h
AKVATERA BRATISLAVA
			Medzinárodná akvaristicko-teraristická výstava
6. 11.štvrtok
17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
			Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
7. 11. - 8. 11.
piatok – sobota 13.00 - 22.00 h CESTOU – NECESTOU - cestovateľský festival
9. 11. nedeľa
10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			POPREPLETKO, hrá divadlo POD HRÍBIKOM
11. 11. utorok
10.00 h
AKADÉMIA ŠTUDENTOV GYMNÁZIA I. HORVÁTHA
11. 11. utorok
15.00 h
CUKROVKA, CHRÁŇME NAŠU BUDÚCNOSŤ
			Prednášky, merania glykémie, cholesterolu, tlaku
12. 11.streda
10.00 h
STRETNUTIE S JUBILANTMI Z RUŽINOVA
			Vstup na pozvánky
12. 11. streda
13.00 h
DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
13. 11. štvrtok
14.30 h
MÓDA STOROČÍ Prednáška s premietaním o dejinách nášho
			
územia od stredoveku do druhej svetovej vojny. Tanečné 		
			
vystúpenia v dobovýchkostýmoch. Podujatie najmä pre seniorov,
			vstup voľný.
14.11. piatok
17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
15. 11. sobota
8.00 h
EPHOTODAY
15. 11. sobota
19.00 h
FOLKLÓRNY SÚBOR ŽIVEL - vystúpenie folklórneho súboru
16. 11. nedeľa
10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			LOMIDREVO, hrá Divadlo na hojdačke
16. 11. nedeľa
19.30 h
Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO ?
			Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, M. Kráľovičová,
			
K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák, Réžia: Peter MIKULÍK
19. 11. streda
14.30 h
AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
			Životný štýl v staršom veku - prednáša doc. MUDr. E. Valovičová
20. 11. štvrtok
17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
22. 11. sobota
8.30 – 18.00 h PLASTIKOVÁ ZIMA - medzinárodná modelárska výstava
23. 11. nedeľa
10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			SLNCOVÝ KÔŇ, hrá divadlo BUM BÁC
26. 11. streda
13.00 h
DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
26. 11. streda
17.00 h
AKADÉMIA ŠTUDENTOV ZUŠ SV.CECÍLIE
27. 11. štvrtok
15.00 h
HODVÁBNE ČAROVANIE - ručné maľovanie na hodváb
28. 11. piatok
17.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
29. 11. sobota 		
22. VÝROČNÉ STRETNUTIE BRATISLAVSKÝCH KLUBOV 		
			ABSTINUJÚCICH
			11:00-17:00 prezentácia klubov
			
17:00-20:00 kultúrny program, večera
			
od 20:00 tanečná zábava
30. 11. nedeľa
10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
			GAŠPARKO A DRAK, hrá STRÁŽANOVO BÁBKOVÉ DIVADLO
30. 11. nedeľa
16.00 h
ADVENT V RUŽINOVE
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy Po 17:30 – 18:30, Str 17:30 – 18:30
Pohybová výchova pre deti Ut 17:00 – 17:45, Štv 17:00 – 17:45
FS Karpaty - Po 18:30 – 21:30, Ut 18:00 – 21:30, Str 18:30 – 21:30, Štv 18:00 – 21:30
Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY

Nevädzová 4, Bratislava + 421 2 436 30 594

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

SD Nivy, Súťažná 18
05.11. ST 19:30 FRANK, Lenny Abrahamson, Brit./Ír., 2014, 3.50/4.00 €
06.11. ŠT 19:15 INTERSTELLAR, Christopher Nolan, USA/Brit., 2014, 3.50/4.00 €
07.11. Otvorenie MFF Bratislava (vstup len na pozvánky)
09.11. NE 17:30 INTERSTELLAR, Christopher Nolan, USA/Brit., 2014, 3.50/4.00 €
10.-14.11. MFF Bratislava
15.11. SO 17:30 ZMIZNUTIE ELEANOR RIGBY: ON, Ned Benson, USA, 2013, 3.50/4.00 €
15.11. SO 19:30 ZMIZNUTIE ELEANOR RIGBY: ONA, Ned Benson, USA, 2013, 3.50/4.00 €
19.11. ST 19:30 ŽELEZNÉ SRDCE, FURY, David Ayer, USA/Brit., 2014, 3.50/4.00 €
20.11. Otvorenie MFF Jeden svet (vstup len na pozvánky)
21.11. PI 18:00 JE VYSOKÝ MUŽ ŠŤASTNÝ?, Michel Gondry, Fr., 2013, 3.50/4.00 €
21.11. PI 19:30 HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1, Francis Lawrence, USA, 2014, 3.50/4.00 €
22.11. SO 17:00 LEGO PRÍBEH 3D , Phil Lord a Chris Miller, USA/Austr., 2014, 4.00/5.00 € (DETSKÉ
PREDSTAVENIE)
22.11. SO 19:00 HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1, Francis Lawrence, USA, 2014, 3.50/4.00 €
26.11. ST 19:30 GET ON UP – PRÍBEH JAMESA BROWNA, Tate Taylor, USA, 2014, 3.50/4.00 €
27.11. ŠT 19:30 VEĽKÁ NÁDHERA, Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2013, 3.50/4.00 €
28.11. PI 18:00 ZAHRAJ TO ZNOVA, SAM, Herbert Ross, USA, 1972, 3.00/3.50 €vv
28.11. PI 19:45 CASABLANCA, Michael Curtiz, USA, 1942, 3.00/3.50 €
29.11. SO 19:30 FRANKENSTEIN – National Theatre London, Danny Boyle, Brit., 2011, 6.00/8.00 €
V alternácii: Frankenstein – B. Cumberbatch, Monštrum – J.L. Miller. (DIVADELNÝ ZÁZNAM)
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP A DETI. Zmena programu vyhradená.
PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME, SLEDUJTE NA WWW.NOSTALGIA.SK

