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POSLANCI 
 ŽIADAJÚ ODVOLAŤ  

VEDENIE CULTUSU

Schváliť 
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plán zóny 
trvá roky
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Stretnutia 
poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:

7. 12. 2016 16:30 - 17:30
Ing. Peter Turlík
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trnávka

14. 12. 2016 16:30 - 17:30 
Ing. Katarína Šimončičová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Nivy

21. 12. 2016 16:30 - 17:30 
JUDr. Daniela Šurinová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trávniky

Poslanci žiadajú odvolanie predstavenstva Cultusu

Igor Adamec: Na ťahu je pán starosta

Základná škola na Drieňovej má novú telocvičňu

Po rozsiahlej, viac ako dvojhodinovej, rozprave o výsledkoch kontroly v akciovej spoločnosti Cultus schválilo 
miestne zastupiteľstvo uznesenie, ktorým žiadajú starostu Dušana Pekára o predloženie návrhu na odvolanie 
členov predstavenstva Cultusu.
Zistenia obsiahnuté v rozsiahlej správe hlavného kontrolóra Günthera Furina označili poslanci za tak závažné, že nie je záruka 
efektívneho nakladania s verejnými financiami. Jadrom správy boli desiatky väčších či menších porušení zákonných povinnos-
ti, najmä pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní. Medzi tie verejnosti známejšie patrí nákup motorové vozidla,  
o ktorom už poslanci raz diskutovali a bolo aj jedným z dôvodov, prečo poslanci o vykonanie kontroly požiadali. Kontrolór 
zistil v tomto konkrétnom prípade viacero pochybení. Cultus napríklad nepredložil katalógy, s ktorých vychádzal pri stanovení 
predpokladanej cene vozidla. Podmienky boli nastavené na kúpu čierneho SUV, s benzínovým motorom obsahu 1,6 a spot-
rebou do 6,5 litra na 100 km. ,,Podľa kontrolnej skupiny SUV s čiernou metalízou s benzínovým motorom 1 600 cm³, spotrebou 
max. 6,5 l/100 km, s termínom dodania do 30 dní – vylučuje väčšinu možných uchádzačov a vyvoláva otázku, či kritériá neboli 
nastavené na konkrétne motorové vozidlo,“ konštatuje sa v správe. Výsledkom súťaže bolo jediná ponuka. Podľa zákona  
o verejnom obstarávaní ,, Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné 
obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.“ Podľa zistení 
kontrolnej skupiny Cultus tento postup nedodržal. Rovnako nebolo dodržané ani kritérium o spotrebe, ktorú síce výrobca 
deklaruje na 6,2 litra, ale expertíza Dekra, na objednávku Cultusu, potvrdila, že skutočná priemerná spotreba tohto auta je 9,1 
litra. Napriek nedodržaniu tohto kritéria nevykonal obstarávateľ žiadne kroky smerom k predajcovi za nedodržanie kritérií. 
Problémom je podľa kontroly je aj to, že po skončení súťaže uzavrel Cultus úverovú zmluvy na prefinancovanie kúpy auta bez 
obstarávania. Neprehľadne je vedená aj dokumentácia o prevádzke vozidla a rozsahu jeho používania na súkromné účely.   
Z ďalších pochybení možno uviesť obstarávanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu domu kultúry, keď Cultus n ezadal 
prácu firme, ktorá vyhrala výberové konanie, ale poveril ňou firmu, ktorá sa súťaže vôbec nezúčastnila. Okrem verejného 
obstarávania našli kontrolóri nedostatky pri dodržiavaní zákazu konfliktu záujmov člena predstavenstva, vedení účtovnej 
evidencie, osobných spisov a viaceré ďalšie. (celú správu nájdete na http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/10363/
mz_xxi_bod_13_cultus_sprava-o-kontrole.pdf)
Riaditeľka Cultusu Andrea Kozáková namieta, že kontrolór sa nedostatočne zaoberal jej námietkami. Napriek tomu, že si 
uvedomuje viaceré nedostatky hovorí, že nemá inú možnosť než obrátiť sa na súd. ,, Avšak neostáva nám iná možnosť, ako sa 
svojho práva na výkon riadnej kontroly domáhať súdnou cestou,“ povedala Kozáková pre TASR. Podobný postoj zaujal aj starosta 
Dušan Pekár. ,,Ako starosta sa nevyjadrujem k záverom uvedeným v správe, nakoľko po odignorovaní námietkového konania ne-
viem, do akej miery sú údaje uvedené v správe o kontrole objektívne a pravdivé," uviedol pre TASR Pekár. Kontrolór však trvá na 
tom, že pripomienkové konanie neodignoroval. ,,Starostlivo sme sa zaoberali všetkými pripomienkami kontrolovaného subjektu 
a tie, ktoré boli dostatočne konkrétne sme do záverečnej podoby správy zapracovali,“ hovorí  Furin.

(sm)

Žiaci zo Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 majú novú telocvičnu. Tá vznikla zastrešením átria. 
 V novej telocvični môžu žiaci cvičiť a hrať kolektívne športy okrem loptových. Do zastrešenia átria a vytvorenia novej telo-
cvične investovala mestská časť viac ako 150 000 eur.Vynovených telocviční sa čoskoro dočkajú aj ďalšie dve školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov a to ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Vrútocká.  Aktuálne tam už prebiehajú rekonštrukčné 
práce.  Mestská časť získala na tieto rozvojové projekty, výmenu športových povrchov v telocvičniach,  finančné prostriedky 
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu vo výške 54 000 eur. Do týchto rekonštrukčných prác investuje aj 
Ružinov sumu 17 000 eur zo svojho rozpočtu.

(mš)

O výsledkoch kontroly 
v Cultuse aj o možnos-
tiach riešenia situácie 
sme sa rozprávali  
s poslancom Igorom 
Adamcom.
Na novembrovom zasadnutí 
ste rokovali o správe kontro-

lóra mestskej časti v akciovej spoločnosti Cultus. Boli 
skonštatované viaceré pochybenia, či priamo poruše-
nia zákona. Ako hodnotíte situáciu v Cultuse?
Situáciu v Cultuse hodnotím ako alarmujúcu, nie však bez-
východiskovú.
V prijatom uznesení ste požadali starostu o predlože-
nie návrhu na odvolanie členov predstavenstva. Aké 
budú ďalšie kroky ak sa tak nestane?
Nebudem predbiehať udalosti. Na ťahu je pán starosta.
Dá sa tento návrh poslancov na zmeny v orgánoch 
vnímať aj ako prevencia k tomu, čo sa v minulosti 
udialo v RŠK?
Áno, dá sa to vnímať aj takto.
Aké iné možnosti konať máte, ak váš návrh neprejde. 

Uvažujete napríklad o zmene stanov a posilnení po-
stavenia dozornej rady?
Nepredbiehajme. Musíme si počkať na rozhodnutie pána 
starostu. Nevidím dôvod, dokonca ani v teoretickej rovine, 
prečo by sme mali očakávať, že náš návrh neprejde. Ale po-
silnenie kompetencii dozornej rady by v každom prípade na 
škodu nebolo.
Ako hodnotítre to, že si správu, ktorú kontrolór urobil 
na požiadanie miestneho zastupiteľstva sprivatizo-
val mestský poslanec Ján Buocik, ktorý vystúpil ako 
prvý v rozprave a následne k tejto správe zorganizo-
val tlačovú konferenciu?
Ako miernu neslušnosť, až nevychovanosť. Je vecou starostu 
a ružinovského zastupiteľstva, aby si riešilo svoje veci na do-
mácej pôde. Nepopieram, že pán Buocik má nárok vystúpiť 
pred zastupiteľstvom, ako ktorýkoľvek iný občan, pokiaľ mu 
zastupiteľstvo takúto možnosť odhlasuje. Ale nakoľko v Ru-
žinove nebol zvolený ani za starostu, ani za poslanca, mal 
by citlivejšie zvažovať svoje verejné výstupy ohľadne rýdzo 
ružinovských záležitostí. Chápem to samozrejme ako  zahá-
jenie jeho predvolebnej kampane. Nie veľmi šťastné. 

(sm)

Stretnutie so starostom Ružinova býva 
spravidla každý prvý utorok  

v kalendárnom mesiaci v stabilných 
hodinách. Informácie o mieste jeho 
konania nájdete na www.ruzinov.sk  

a v teletexte TV Ružinov.

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove

6. DECEMBER 2016 od 16:00 
hod. do 18:00 hod.

Jedáleň  
ZŠ Ružová dolina 29

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
pri novoročnom punči

3. JANUÁR 2017 od 16:00 
hod. do 18:00 hod.

Reštaurácia Brasserie  
LaMarine

Eurovea Galleria, Pribinova 8

Stretnutie pri káve s poslancom 
Pavlom Juskom,  

dňa 17.12. 2016 o 11.00 hod, 
reštauracia Chuťovka,  

Ružinovská 1/A 
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Postup prípravy a schválenia územného plá-
nu zóny je zdĺhavý, vo väčšine prípadoch až 
natoľko, že sa pretiahne na dobu niekoľkých 
rokov. Len pre ilustráciu – tvorba dvoch, dnes 
už platných územných plánov zón, trvala šesť 
rokov. Je to preto, že proces je rozdelený do 
viacerých etáp, do ktorých postupne vstupujú 
nielen obyvatelia a verejnosť, ale aj dotknuté 
inštitúcie a miestni poslanci. „Najprv sa vypra-
cujú prieskumy a rozbory, následne sa spracuje 
zadanie, ktoré sa aj prerokováva. Okresný 
úrad musí následne potvrdiť jeho súlad so 
stavebným zákonom. Až potom sa dostáva 
do rúk miestnym poslancom, ktorí ho v rámci 
zastupiteľstva musia tak isto schváliť,“ pribli-
žuje postup Alexandra Szökeová z miestneho 
úradu v Ružinove. Tu sa ale kroky k dosiahnutiu 
platného územného plánu z ďaleka nekončia. 
Treba vypracovať koncept ÚPN-Z. Mestská časť 
ho vždy vypracováva v dvoch variantách, ktoré 
sa opätovne prerokovávajú. Až potom, na zák-
lade víťazného konceptu vznikne návrh. V tejto 
fáze vstupujú do hry aj obyvatelia, ktorí majú 
možnosť svojimi podnetmi ovplyvniť jeho 
výslednú podobu. Niektoré z nich sa zapracujú 
do konceptu, ktorý následne musí opätovne 
schváliť Okresný úrad. Až potom sa vo svojej 
finálnej verzii dostane ako jeden z bodov na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva. Napriek 
tomu, že ide o zdĺhavý proces, Ružinov to ne-
odrádza. Rozpracovaných ich má hneď niekoľ-

ko. „Mestská časť v súčasnosti obstaráva deväť 
územných plánov zón a jedny zmeny a doplnky 
územného plánu zóny na Trnávke“, potvrdila 
Marianna Šebová hovorkyňa Ružinova. 

Poradí si Ružinov s výzvou?
Výstavba v Ružinove v určených lokalitách 
bude mať jasné pravidlá. Územné plány zón 
rozdrobia funkčné plochy vo veľkom územ-
nom pláne mesta na menšie časti. Vďaka tomu 
bude čierne na bielom presne zadefinované, 
v ktorej časti funkčnej plochy bude stáť na-
príklad bytový dom, kde bude zeleň, detské 
ihrisko alebo parkovací dom. Mestská časť 
pripravuje deväť takýchto regulatívov budúcej 
výstavby. Naďalej v rozpracovanosti sú územné 
plány zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh  
a Bajkalská - Drieňová. Úvodné fázy príprav 
majú za sebou aj zóny Starý Ružinov-Palkovičo-
va, Miletičova trhovisko, Cvernovka, Ostredky. 
Aktuálne sa začína pracovať na prípravách 
územných plánov zón Pošeň – sever a Pošeň 
- juh. „Musíme sa v prvom rade vždy riadiť 
platnou legislatívou – normou dopravnou, 
infraštruktúrou, svetlotechnikou, počtom 
obyvateľov... napočítavame si to akoby znovu, 
pretože, bohužial, tie dáta, ktoré sú z minulosti, 
neberieme ako smerodatné. Síce nejaké čísla 
máme k dispozícii, ale dnes už neplatia. V de-
cembri by mala prísť na mestské zastupiteľstvo 
parkovacia politika, ak nadobudne platnosť, 

tak sa v podstate všetko mení a akokeby sme 
jednu časť museli robiť znova,“ tvrdí architekt 
Branislav Kaliský.

Územné plány  
zón = nádej pre sídliská?
Mestská časť je jedinečná svojou polohou  
a rozložením, kedy má každá jej časť špecifický 
charakter a lokálny život. Aj preto sa viaceré 
z rozpracovaných územných plánov zón tý-
kajú práve jednotlivých sídlisk. Ružinovčania 
často iniciatívne žiadajú o ich vypracovanie. 
Tak to bolo aj v prípade ÚPN-Z regulujúceho 
Ostredky. Pred troma rokmi iniciovali občianski 
aktivisti petíciu a verejne žiadali obstarávanie 
územného plánu, dnes sú práce  v plnom prú-
de.  „Ja to vnímam najmä z pohľadu človeka, 
ktorý sa začal o tento problém zaujímať ešte 
predtým ako som sa stal miestnym poslancom. 
Už v roku 2013 sme vyvíjali kroky k tomu, aby 
sme zabránili neželanej výstavbe. Som  nes-
mierne rád, že práve počas môjho mandátu sa 
podarilo vyhlásiť na Ostredkoch stavebnú uzá-
veru a pracuje sa na ÚPN-Z,“ hovorí ružinovský 
poslanec Martin Patoprstý. Na žiadosť obyva-
teľov sa dokonca rozširovali hranice riešeného 
územia. 
Napriek tomu, že Ružinov má rozpracovaných 
hneď niekoľko územných plánov zón, ešte 
stále sa v mestskej časti nájdu lokality, ktoré si 
vyžadujú spracovanie zonálnej dokumentácie. 
Do budúcna je potrebné vyriešiť nielen sídliská 
teda stabilizované územia, ale aj okrajové, 
rozvojové časti Ružinova ako je napríklad Pále-
nisko, oblasť Domových rolí alebo Zlaté piesky.
 

Veronika Vasilková            

Územné plány zón v mestských častia spodrobňujú veľký územný plán hlavného mesta. Ten je platný od roku 2007. 
Ružinov začal krátko po jeho schválení pracovať na územných plánoch zón. Doteraz sa podarilo dokončiť a spávoplatniť 
dva, konkrétne pre zónu Krajná-Bočná a oblasť Trnávka-stred, ku ktorému však už Ružinov obstaráva zmeny a doplnky. 

Dňa 7. 12. 2016 o 17:00 hod.
bude v priestoroch  

Kina Nostalgia 
v SD Nivy, Súťažná 22
spoločnosť HB Reavis 
verejne prezentovať 
investičný zámer  

AS Nivy

Schváliť územný plán zóny trvá roky
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狰
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㐀⸀㈀⸀ ㈀　㘀 漀 㔀㨀　　 瘀 䐀䬀 刀甀縁椀渀漀瘀

䐀愀爀甀樀 嘀椀愀渀漀挀攀

Aj vďaka stavebnej uzávere tieto stromy  
na Ostredkoch nebudú musieť ustúpiť bytom. Foto: Katarína Kostková
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Tento rok mestská časť Ružinov vymenila 
asfaltový povrch na Pavlovovej ulici,  
v úseku medzi Kulíškovou a Páričkovou 
uliciou, tiež na Kľukatej ulici, v časti od 
Kaštieľskej po Hríbovú, kde došlo aj  
k odvodneniu uličnými vpustami. Nový 
povrch dostal aj križovatkový priestor 
Mesačnej ulice a Trnavskej cesty, cesta 
na Čmelíkovej ulici, časť vozovky na 
Sputnikovej ulici,  časť komunikácie 
a chodníka na Banšelovej ulici. 

Zrekonštruovaný povrch má  tiež chodník 
na Ribayovej ulici a na  Stachanovskej  
v úseku od Kladnianskej po Kľukatú ulicu. 
„V roku 2016 sme investovali do výmen 
povrchov ciest  a chodníkov v správe 
mestskej časti Ružinov približne 300-tisíc 
eur. Takýmto spôsobom znižujeme aj 
náklady na opravu výtlkov,“ uviedol 
starosta Ružinova Dušan Pekár. 
Ďalšie dve cesty v Ružinove tento rok 
zrekonštruoval aj Bratislavský samosprávny 
kraj prostredníctvom Regionálnych ciest 
Bratislava, a.s.. Nový asfaltový povrch tak 
dostala komunikácia na Babuškovej a na 
Kostlivého ulici. 
Za uplynulých šesť rokov dostalo  
v Ružinove nový povrch viac ako 40 ciest  
a 20 chodníkov za viac ako milión 
tristotisíc eur z ružinovského rozpočtu, zo 
zdrojov Bratislavského samosprávneho 
kraja ako i zdrojov súkromných firiem. 
Ide o sídliskové cesty 3. a 4. triedy, ktoré 
má mestská časť v správe. Hlavné cestné 

ťahy 1. a 2. triedy zostávajú na pleciach 
magistrátu hlavného mesta. 

Štvrtá etapa 
bezbariérových zjazdov hotová
Okrem kompletných výmen povrchov sa 
mestská časť Ružinov už štvrtý rok po sebe 
venuje aj bezbariérovým úpravám zjazdov 
z chodníkov. Najnovšie už má sklopené 
obrubníky chodník na Pivoňkovej ulici,  
v úseku pred materskou školou, ale  
i chodník medzi Kladnianskou  
a Sinokvetnou ulicou, medzi Velehradskou 
a Revúckou ulicou, na Solivarskej  
a na ďalších uliciach. Do tohtoročných 
bezbariérových úprav chodníkov 
investovala mestská časť viac ako 9-tisíc 
eur. Počas predošlých troch etáp Ružinov 
investoval do bezbariérových zjazdov viac 
ako 60-tisíc eur.
Práve za úpravu zjazdov z chodníkov na 
bezbariérové získal vlani Ružinov diplom  
v súťaži Samospráva a Slovensko bez 
bariér 2014-2015 v kategórii "Mestá a 
obce". Diplom mestskej časti udelila 
Správna rada účtu "Slovensko bez bariér"  
a porota nezávislých odborníkov.

Marianna Šebová
Foto: autorka 

Ružinov dokončil tohtoročnú rekonštrukciu  
komunikácii i bezbariérové zjazdy z chodníkov

Tichá Bratislava bez petárd Ocenili fotografie,  
ktoré mali vtip aj názorV hlavnom meste bude oveľa tichšie ako sme boli 

zvyknutí doteraz. Po 1. novembri totiž na celom území 
Bratislavy platí nové všeobecne záväzné nariadenie 
o používaní zábavnej pyrotechniky, ktoré zakazuje 
používanie pyrotechniky kategórií F2 a F3 počas celého 
roka. Nevynímajúc oslavy Silvestra a Nového roka. 