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

2.11, 9.11.,16.11, 23.11., 30.11 nedeľa 9.30 h
		
ČAS PRE BOŽIE SLOVO Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
03. 11. pondelok 8.30 h VYHLÁSENIE SÚŤAŽE KRESBA ROKA 2015
		IV. ročník výtvarnej súťaže o najkrajšiu kresbu na ružinovských ZŠ
05. 11. streda 14.00 h
STAVANIE DOMOV Z PAPIERA V MIERKE 1:200
		
Tvorivé dielne pre školské kluby detí
07. 11. piatok
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE MEDZINÁRODNÉHO FILMOVÉHO 		
		FESTIVALU BRATISLAVA
08. 11. sobota19.00 h
PROFILOVÝ KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS
10. - 14. 11. pondelok - piatok 14.00 -22.00 h MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA
18. 11. utorok 15.30 h SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIEHO ŠARKANA NA NIVÁCH
		Príďte si s nami vypustiť svojho šarkana pred SD Nivy
18. 11. utorok17.30 h
VZŤAHY A 5 ELEMENTOV /VODA, KOV, OHEŇ, VZDUCH, ZEM/
		Prednáška pre verejnosť, vstup voľný
19. 11 streda 13.30 h
ZDRAVÉ STRAVOVANIE – MÚDRY ŠKOLÁK
		Prednáška pre deti zo školských klubov detí
25. 11. utorok 17.30 h TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA Prednáška pre verejnosť, vstup voľný
26. 11. streda 14.15 h
FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
Joga – Po 17:00 – 20:00, Str 18:30 – 20:00 , Portugalský jazyk – Po 17:30 – 20:00, Ut 18:30 – 20:00, Str
17:30 – 20:00, Štv 18:30 – 20:00 , Španielsky jazyk – Po 7:00 – 8:00, 17:00 – 18:30, Ut 19:00 – 20:30, Str 7:00
– 8:00, 17:00 – 18:30, Štv 8:00 – 9:00, 17:25 – 18:55 , DFS Prvosienka Ut 16:00 – 19:00, Str 16:00 – 18:00, Štv
16:00 – 19:00

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30
3. 11. pondelok 14.00 – 16.00 h
BESEDA S ČLENOM POLICAJNÉHO ZBORU
19. 11. streda 14.30 – 15.30 h
SPOZNÁVAJ SVET - vedomostná súťaž pre seniorov
21. 11. piatok 16.00 – 20.00 h
DENNÝ KREATÍVNY WORKSHOP Tvorivé dielne (deti, dospelí, seniori)
24. 11. pondelok 14.30 – 15.30 h
ROZHOVOR O ZDRAVÍ - s neurológom MUDr. Vladimírom Ferjenčíkom
Pilates Str 19:30 – 20:30, Štv 8:00 – 9:00, Jóga Ut 17:45 – 19:15, Zdravotné cvičenie pre seniorov Štv 14:30 –
16:30, Cvičenie na chrbticu Po 19:30 – 20:30, Str 18:30 – 20:30, Štv 19:30 – 20:30, Orientálne tance Ut 17:00
– 21:00 ,Výtvarné dielne TOP ART pre deti aj dospelých Po 15:00 – 18:00, Ut 16:00 – 18:00, Str 14:30 – 18:00,
Štv 15:00 – 18:00, Výtvarné dielne ECO LINE pre deti Štv 17:00 – 18:00, Šachový krúžok Ut 16:00 – 20:00
Denné centrum pre seniorov Po 13:30 – 17:00, Ut 13:30 – 17:00, Str 13:30 – 17:00, DFS Trávniček Po 15:30 –
19:30, Štv 15:30 – 19:30, FS Lipa Po 17:30 – 18:30