Ide o pyrotechniku, ktorá je dostupná voľne v predaji, napríklad 
delobuchy či svetlice. Bratislava je prvým slovenským mestom, 
ktoré celoročne zakázalo používanie zábavnej pyrotechniky. 
„Museli sme meniť všeobecne záväzné nariadenie, lebo to predošlé 
bolo zrušené prokurátorom. Pri prijímaní nového sme už brali do 
úvahy aj námietky občanov a rôznych organizácií,  
v Bratislave bola dokonca aj spísaná petícia Stop petardám, ktorú 
podporilo veľa ľudí. Pyrotechnika sa v hlavnom meste používa dosť 
nekontrolovateľne, aj preto sme neschválili pôvodné všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré povoľovalo používanie pyrotechniky 
na Silvestra, ale poslanci odklepli celoročný zákaz“, objasnila Iveta 
Plšeková , námestníčka primátora Bratislavy.
Bratislavčania budú musieť Nový rok teda privítať v tichosti. 
Inak im hrozí mastná pokuta až do výšky 500 eur. Kontrolovať  
disciplinovanosť obyvateľov bude mestská polícia. Nové VZN  
o používaní zábavnej pyrotechniky kvituje aj Ružinov. Každoročne 
totiž hlavne po oslavách príchodu Nového roka zaznamenáva 
viaceré zničené odpadkové koše práve dôsledkom použitia 
delobuchov. Vydýchnu si ale aj majitelia psov a ich domáci 
miláčikovia. 31.december bol totiž pre nich doslova stresový deň. 
Nové VZN o používaní zábavnej pyrotechniky zakazuje aj 
vlastnoručne robené súkromné ohňostroje pred bytovkou alebo 
aj na vlastnej záhrade. Zo zákona je povolené vykonávať len 
ohňostrojové práce realizované spôsobilými osobami a hlavne 
bez  povolenia to nepôjde.  „Robia to špeciálne firmy, ktoré majú 
na to oprávnenie. Samozrejme, budú musieť mať všetky potrebné 
povolenia od dotknutých orgánov“, dodala Iveta Plšeková.

Katarína Kostková

Mestská časť Ružinov vyhlásila už po jedenástykrát súťaž 
Ružinovská ekologická fotografia. Tento rok si ocenenie 
odnieslo 12 autorov a dvaja fanúšikovia dokumentárnej 
fotografie získali ocenenie v osobitných kategóriách. 
Súťaž Ružinovská ekologická fotografia  každý rok prinesie 
obdivuhodné zábery, ktoré často dokážu nafotiť aj tí 
najmenší. Deti aj dospelí zachytávali fotoaparátom vzťah 
obyvateľov k verejnému priestoru, životné prostredie 
Bratislavy a jej okolia, či súčasnú podobu mesta. Fanúšikovia 
fotografovania súťažili v troch kategóriách – deti do 16 rokov, 
mládež od 16 do 21 rokov, dospelí nad 21 rokov. „Úroveň 
prác bola veľmi vyrovnaná. Porota pri ich posudzovaní ocenila 
vtip, ako i cyklusy záberov, ktoré dávajú veci do kontextu, takže 
na nich vidno postoj a názor autora, ktorý ich odfotil,“ uviedla 
organizátorka Eliška Sadíleková. Do 11. ročníka Ružinovskej 
ekologickej fotografie sa prihlásilo takmer 60 autorov.  
Trojčlenná porota , v ktorej boli fotografky a pedagogičky 
Judita Csáderová a Petra Cepková spolu so zástupcom 
starostu Ružinova Martinom Penerom, spomedzi súťažných 
prác vybrala tie najlepšie, ktoré boli aj vystavené v OC 
Eurovea. Medzi nimi boli aj fotografie seniorky Magdalény 
Zaťkovej, ktorá sa medzi ocenenými ocitla už po tretíkrát. 
„Sledovala som celú rekonštrukciu Starého mosta, mám  
z nej veľmi veľa záberov. S niektorými z nich som sa prihlásila 
aj do súťaže a pod názvom cyklus Zelený most,“ opísala svoje 
fotografie Magdaléna Zaťková, jedna z troch ocenených v 
III. kategórii.  V kategórii deti do 16 rokov získalo ocenenie 5 
autorov, v kategórii mládež 4 autori. Porota tento rok opäť 
udelila aj dve osobitné ceny a to vicestarostu mestskej časti 
Ružinov a za fotografiu zobrazujúcu mestskú časť Bratislava 
– Ružinov.

Marianna Šebová

Ružinov ukončil štvrtú etapu bezbariérových úprav zjazdov z chodníkov. V rámci 
nej vymenil vysoké obrubníky za sklopené na siedmych chodníkoch. Zároveň 
Ružinov výmenou povrchu na najzničenejšej časti Pavlovovej ulice ukončil  
rekonštrukciu komunikácií. Nový asfaltový povrch, namiesto plátania výtlkov, 
dostalo v roku 2016 sedem ciest, jeden križovatkový priestor a tri chodníky  
v správe mestskej časti Ružinov. 
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Ružinovské chodníky majú 
patriť v prvom rade chodcom 

Mestská polícia od začiatku tohto roka intenzívnejšie kontroluje, či vodiči 
pri parkovaní na chodníku dodržiavajú voľnú plochu najmenej 1,5 metra. 
Od začiatku tohto roka do konca októbra sme v rámci celej Bratislavy 
zaevidovali 4 922 priestupkov, kedy vodiči nenechali predpísanú voľnú 
šírku chodníka. Pričom za celý minulý rok sme zaznamenali 4 303 takých-
to priestupkov. Za desať mesiacov tohto roka sme v rámci celej Bratislavy 
teda zaevidovali o takmer 15% viac priestupkov ako za celý rok 2015. 
Mestská časť Bratislava – Ružinov je pritom na druhom mieste v počte 
zistených nedovolených státí na chodníkoch. Najviac takýchto priestup-
kov sme zaznamenali v Starom Meste, v Ružinove zaevidovali mestskí 
policajti 908 porušení. V porovnaní s celým minulým rokom ide  
v Ružinove už za prvých 10 mesiacov tohto roka nárast o vyše 25%. 
Najviac priestupkov (233) sme zistili na Ružinovskej ulici. 
Na približne  polovicu nesprávneho parkovania na chodníkoch   
v Ružinove nás upozornili občania. Ďalšie priestupky zistili príslušníci 
mestskej polície v rámci bežného výkonu služby, prostredníctvom nášho 
kamerového systému alebo sme obdržali požiadavky z Policajného 
zboru. 
Chodník je určený v prvom rade pre chodcov, nie pre autá. Pokiaľ vodič 
nenechá na chodníku dostatočný priestor, ohrozuje tým všetkých chod-
cov a najmä tých, voči ktorým je treba byť obzvlášť opatrní. Napríklad 
rodičov s kočíkmi, nevidiacich alebo osoby na invalidnom vozíku. V prí-
pade, že vodič nenechá voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 metra, môže 
mestská polícia uložiť blokovú pokutu do výšky 50 €. 

Ľubomíra Miklovičová, hovorkyňa Mestskej polície Bratislava
ilustračné foto Milan Stanislav

  

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  
v Bratislave II vyšetruje viaceré prípady, keď 
zlodeji využili nepozornosť občanov  
a spôsobili im majetkovú škodu.

Vreckoví zlodeji i počas predvianočného 
obdobia využívajú nepozornosť ľudí, a preto 
polícia vyzýva k zvýšenej opatrnosti. V čase, keď 
sa vydáte za predvianočnými nákupmi, stávate sa 
pre zlodejov lákavým objektom. Viac ľudí  
v obchodoch, na uliciach, v prostriedkoch 
mestskej hromadnej dopravy, v nákupných 
centrách, na vianočných trhoch, ktoré sú 
preplnené ľuďmi prináša viac nepozornosti, 
sústredenia sa na nakupovanie, čo  je najlepšia 
príležitosť pre vreckových zlodejov. 

Praktiky zlodejov sú rôzne. V dave ľudí môžu 
pozorovať váš spôsob platby ako i obnos peňazí, 
ktorým disponujete, na aké miesto si po zaplatení 
peňaženku odložíte. Potom už len čakajú na 
vhodný okamih, aby vám spôsobili majetkovú 
škodu. Predmetom záujmu páchateľov sú okrem 
peňazí napríklad i šperky, retiazky, mobilné 
telefóny, bankomatové karty, doklady a iné 
cenné a použiteľné veci. Obeťou vreckových 
zlodejov sa stávajú náhodne vytipované osoby 
- ľudia všetkých vekových kategórií. Zlodeji sa 
zameriavajú taktiež na zaparkované autá, na 
krádeže z osobných motorových vozidiel,  
v ktorých si nechávate svoje vianočné nákupy.  
V žiadnom prípade preto z auta nerobte výklad 
pre zlodeja. A to ani v prípade, keď auto opustíte 
len na pár minút. 

Preto polícia vyzýva občanov k zvýšenej 
opatrnosti. Dodržiavaním jednoduchých 
preventívnych odporúčaní je možné predísť 
krádeži a vyhnúť sa nepríjemnej skúsenosti.
•   pri nákupnom ošiali si strážte v každom prípade 

kabelku, nedávajte si ju do nákupného vozíka, 
držte si ju blízko pri tele

•  peňaženku alebo doklady si nenechávajte na 
ľahko dostupných miestach (v zadnom vrecku 
nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky 
alebo nákupnej tašky)

•  tašky a ruksaky, v ktorých máte peniaze alebo 
doklady nenoste na chrbte

•  peňaženku, mobilný telefón, doklady si 
nenechávajte v odevoch, ktoré si prevesíte cez 
nákupný vozík alebo stoličku v reštauračnom 
zariadení 

•  pokiaľ je to možné, nenoste so sebou veľkú 
finančnú hotovosť a využívajte možnosť 
bezpečnejšieho platobného styku

•  peniaze a doklady noste oddelene
•  platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene 

od dokladov a peňazí, v žiadnom prípade si 
nezapisujte PIN v blízkosti karty.

Prispejte aj Vy k Vašej bezpečnosti, Vaša 
ostražitosť je na mieste.

plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ OR PZ SR BA II

Buďte ostražití pri 
predvianočných nákupoch 

Mestská časť Bratislava – Ružinov oznamuje užívateľom 
parkovacích miest, že prijala nové „Zásady pre 

vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného 
parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov“, 
ktoré nadobudli účinnosť dňa 10.10.2016.
Nové zásady sú dostupné na internetovej stránke  
www.ruzinov.sk. Zmeny v Zásadách o prideľovanie 
vyhradeného miesta sa týkajú najmä nasledovného :
•  vyhradené parkovacie miesto pre fyzické osoby, fyzické osoby  

s oprávnením na podnikanie a právnické osoby sa bude 
prideľovať na dobu určitú do konca nasledujúceho 
kalendárneho roka (t.j. na dva roky)

•  zrušenie kategorizácie vozidiel a zavedenie hmotnostného 
a dĺžkového obmedzenia pre pridelenie vyhradeného 
parkovacieho miesta

•  náklady na obnovu dopravného značenia a náklady spojené 
so zmenou znáša každý nájomca parkovacieho miesta vrátene 
osôb ŤZP

•  povinnosť požiadať o predĺženie v lehote 90 dní pred 
ukončením platnosti povolenia

•  ruší sa vydávanie parkovacích preukazov (kartičiek).
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Cintorín nie je len miesto posledného 
odpočinku, ale aj otvorená galéria umenia
Ružinov hoci nejde o historickú mestskú časť, môže svojim obyvateľom a návštevníkom ponúknuť aj 
množstvo pamiatok a pamätihodností . Začiatok výraznejšej výstavby  môžeme datovať na koniec 19. sto-
ročia. Dovtedy sa na tomto území nachádzali najmä polia a lúky, ktoré zásobovali centrum mesta. Dnešná 
Miletičova ulica tvorila vtedy  hranicu mesta. Oblasť Prievozu bola samostatná obec a k Bratislave bola pri-
členená až v 50.rokoch 20. storočia. Na Trnávke boli záhrady a neskôr sa tam začali stavať byty pre robot-
níkov, ktorí pracovali v meste. Z pohľadu ochrany môžeme historické skvosty Ružinova rozdeliť do dvoch 
kategórii -  pamätihodnosti mestských častí ( vyhlasuje ich miestne zastupiteľstvo) a národné kult úrne 
pamiatky (vyhlasuje ich Ministerstvo kultúry SR). Národné kultúrne pamiatky majú väčší stupeň ochrany. 
Postupne sa pokúsime predstaviť vám viaceré z nich možno ako námety na nedeľné prechádzky. 

Začneme tak trocha symbolicky od miesta kde náš život končí. 
Martinský cintorín na mieste, kde sa dotýkajú Štrkovec, 

Ostredky a Trnávka je iste zaujímavou, hoci pre niekoho možno 
neznámou pamätihodnosťou. V minulosti sa pri vytváraní pomní-
kov angažovali rôzni známi sochári. Vysvätený  bol v roku 1919 a 
okamžite sa na ňom začalo pochovávať. Pôvodne mal slúžiť oby-
vateľom až dvesto rokov, ale dynamická výstavba ukrojila  
z pôvodne zamýšľanej rozlohy. Pozemok cintorína sa zmenšil a 
dnes už neposkytuje žiadne voľné hrobové miesta. 

Dochované oplotenie   
a brána  Martinského cin-

torína sú národnou kultúrnou 
pamiatkou. Brána cintorína 
tvorí jeho najdôležitejšiu čas. 
Oddeľuje svet mŕtvych od 
sveta živých.  Betónovú časť 
oplotenia vytvorila firma Pittel 
- Brausewetter a kovovú časť 
plota je dielom umeleckého 
kováčstva  Ľudovít Márton. 
Piliere vstupnej brány zaujmú 
výzdobou v podobe terčov,  

ktoré nesú hlavné posolstvo rímskokatolíckeho cintorína. Latinský 
nápis na jednom z nich nám prináša odkaz o vzkriesení mŕtvych. 
Druhý terč hovorí o nádeji kresťanov. 
Samotný cintorín je, napriek mnohým umeleckým dielam,  na 
dnešnú dobu slabo zabezpečený a predmety s vysokou kultúrnou 
hodnotou sa bez ochrany stávajú terčom vandalom. 
V najstaršej časti cintorína, hneď kúsok za vstupnou bránou, sa 
nachádza jeden z naj-
vzácnejších pomníkov. 
Je na hrobe Jozefa 
Mišáka, ktorý bol 
významným bota-
nikom. Sochársku 
výzdobu sa tomto 
hrobe vytvoril sochár 
Josef Deyl. Námet 
tejto sochy je poetický 
a okoloidúci sa môžu 
zamyslieť nad tým čo 
vlastne socha znázor-
ňuje. Niekto  
v nej môže vidieť 
Ježiša, ktorý sa modlí. 
Iní v postave vidia 
záhradníka, ktorý sa 
unavený po celoden-
nej práci  opiera o kríž. 

Ďalším umeleckým 
dielom sú dve 

sochy od bratislav-
ského sochára Alojza 

Rigeleho. Sú na dvoch rôznych hroboch, ktoré sa ale nachádzajú 
hneď pri sebe. Jedna je podobizeň anjela s partitúrou na hrobe 
Štefana Németha Šamorínskeho, ktorý je starým otcom Kamily 
Magálovej. Druhou je socha plačky. Motív smútiacej ženy bol v tej 
dobe častým námetom sochárskej výzdoby náhrobkov. V rukách 
drží vavrínový veniec na znak smútku. Tento veniec prišla na hrob 
položiť ako spomienku na zosnulého. 

Na mnohých pomní-
koch môžeme vidieť 

vysadený brečtan, ktorý je 
živým zobrazením nádeje 
na posmrtný život. Brečtan 
nájdeme aj na hrobe zná-
meho spisovateľa Dominika 
Tatarku, ktorý tvorí jednodu-
chá vztýčená skala porastená 
brečtanom a malý drevený 
krížik s nápisom  Dominik 
Tatarka a dvomi letopočtami 
1913 a 1989, ktoré ohraničujú 
jeho život.
Tieto, ale aj množstvo ďal-
ších náhrobkov by si zaslúžili 
väčšiu ochranu a mali by byť 
vyhlásené aspoň za mestskú 
pamätihodnosť, aby sa ucho-
vala ich hodnota. 

Marianna Podlucká 
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Očakávaný bytový komplex Jarabinky je vo 
výstavbe

Svojim budúcim obyvateľom prinesie 
pestrú škálu svetlých bytov od najmenších 
jednoizbových, cez ekonomické dvojizbové, 
priestranné trojizbové a štvorizbové byty 
až po veľkorysé rezidencie typu penthouse. 
Každý byt bude mať balkón alebo loggiu, 
niektoré z bytov majú dokonca zelené terasy 
alebo predzáhradky, ktoré zabezpečia 
aktívne prepojenie interiéru s vonkajším 
prostredím. Moderné a útulné byty v 
peknom prostredí budú dispozične riešené 
tak, aby zohľadňovali súčasné požiadavky 
kladené na vnútorné obytné prostredie a 
zároveň umožnili individualizáciu  podľa 
prianí budúcich majiteľov. 

Vlastný dvor aj škôlka

Pre čo najefektívnejšie trávenie voľného 
času s rodinou či priateľmi bude slúžiť 
pre obyvateľov aj plnohodnotná občianska 
vybavenosť. Kultivovaná nákupná pasáž 
počíta s obchodmi, reštauráciami, 
bankami či športoviskami, ktoré budú 
súčasťou polyfunkčnej časti projektu. 
“Času dnes nemá nikto naviac. Obyvateľom 
zabezpečíme všetko potrebné na skok od 
ich domova. Notoricky známym problémom 
v Bratislave je dostupnosť škôlok. Pre 
mnohých rodičov sú nočnou morou hodiny 
strávené denne v zlej doprave cestou do a zo 
škôlky. Preto sme sa rozhodli  pre výstavbu 
materskej škôlky,  ktorá mladým rodinám 
ušetrí aspoň hodinu denne,“ vysvetľuje Ján 
Palenčár, odborník na reality. Súčasťou 
príjemného a kvalitného bývania bude aj 
unikátny koncept vlastného uzavretého 
dvora neprístupného pre verejnosť, ktorý 
poskytne  len obyvateľom, ich priateľom 

a návštevám, dostatok súkromia a 
bezpečia. „Vlastný dvor, na akých väčšina 
nás dospelých strávila väčšinu detstva, z 
mnohých bytových komplexov posledných 
rokov akoby vymizol. Pritom pre celkový 
komfort bývania je veľmi dôležitý,“ dopĺňa 
Ján Palenčár. Vlastný dvor ponúkne priestor 
pre ďalšie zdieľanie spoločných zážitkov ako 
rodinám s deťmi, tak aj vzájomne trávenie 
voľného času so susedmi a priateľmi. 
Nebude chýbať pestrá zeleň, lavičky pre 
relax či detské ihrisko. 

Unikátna poloha

Nový rezidenčný projekt Jarabinky vyrastie 
v jednej z najperspektívnejších lokalít v 
Bratislave, na Jarabinkovej ulici v mestskej 
časti Ružinov. Okrem plnohodnotnej 
občianskej vybavenosti, ktorá je priamou 
súčasťou projektu, to obyvatelia budú mať 
blízko do práce, za kultúrou, na nákupy do 
neďalekých obchodných centier. Či už sa 
rozhodnú tráviť voľný čas v znamení kultúry 
v SND, alebo prechádzkou po promenáde 

pozdĺž Dunaja, obe sú z Jarabiniek 
vzdialené len niekoľko minút.