Materské centrum Hojdana
Haburská 2, 02/ 43 63 45 07
7.11. o 10:30 Múdry piatok v Hojdane - prednáška „Jesenná prevencia s aromaterapiou pre deti a
rodičov“. Vstup 2 €, kontakt: hojdana@stonline.sk
14.11. o 9:00-14:00 Základný kurz Aromaterapie. Prihlásenie na hojdana@stonline.sk alebo na
recepcii Hojdany
15.11. od 10:00 – Sobotná Čarodielňa: FARBY
KRAJINY – celodenný sobotný výtvarný ateliér pre
6-12 ročné deti. Kontakt: 0911 730 073, 0917 781
495, laloba.skupina@gmail.com
21.11. o 10:30 Múdry piatok v Hojdane – „Prečo
deti nechcú poslúchať a čo s tým?“, prednáška,
vstup 7 €
24.11. o 17:00 Rozhovory o zázraku – stretnutie

s dulami k témam tehotenstva, pôrodu, šestonedelia
a rodičovstva. Kontakt: Zuzka 0905 235 387,
zubajka@gmail.com
25.11. o 9:30-12:00 Adventné dizajnérium I. –
vyrobte si čarovné adventné vence, Vopred sa treba
nahlásiť na recepcii Hojdany alebo na
hojdana@stonline.sk
28.11. Múdry piatok v Hojdane – prednáška o
prevencii pred jesennými ochoreniami prostredníctvom tkanivových alebo Schϋsslerových biochemických solí. Vstup 2 €.
Viac informácií na recepcii MC Hojdana
a na www.hojdana .sk.

Miletičova 17/B
8.11. o 11:00 Coffee concert / elledanse Príďte
si vychutnať kávu v rodinnom prostredí a nazrite do
tanečnej kuchyne našej školy.
9.11. o 20:00 Choreographic Factory a Improjam / elledanse Večer súčasného tanca.
14.11. o 20:00 Tanec a film - dve médiá v pohybe II
/ FTF VŠMU Projekt Filmovej a televíznej fakulty
VŠMU v spolupráci s profesionálnymi slovenskými
choreografmi v rámci Nu Dance Fest 2014.
15.11. NOC DIVADIEL 2014
20:00 Vydláždený život / elledanse Päť tanečníkov hovorí o spôsobe fyzického života, o narábaní
s telom v okovách sociálnych noriem, mentálnych
obmedzeniach fyzického prejavu.
21:30 Electric Sabina / holistická hudba s
workshopom, ako sa stať hologramom
Sabina je elektrický hudobný hologram ženy plnej
vášní a netradičných záujmov. Dresscode: okuliare
proti vesmírnemu žiareniu, šušťavá kombinéza,
sandálky v ponožkách a prilby. Prineste si nejaké
nosiče, napr. MP3jky, „magič“ alebo vysávač.
16.11. o 20:00 Bubliny v betóne / elledanse
„iný muzikál“

Súťažte s elledanse!

21.11. o 20:00 DEBODY / BOD.Y pohyb – zvuk –
obraz / premietanie filmu CESTA / diskusia na tému
TANEC a FILM
CESTA / VŠMU (2014) Krátky experimentálny film
o prekonávaní prekážok.
21. – 24.11. Workshop súčasného tanca s
Radoslavom Piovarčim
21. - 24.11. pre pokročilú a profesionálnu úroveň,
uzatvorená skupina.
22.11. od 16:00 – 19:15 pre začiatočníkov a
mierne pokročilú úroveň.
22.11. o 20:00 dolcissime siréne / Debris
Company Tanečno-divadelné predstavenie.
28. – 29.11. Workshop „Moment prítomnosti
a improvizácia“ so Sylvainom Rembertom
28.11. od 19:00 do 22:00 a 29.11. od 10:00 –
13:00 pre pokročilú úroveň
29.11. od 16:00 – 19:15 pre začiatočníkov a
mierne pokročilých
28. a 29.11. o 20:00 CLEAR / Debris Company /
1. a 2. premiéra
Monodráma. „Potrebujem metódu, nutne potrebujem metódu... Som klamaný, ergo som.“

Súťažte o 2x2 vstupenky na predstavenie Bubliny v betóne (16.11. 2014 o 20:00 h) a Dolcissime siréne (22.11.
2014 o 20:00). Pošlite do 10.11. 2014 email na adresu echo@ruzinov.sk s heslom "Súťaž elledanse", uveďte
svoje meno, adresu, telefonický kontakt.