Spojenie silných partnerov 

Rezidenčný projekt Jarabinky spojil silných 
partnerov s dlhoročnými skúsenosťami s 
výstavbou nehnuteľností, ktorí sú zárukou 
kvalitnej realizácie. Developerom projektu 
je spoločnosť SIBAREAL, ktorá má na 
konte niekoľko úspešných projektov na 
celom území Slovenska - od rezidenčných 
projektov až po projekty v rozvoji cestovného 
ruchu. Dodávateľom stavebných prác je 
STRABAG, ktorá sa radí k popredným 
stavebným spoločnostiam na Slovensku. Na 
jednej strane je spoľahlivým partnerom vo 
všetkých oblastiach dopravného staviteľstva, 
na strane druhej realizuje výstavbu 
komerčných a priemyselných objektov, 
bytovú a občiansku výstavbu na vysokej 
úrovni. Finančným partnerom rezidenčného 
projektu Jarabinky sa stala Tatra banka.

www.jarabinky.sk

Zarezervujte si najlepšie bývanie
Premýšľate nad novým domovom plným výhod a občianskej vybavenosti? Hľadáte príjemné a kvalitné bývanie v 
atraktívnej štvrti?  Chcete žiť v tichom prostredí, no zároveň to mať na skok do centra? Odpoveďou sú Jarabinky. 
Rezidenčný projekt v perspektívnej lokalite mestskej časti Ružinov ožíva, aby svojim budúcim obyvateľom 
priniesol miesto pre dokonalý život. O kvalitne zrealizovanú výstavbu sa postará renomovaná stavebná firma 
STRABAG. Finančným partnerom projektu sa stala Tatra banka. 

Základná občianska vybavenosť na skok z bytu. Mnohí rodičia ocenia aj materskú škôlku. 

Vlastný dvor bude prístupný výlučne obyvateľom Jarabiniek a ich hostí.
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Očami Ružinovčanov

Nedá mi nevyjadriť sa k ihrisku na Astrovej ulici, o ktorom ste písali aj  
v poslednom ružinovskom Echu. 
Včera som si prišla po dcéru do škôlky na Šalviovej ulici. Moja dcéra má 
zničenú celú bundu od sprejerských výtvorov "umelcov", ktorí intenzívne 
pracujú na tomto detskom ihrisku. Okrem toho, že tam je neskutočný smrad 
z farieb, zanechávajú títo tzv. umelci aj odpad. 
Nie je naozaj normálne, aby bolo toto povolené na detskom ihrisku, ktoré je 
aj tak v dosť zúfalom stave, na to, že má byť hlavne pre deti.

Som veľmi pobúrená a dúfam, že nás bude viac, ktorým tento problém začne 
vadiť a kompetentní ho budú musieť riešiť. Podotýkam, že nie som jediná, 
ktorej dieťa má znehodnotenú budnu a topánky.

Elena Opálková

Ešte raz o sprejeroch na hrisku na Astrovej 

Vzdelávanie 
Koľkokrát ste človekom?

Platí, že čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel a koľko 
jazykov vieš, toľkokrát si človekom. No a do tretice, že na učenie 
nikdy nie je neskoro. Ani na jazyky.
Slovenským rekordmanom v ovládaní cudzích jazykov je Milan 
Odran, zvládol ich vyše tridsať, mnohé sú pre nás exotické, napríklad 
čínština či arabčina. Vždy tvrdil, že keď to človek potrebuje, naučí sa 
akýkoľvek jazyk a silná vôľa zvládne aj nejaké tie problémy s učením 
sa vo vyššom veku. Venoval sa prekladaniu, histórii, novinárčine, bol aj 
dramaturgom a každý jazyk radil učiť sa ako materinský. Teda nielen 
z kníh, ale najmä s ľuďmi, ktorí ním hovoria. Podľa Milana Odrana sa 
jazyk dá zvládnuť za dva až tri roky aj keď sa budete učiť iba doma. 
No musíte sa mu venovať každý deň aspoň hodinu a nedrilovať oso-
bitne slovíčka a gramatiku, ale hovoriť radšej celé vety. Pretože tak sa 
všetci učia aj materinský jazyk. 
 
Dôkladne preverujte
V posledných rokoch sa objavujú stále novšie spôsoby a metódy 
výučby jazykov. Niektoré sľubujú zázraky a schopnosť hovoriť plynule 
trebárs po anglicky za týždeň. Profesionálni jazykoví lektorí sa nad 
tým iba pousmejú a radia nenaletieť na lákavé ponuky. Obvykle je za 
nimi iba priezračná snaha vytiahnuť od ľudí peniaze. 
Pri rozhodovaní o výbere kurzu si dajte záležať na referenciách jazy-
kovej školy. Nájdite si informácie na internete, pýtajte sa známych 
alebo rodinných príslušníkov. Určite nepodceňte cenu kurzu – môže 
sa pohybovať od osemdesiat až do štyristo či päťsto eur. Overte si, či 
je myslená za semester, alebo za celý kurz. Pozor, niektoré jazykové 
školy si ceny uvádzajú bez DPH! Spýtajte sa, či sú v cene učebnice a či 
prípadne nebudú chcieť od vás ešte nejaké doplňujúce poplatky.
Veľmi dôležité je vybrať si dobre aj miesto kurzu, určite je rozumnejšie 
necestovať cez celé mesto. A nakoniec, pozrite sa, či má jazykovka 
na svojej webovej stránke testy, ktoré vám pomôžu zistiť, aký typ 
výučby vám najlepšie vyhovuje. Seriózne školy ponúkajú napríklad 

prvú hodinu zdarma. Môžete si preveriť, či vám sedí lektor, aj tempo a 
spôsob výučby. Niektoré robia špeciálne kurzy pre seniorov s prijateľ-
nejšími cenami.  O kvalite výučby vám môže napovedať aj certifikát, 
ktorý škola má. 

Spôsobov je veľa
Sugestopédia – metódu vyvinul bulharský psychoterapeut Georg 
Lozanov predovšetkým pre deti, no využíva sa aj pre dospelých. 
Charakterizoval ju ako spôsob učenia, ktorý rešpektuje prirodzené 
zákonitosti mozgu a osobných špecifík jednotlivca. Zohľadňuje 
základné učebné typy – vizuálny, auditívny a kinestetický. Niekto sa 
dobre učí, keď všetko vidí, ďalší si lepšie zapamätá všetko čo počuje a 
iný sa učí pohybom a prežívaním. Pri tomto spôsobe výučby sa využí-
va aj hudba, hra a pracuje sa s asociáciami a podvedomím.
Berlitzova metóda – nesie meno po nemeckom emigrantovi  
v Amerike, Maximiliánovi Berlitzovi. Študenti sa učia uvažovať  
v cudzom jazyku tak, že zahraničný lektor s nimi komunikuje výlučne 
vo svojom rodnom jazyku, neprekladá sa.
E-learning – vyučuje sa s pomocou moderných informačných tech-
nológií, najčastejšie prostredníctvom online dištančných kurzov. 
Študenti si určujú čas a tempo výučby.
Hladina alfa – používa sa psychovolkmen, ktorý pomocou obrazov  
a zvukov prelaďuje mozgovú aktivitu do hladiny alfa.
Kartičková metóda – doma, v aute, alebo všade kam idete nosíte so 
sebou kartičky a opakujete si slovnú zásobu.  
Callanova metóda – zameriava sa hlavne na hovorenie a počúvanie, 
pričom lektori sa na hodinách striedajú, aby ste si zvykali na rôzne 
tempo a prízvuk. Hodina trvá päťdesiat minút, počas nej hovorí lek-
tor rýchlosťou dvesto až dvestoštyridsať slov za minútu. Študenti sa 
naučia až okolo štyridsať nových výrazov, dôraz sa kladie na dôkladné 
opakovanie. 

Jozefína Kaššová

inzerciainzercia

Paneurópska súkromná pedagogická 
a sociálna akadémia 

Sklenárova 1 Bratislave

otvára v školskom roku 2017/2018 nový študijný odbor

 učiteľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo 

Počas celého školského roka príjmame 
študentov do odborov:

sociálno-výchovný pracovník
animátor voľného času.

Viac na www. paneuropasa.eu
tel.kontakt: 0903468345  02/53412593
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Ružinov patril jeden večer folklóru Plesová sezóna v Ružinove
V sobotu 14. januára sa v Dome kultúry 
Ružinov uskutoční už šiesty ročník Plesu 
Ružinovčanov a to v štýle 80-tych 
rokov. Hostia sa prenesú do obdobia, 
kedy sa do popredia dostal pop s kráľom 
Michaelom Jacksonom, Dara Rolinsová 
naspievala s Karlom Gottom hit Zvonky 
štěstí, najobľúbenejším dezertom bola 
ruská zmrzlina a texasky boli módnym 
hitom. Tancovať sa bude na dvoch 
tanečných parketoch, hosťom večera 
bude kapela Boney M Again. Cena 
vstupenky je 40 €.
Dňa 25. februára pozývame všetkých 
Ružinovčanov na druhý ročník 
Maškarného bálu. Počas večera vystúpi 
Katie & Charlie (Katka Ivanková a Karol 
Csino) so svojou swingovou  
a kabaretnou show. Prísť v kostýme 
nie je podmienkou, ale pre každý takto 
oblečený pár je pripravený darček - fľaša 
sektu. Tancovať sa bude až do svitania. 
Cena vstupenky je 35 €.
Podujatia pre vás pripravila MČ 
Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov. 
Vstupenky na oba plesy si môžete 
zakúpiť v pokladni DK Ružinov od  
5. decembra 2016. V cene vstupenky je 
zahrnuté: prípitok, prvá večera, druhá 
večera, dezert, káva, nealko a ½ fľaše 
vína. Viac informácií o predajných 
časoch na FB Cultus Ružinov a na  
www.cultusruzinov.sk.

Podujatí, ktoré by venovali pozornosť výlučne 
slovenským ľudovým tradíciám je v našom hlavnom 
meste žalostne málo. Ružinov sa to rozhodol zmeniť. 
Výsledkom je multižánrový  Ružinovský folklórny 
festival, ktorého prvý ročník odštartoval dvanásteho 
novembra. 

Tematický festival vznikol vďaka spolupráci mestskej časti 
a Cultus Ružinov a.s. Výsledkom bolo originálne poduja-
tie, ktoré prilákalo množstvo návštevníkov. To aj napriek 
tomu, že počasie skôr odrádzalo od chuti ísť sa zabaviť. 
Organizátori si na podujatí dali záležať. Heslo „z každého 
rožka troška“ bolo v tomto prípade presné. 

Návštevníci mohli ochutnať tradičné domáce dobroty, zblízka si pozrieť šikovné ruky remeselní-
kov pri práci, dokonca, tí odvážnejší, si ju mohli aj vyskúšať. Svoju zručnosť overovali napríklad 
pri hrnčiarskom kruhu, kde mali možnosť vytvoriť si originálny hrnček, mohli si tiež namaľovať 
vlastnú drevenicu na výtvarnom workshope. „Našim cieľom bolo hlavne obnoviť tradičný 
folklórny festival. Kedysi bol spájaný s Ružinovskými hodovými slávnosťami, my sme Folkfest, 
ktorý už ľudia dobre poznajú pretvorili a urobili sme jeden večer, ktorý patrí výlučne iba folkló-
ru v Ružinove,“ hovorí riaditeľka Cultusu Ružinov Andrea Kozáková. Prvý ročník festivalu dal 
vyniknúť najmä ružinovským súborom. Organizátori ich oslovili všetky a dostali tak možnosť 
prezentovať svoju prácu v rámci podujatia. Okrem nich vystúpil napríklad aj folklórny súbor 
Devín, ktorého členovia kedysi skúšali a nacvičovali v Dome kultúry Ružinov. Pre návštevníkov, 
ktorí si chceli rozšíriť vedomosti z našich dejín boli pripravené prednášky či slovenský tanečný 
film Tanec medzi črepinami. Absolútnym vrcholom programu, čerešničkou na torte, bolo 
vystúpenie súboru Čarovné ostrohy. Profesionálni tanečníci predstavili ružinovskému publiku 
projekt Rockom krokom. Originálne vystúpenie spája slovenský ľudový tanec s modernými 
prvkami. Nezvyčajné aranžmá ponúklo stret dvoch, na oko, rozdielnych svetov. 
Originálnu energickú šou, ako aj program v rámci celého Ružinovského folklórneho festivalu, si 
Ružinovčania mohli vychutnať zadarmo. Išlo o dar mestskej časti svojim obyvateľom.

Veronika Vasilková
foto Rado Hoblík
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Na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu sa v novembri 2016 konal už štvrtý ročník Hokejového 
turnaja univerzít. Tretíkrát po sebe na tomto podujatí triumfoval výber Univerzity Komenského  
v Bratislave.

Štvrtý ročník Hokejového  
turnaja univerzít v znamení UK Bratislava

Organizáciu mala vo svojich rukách Slovenská asociácia 
univerzitného športu (SAUŠ) v spolupráci s Mestskou časťou 
Bratislava-Ružinov, Ružinovským športovým klubom  
a Slovenským zväzom ľadového hokeja.  
Podľa slov organizátorov, úroveň turnaja každým rokom stúpa  
a tímy sú čoraz vyrovnanejšie. Július Dubovský, prezident SAUŠ, 
bol s priebehom podujatia spokojný: „Organizácia bola vynikajúca. 
Je to už zabehnutý systém aj vďaka podpore mestskej časti Ružinov 
a Slovenského zväzu ľadového hokeja.“ Do budúcnosti by však 

organizátori uvítali vyššiu divácku návštevnosť a lepšiu atmosféru 
v hľadisku, na čom chcú popracovať. V porovnaní s vlaňajším 
ročníkom sa tentoraz turnaja zúčastnilo len šesť družstiev. Tie 
bojovali v dvoch trojčlenných skupinách, z ktorých do semifinále 
postupovali prví dvaja. Najviac sa darilo Univerzite Komenského  
v Bratislave a Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Práve 
tieto dva výbery sa stretli v dramatickom finále, v ktorom  
o  víťazovi rozhodol jediný gól. Víťaznú trofej si tak odniesol 
výber UK Bratislava. „Teší ma, že náš štadión je pravidelne dejiskom 
celoslovenského turnaja univerzít. Na našom ľade totiž vyrastajú 
hokejisti, ktorých možno o pár rokov uvidíme na tomto turnaji 
a v rovnako dramatickom a napínavom finále, akým bolo aj to 
tohtoročné,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.
Na turnaji herne vyčnieval hráč Univerzity Komenského 
Martin Kalináč, ktorý si v štyroch stretnutiach pripísal na svoje 
konto dovedna 16 bodov (8 gólov a 8 asistencií). Stal sa tak 
najproduktívnejším hráčom a najlepším útočníkom štvrtého 
ročníka turnaja univerzít. „Turnaj má z roka na rok vyššiu úroveň 
a sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo zvíťaziť,“ povedal 
po slávnostnom udeľovaní cien Martin Kalináč. „S trénerom 
máme na škole špecializáciu, tak možno sa po tomto víťazstve na 
celoslovenskom turnaji niekedy jedno očko prižmúri,“ dodal  
s úsmevom na záver.

Stanislav Šenc
Foto: autor

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

      
 

 
 

 
  UTOROK a ŠTVRTOK 

 

16:30 – 17:30 hod. 
 

LEN 15 € MESAČNE 
   

ZŠ Nevädzová 2 a ŠZŠ Nevädzová 3 
 

Bližšie informácie: www.rskruzinov.sk 
tel. č.: 02/48 28 45 03, mobil: 0908 730 425 

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

      
 

 
 

 
  STREDA a PIATOK 

 

17:00 – 18:00 hod. 
 

LEN 15 € MESAČNE 
   

ZŠ Pavla Marcelyho a ZŠ Nevädzová 2 
 

Bližšie informácie: www.rskruzinov.sk 
tel. č.: 02/48 28 45 03, mobil: 0908 730 425 

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

      
 

 
 

 
  ŠTVRTOK 19:00 – 20:00 hod. 

 
 

LEN 20 € MESAČNE 
   

Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 
 

Bližšie informácie: www.rskruzinov.sk 
tel. č.: 02/48 28 45 03, mobil: 0908 730 425 

 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

      
 

 
 
 

  OKTOBER – APRÍL 
I. Turnus (2.10.-27.11.2016), II. Turnus (8.1.-28.2.2017), III. Turnus (5.3.-30.4.2017)

NEDEĽA 9:45 – 10:45 hod. 
 

LEN 20 € /TURNUS 
   

Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 
 

Bližšie informácie: www.rskruzinov.sk 
tel. č.: 02/48 28 45 03, mobil: 0908 730 425 
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Ružinov spoznal  
svoju najlepšiu starú mamu

Titul Najlepšia stará mama 2016 putuje do Prievozu
Doteraz sa výnimočným titulom mohla 
pýšiť Anna Vencelová, víťazka minulo-
ročnej súťaže. Koncom novembra po 
nej prebrala pomyselnú štafetu  pani 
Erika Mináriková. Sympatická seniorka 
vyštudovala tlmočníctvo a preklada-
teľstvo, ale jej najväčšou vášňou je 
tanec. Aj po šesťdesiatke sa aktívne 
venuje štandardným a ľudovým tan-
com.  Okrem toho je tiež Ľadovou 
medvedicou. Má tri deti, šesť vnúčat 
a býva v Prievoze. Tesne po vyhlásení 
výsledkov, sme Najlepšej starej mame 
Ružinova 2016 položili niekoľko otá-
zok. Výsledkom je tento originálny 
rozhovor.

Šiesty ročník súťaže o Najlepšiu starú 
mamu Ružinova nebola vaša premiéra. 
Už v minulosti ste sa pokúsili získať 
tento titul. Čo vás presvedčilo, aby ste 
to vyskúšali opäť? 
Bola som tu minulý rok. Vtedy som bola 
druhá a nevyhrala som. Jedna priateľka 
mi povedala, že som krásne tancovala a 
že som mala byť prvá, nech to idem opäť 
skúsiť. Tak som to znova skúsila. 

Aké sú  vaše dojmy keď sa vám to nako-
niec podarilo?
Som rada a celkom spokojná. Prišlo menej 
dám, bála som sa, že sa ani nestihnem 
prezliecť do kroja a zatancovať. Myslím 
si, že tri súťažiace sme boli celkom dobrá 
konkurencia. 

Ako vnímate túto súťaž?
Je to milé. Organizátori chcú spropagovať 
aj starších ľudí, len by mohli osloviť aj trošku 
mladšie ročníky aby to bolo konkurenčnejšie. 

V súťaži ste sa prezentovala tanečným 
vystúpením. Prečo vás oslovil práve 
tanec?
Tanec milujem, venujem sa mu od malička. 
Začínala som vo folklórnom súbore GYMNIK, 
neskôr som prešla do Lúčnice. Potom som 
mala deti, ale tanec mi neskutočne chý-
bal. Keď deti odrástli rozmohlo sa seniorské 
hnutie.  Začala som najprv so spoločen-
skými tancami s manželom. Podarilo sa mi 
nahovoriť ho. Potom znikol súbor Tanečnice  
z Lúčnice – seniorky, tak to som sa cítila ako 
za detstva šťastná, tancujeme doteraz a je 
to výborné. 

Existuje viacej druhov tanca, prečo si vás 
získali tie naše tradičné slovenské ľudov-
ky?
Bola som pohybový typ, hľadala som čo, kde 
bude, niekde som potom videla vystupovať 
Lúčnicu a bola to láska na prvý pohľad. Bol to 
môj sen a bola som šťastná keď som sa stala 
jeho súčasťou. 

Ako vnímate súčasnú generáciu taneční-
kov? Venuje sa ľudovým tancom dosta-
točná pozornosť?
My sme sa báli, že po rozpade starých sys-
témov, sa folklórne hnutie rozpadne, ale je 
neskutočné koľko súborov vzniklo. Ja by som 

Už šiestykrát hľadal Ružinov medzi starými mamami tú 
najlepšiu zo všetkých. Vynikať mala nielen odvahou pri-
hlásiť sa do súťaže, ale aj dôvtipom, šikovnosťou  
a hlavne láskou k svojim vnúčatám. Napriek tomu, že 
do šiesteho ročníka sa prihlásilo historicky najmenej 
súťažiacich, porota sa pri vyberaní tej najlepšej poriad-
ne zapotila. Je to dôkaz, že staré mamy v Ružinove 
nám môžu ostatní závidieť. „Členovia poroty nepoznali 
súťažiace dámy. Na začiatku sme si preto zvolili princíp, 
že každá osoba zodpovedá sama za svoje rozhodnutie. 
Mali sme bodovací systém, po jednotlivých kolách a pre-
zentáciách účinkujúcich sme každý hodnotili subjektívne, 
sám za seba. Následne sme body sčítali, prekontrolovali 
a vyšli nám výsledky,“ priblížila priebeh bodovania Eva 
Gomolčáková, predsedníčka poroty. Päť senioriek si 
zmeralo sily v štyroch disciplínach. Predviedli svoje zruč-
nosti, hovorili o sebe i svojej rodine a záľubách. Cieľom 
súťaže bolo ukázať, že aj skôr narodené Ružinovčanky 
sú stále aktívne a energické. „Oproti minulým ročníkom 

kvitujem, že sa nehlásia tie staré mamy, ktoré žijú v domácnosti s manželmi a vnúčatami, ale prejavuje 
sa stále viac socializácia. Hlásia sa nám dámy z domovov dôchodcov a zariadení. Je to úžasné, pretože ich 
zapájame do života Ružinova a o to presne ide. Bolo to krásne a som dojatá,“ vyjadrila sa tesne po skonče-
ní súťaže spoluorganizátorka a moderátorka podujatia Darina Horáková. Tretie miesto obsadila pani 
Viera Felingerová. Drvivú časť svojho života prežila na Trnávke. Po dovŕšení dôchodcovského veku 
pracuje ako opatrovateľka. Práve pomoc druhým ju napĺňa. Druhé miesto získala Marta Bolechová, 
seniorka, ktorá už dvanásť rokov žije v Ružinovskom domove seniorov.  Sympatická a veselá dáma 
pôsobila dlhé roky ako učiteľka. Má množstvo koníčkov, medzi nimi aj štrikovanie a háčkovanie. 
Pôsobila aj ako lektorka tanca. Svojim životom a vystupovaním si získala najväčšie sympatie pani Erika 
Mináriková. Súťaže o titul Najlepšej starej mamy sa zúčastnila už druhýkrát, tentoraz úspešne.  Súťaž 
Najlepšia stará mama Ružinova 2016 organizovala Knižnica Ružinov v spolupráci s mestskou časťou, 
Okresnou organizáciou jednoty dôchodcov Bratislava II a spoločnosťou Cultus Ružinov, a.s.

všetky deti dala najprv do ľudových súborov.
 
Prečo?
Je to krásny, prirodzený pohyb. Myslím si, že 
pre deti je to ten najlepší začiatok. Neskôr sa 
môžu rozhodnúť čo ďalej. Naše tri deti všetky 
tancovali.

Ste doktorka filozofie. Vyštudovali ste 
tlmočníctvo a prekladateľstvo angličtina 
- španielčina. 
Na striedačku som sa venovala umeleckému 
prekladu, tlmočila som, ale prekladám aj 
filmy. To je aktuálne najväčšia oblasť môjho 
pôsobenia. Sem-tam prekladám detské 
knihy. Celkovo sa ale najviac venujem redi-
govaniu, pracujem so slovenčinou, preto-
že úroveň našej slovenčiny neustále padá.
My, skúsení redaktori, sa to ešte pokúšame 
zachrániť

Čím je to podľa vás spôsobené?
Je to smutné, že aj vyštudovaní ľudia a tí, 
ktorí by sa tomu mali venovať, nejaký záu-
jem o jazyk nemajú. Všetko je to vec záujmu.  
Mnohé knihy, ktoré vychádzajú sú nezredi-
gované a aj tam nachádzate mnoho chýb. 

Ako ste spomínali, vaša profesia sa týka 
jazykov, konkrétne angličtiny a španiel-
činy. Ktorý z nich je vám bližší?  
Pracovala som viac s angličtinou a tak je mi 
trochu bližšia, ale španielčina je zase citová  
a nádherná, milujem ju. V apríli som bola 
konečne na Kube. Mala som sa tam dostať ešte 
ako študentka, ale nevyšlo to, pretože som išla 
s Lúčnicou do USA. Na Kube mi rozumeli a aj ja 
som im rozumela, bola som nadšená.

O Španieloch sa hovorí, že sú tempera-
mentní a horliví. Ste aj vy taká?
Myslím si, že som. Asi mám nejakú španiel-
sku krv, minimálne nejaké kvapky. Musím to 
zistiť vo svojom rodostrome.

Dá sa povedať, že si plníte svoje sny. 
Získali ste tento rok titul Najlepšej starej 
mamy, navštívili ste vytúženú Kubu. Aké 
sú vaše ďalšie ciele?
Mám rôzne sny, napríklad cestovateľské. 
Veľmi sa teším, že manžel, ktorý nikdy nebol 
veľký cestovateľ, tomu prišiel na chuť. Teraz 
špekulujeme, kam pôjdeme na rok, hádam 
by sme šli do Južnej Ameriky. Moje životné 
krédo je venovať čo najviac času ľuďom, aby 
boli vzťahy pekné a ľudia sa mali radi. 

Veronika Vasilková
Foto: autorka
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Denné centrum v Prievoze oslavuje 30tku

Viac ako dve tretiny existencie denného centra stojí na jeho  čele 
Žofia Benkovičová . Aktívna veselá seniorka, ktorá udržuje partiu 
prevažne dám pokope. „Práve mi plynie dvadsiaty prvý rok  
v pozícii vedúcej. Je to jedna kapitola života, ktorú som prežila 
v kruhu dôchodcov. Zároveň je to aj mnoho neopakovateľných 
chvíľ strávených s nimi a ich životnými príbehmi. Na takomto 
poste musí byť človek spovedníkom, lekárom, priateľom a často aj 
jedinou rodinou.“ 
Denné centrum v Prievoze momentálne navštevujú prevažne 
dámy, majú množstvo aktivít a určite sa nemajú čas nudiť. 
„Dlhých 21 rokov pracuje náš krúžok šikovných rúk, pripravili 
sme nespočetne výstav ručných prác, tematických výstav a trhov 
k rôznym udalostiam a výročiam. Všetko svojpomocne, bez 
akýchkoľvek finančných prostriedkov a pomoci, bez akejkoľvek 
záštity, len z členského príspevku našich členov. Nečerpáme 
žiadne granty a záujem podporiť nás z akejkoľvek strany je 
minimálny.“
Napriek tomu šliape prievozské denné centrum na jednotku. 
Členovia sa pravidelne stretávajú niekoľkokrát do roka. A to je 
aj hlavným cieľom centra, spoločné stretávanie a strávený čas. 
„Veľa našich členov za tie roky odišlo na večnosť a ďalší a ďalší 
pribúdajú do nášho klubu dôchodcov – priateľov. A títo noví 
členovia, ktorí nechcú stráviť každý deň pozeraním z okna a do 
televízie, ale chcú byť v spoločnosti svojich rovesníkov a zažiť ešte 
niečo príjemné a veselé, mi dávajú energiu pokračovať  
v tejto práci, aj keď bez pomoci a s minimálnymi prostriedkami  
a podporou. Štatistiky uvádzajú, že slovenský národ starne. Je to 
fakt, ktorý by mali viac reflektovať tí, ktorí o nás rozhodujú. Aby 
sa mali mladí a produktívni lepšie na staré kolená ako sa máme 

my dnes, mali by čo najskôr začať robiť koncepčné kroky, ktoré im 
zabezpečia komfortnejšiu starobu,“ dodala Žofia Benkovičová.

Katarína Kostková

Ružinov má viacero denných centier a klubov, kde sa pravidelne stretávajú naši seniori. 
K najstarším ružinovským denným centrám patrí to v Prievoze. Spoločne strávený čas, zážitky 
a v neposlednom rade priateľstvá tu fungujú už 30 rokov. 

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
apartmány v štandarde

s kuchynskou linkou

USAĎTE SA
v ružinove

Súkromný 
park a ihrisko

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny

Občianska
vybavenosť

Žite svoje sny naplno! Či už žijete single život, alebo ste  
veľká rodina, z našej širokej ponuky bytov si vyberie každý.

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

inzercia

inzercia
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ZÁPASENIE - VOĽNÝ ŠTÝL
N Á B O R    D E T Í    N A    P O H Y B O V Ú    Č I N N O S Ť

w w w . w r e s t l i n g c l u b . s k

organizátori:

TRHOVISKO
MILETIČOVA

NA MILETIČKE

16.-17. 12. 2016
TRHOVISKO MILETIČOVA

TRHOVISKO
MILETIČOVA

a zábava

organizátori:

9.-10. 12. 2016
TRHOVISKO MILETIČOVA

Trhovisko 
Miletičova

SALAŠ ZBOJSKÁ
syry, klobásy

halušky, rebierka
slanina

ŠUKOVCI
živá hudba

SOBOTA 26. 11. 2016
OD 9:00 DO 13:00
TRHOVISKO MILETIČOVA

PROGRAM:
DEGUSTÁCIA

MLADÝCH VÍN
 hudobná kapela

ASCALONA
DETSKÉ AKTIVITY

TOMBOLA

TRHOVISKO
MILETIČOVA

organizátori: partneri: mediálni partneri:

OTVÁRAME 
ČOSKORO!
Little_Champions_182x90_ECHO_CMYK_300dpi.indd   1 25.11.16   14:05
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Súťažte o  knihu Muž na úteku, žena dolu hlavou od Ivany Lackovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne 
znenie tajničky do 15.12.2016 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružiinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje 
meno, adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 1,2/2017. Správne znenie tajničky RE 11/2016: ...boli splatené už prvým bozkom...“ Knihu Odvrátená tvár 
lásky od Collen Hooverovej získava Jozef Novák z Onrejovovej ulice.

 

Dante Alighieri  
Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky (TAJNIČKA). 

AUTOR: 
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Harmonogram 
December 2016

Hojdana bude počas vianočných prázdnin,  
t. j. od 23.12.2016 do 8.1.2017, z a t v o r e n á.

2.12. Múdry piatok v Hojdane - „Ako nastaviť hranice vo výchove“, prednáška 
lektorky Efektívneho rodičovstva (10:30 hod.)
3. - 4.12. Rešpektovať a byť rešpektovaný – kurz v spolupráci s OZ Monte PLUS
6., 13. a 20.12. Šikulinček – utorkové tvorivé dielničky pre deti a rodičov  
(9:30 a 10:30 hod.)
9.12. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí (10:00 hod.)
10.12. Vianočný rozprávkový stromček - rozprávkové divadelno-herničkové 
sobotné dopoludnie v Hojdane (10:00 hod.). Vstupenky je potrebné si vopred 
zakúpiť na recepcii MC Hojdana.
10.12. Voňavá sobota v Hojdane - “Adventné radosti” – tradičné, obľúbené  
a nielen pekárenské dielničky s Alenkou pre deti a ich pomocníkov rodičov 
(15:00-17:30 hod.). Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
15.12. Hľadanie pokladu v našich „slabých“ stránkach – večerný 
workshop, vedie Mgr. A. Jeleník (18:30 hod.)
15. a 17.12. Vianočný aranžmán – vianočné tvorenie pre mamičky (10:00 hod.)
16.12. Múdry piatok v Hojdane - „Bylinky v každodennom živote dieťaťa“, 
prednáška Mgr. Jarmily Chudíkovej (10:30 hod.)

P R I P R A V U J E M E
14. - 15.1. Rešpektovať a byť rešpektovaný – kurz v spolupráci s OZ Monte PLUS
19.1. „Vedomé rodičovstvo alebo Ako zvládnuť svoje reakcie voči 
dieťaťu?“ – prednáška a diskusia s terapeutom Yehudom Tagarom (18:00 hod.), 
prihlasovanie na hojdana@stonline.sk.
20.1. Múdry piatok v Hojdane - „Otázniky pri výchove“, prednáška lektorky 
Efektívneho rodičovstva (10:30 hod.)
27.1. Múdry piatok v Hojdane - „Zvládajme emócie našich detí ľahko a hravo  
s pomocou Bachových kvapiek“, prednáška Mgr. Jarmily Chudíkovej (10:30 hod.)
...a oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo na FB (Priatelia MC Hojdana)...
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Zdravoveda pre seniorov

Strava aj lieči
Zdravá výživa je silná zbraň proti civilizačným ochoreniam. 
Osvojte si jej zásady, zvýšite si šancu na zdravší život  
v seniorskom veku. Na zmenu nie je nikdy neskoro. 
Srdcovo-cievne a onkologické ochorenia sú najväčší postrach 
Slovákov.  Okrem správnej výživy je účinnou prevenciou proti 
nim pravidelný pohyb, pozitívne myslenie a život bez cigariet 
a nadmerného popíjania alkoholu. 

Predĺžte si život
Jedávajte dostatok bielkovín, minerálnych látok, vitamínov, veľa 
zeleniny a ovocia.
Vitamíny, flavonoidy, kyselina listová, vláknina a minerálne látky, 
teda ochranné faktory organizmu, s ktorými dobre funguje, sú 
prevažne v potravinách rastlinného pôvodu – v ovocí,   
v zelenine,  v obilninách, v strukovinách, v rastlinných olejoch, 
ďalej v orechoch a v hubách.  Nezabúdajte ani na ryby, obsahujú 
nenasýtené masté kyseliny a selén. Príjem energie nemá 
presiahnuť jej výdaj, znížte príjem cukrov a tukov, jedávajte 
menej živočíšnych bielkovín, menej soľte a alkohol si doprajte len 
občas. Organizmu škodia nasýtené mastné kyseliny a cholesterol, 

tie sa nachádzajú prevažne v potravinách živočíšneho pôvodu. 
Nemusíte sa vzdávať všetkého a nadobro, no vaše cievy a srdce 
sa isto potešia, ak budete jedávať menej tučného bravčového 
mäsa, údenín, tučných syrov i sladkostí či plnotučného mlieka. 
Nezanevrite na všetky mliečne výrobky, fermentované, napríklad 
jogurty a kyslé mlieko  sú zásobárňami cenných biologických 
látok. Lekári už dávno omilostili vajíčka, žĺtok síce obsahuje 
cholesterol, no vo vajíčkach je i mnoho biologicky cenných látok. 
Hrozbou pre organizmus sú tuky ukryté v údeninách, ktoré naviac 
bývajú aj poriadne presolené. Dávajte si pozor nielen na soľ, radšej 
ňou šetrite, ale aj na príliš veľa sladkostí. 

Dodržiavajte pitný režim.
Ľudia vo vyššom veku strácajú pocit smädu a zabúdajú piť. 
Nedostatok tekutín však zhoršuje už existujúce chronické ochorenia! 
Ideálna je čistá voda, striedajte ju s kvalitným čajom zo sušeného 
ovocia, šípok, alebo aj zeleným. Minerálky sú vhodnejšie s nízkym 
obsahom sodíka. Ideálne je vypiť dve deci vody každé dve hodiny. 
Presladené nápoje sú absolútne nevhodné.

Jozefína Kaššová

Ružinov je  
Senior Friendly
Mestská časť Ružinov získala ocenenie Senior Friendly. 
Rovnomennú súťaž zorganizovali Klub Luna Senior Friendly, 
občianske združenie a OZ Bagar. Súťaže sa mohli zúčastniť veľké  
i malé firmy, samosprávy, médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie 
a zdravotnícke zariadenia.
Ocenenie získala mestská časť za  podporu aktívnej nezávislosti 
a dôstojnosti seniorov, za prehlbovanie dobrých vzťahov  
samosprávy s občanmi – seniormi,  a za bezplatné  informovanie  
seniorov o možnostiach prijímania sociálnej pomoci   
a o spotrebiteľských právach.

Pozvánka na výlet
ZO JDS Zimná, Bratislava II 

organizuje pre seniorov  nasledovné  výlety:

 8.12.2016 /štvrtok/ Manínska tiesňava 
18.1.2017 /streda/ Bojnický zámok , Bojnice   

Podrobné informácie sú na nástenke v Seniorskom 
informačnom centre na Zimnej ul. l

11. 1. 2017
o 14:30 hod
vstup voľný

Novoročný koncert pre seniorov

DK Ružinov

Asociácia diabetikov Slovenska
pozýva na prednášku 

MUDr. Jozefa Lacku PhD., MBA 
CIELE KONTROLY DIABETU

Malá sále 
Kultúrneho domu Ružinov 

v stredu 14. decembra 2016
od 15.00 do 17.00 hod.

Od 14,30 hod. bude verejné meranie 
glykémie.

inzercia



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

02.12. pi 19.00 h SVETOZNÁMY CHORVÁTSKY DETSKÝ ZBOR V RUŽINOVE
  Vianočné koledy s posedením pri kapustnici pre Ružinovčanov.  
  Vstupenky si môže zdarma vyzdvihnúť každý obyvateľ  
  s trvalým bydliskom v Ružinove u informátora v DK Ružinov  
  každý deň od 7:00 do 19:00. 2 lístky na osobu.  
  Počet je obmedzený. 
03.12. so 17.00 h  RUŽINOVSKÁ LÝRA   
  Veľká krajská súťaž pôvodnej slovenskej piesne.
03.12. so 20.00 h SPOMIENKA NA LÝRU
  Koncert – Václav Neckář, Jitka Zelenková, Jana Kocianová, 
  Peter a Júlia Hečkovci. Vstupenky v sieti Ticketportal.
04.12. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE   
  Divadelné predstavenie pre deti  Snehuliačikovci 
  v podaní divadla Žihadlo. 
04.12. ne 15:00 h DARUJ VIANOCE
                                        Benefičné zábavné podujatie pre rodiny s deťmi.  
  Vstupné dobrovoľné. Výťažok z podujatia bude venovaný   
  ružinovským rodinám v núdzi.
04.12. ne 16.00 ADVENT V RUŽINOVE  
  Adventný program s rozsvietením 2. adventnej sviece . 
  4.12.2016 o 15:00 DK Ružinov
05.12 po 17.00  ADVENTNÝ KONCERT 
  Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ sv. Cecílie spojený  
  s predajnou výstavou prác žiakov.
06.12. ut 17.00 h MIKULÁŠ V RUŽINOVE
  Veselý program a sladké prekvapenie pre deti. 
07.12. str 8.00 h DIALÓGY...... Protidrogové fórum  pre žiakov ZŠ MČ Ružinov.  
07.12. str 14.30 h AKADÉMIA  III . VEKU 
  Lekárska dostupnosť pre seniorov -  JUDr.Ing.Jana Ježíková.                                                                   
08.12. št 15.00 h RYTIER DOBREJ KNIHY 
  7. ročník happeningu  - udeľovanie cien významným 
  Ružinovčanom /v spolupráci s knižnicou MČ Ružinov/.
08.12. št 17.00 h MIKULÁŠSKÁ  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ                                                                                                     
  Tanečné stretnutie staršej a strednej   generácie.                                                 
09.12. pi 18.00 h VAŽECKÉ VIANOCE s FS KARPATY   
  Tradičné vianočné predstavenie spojené s posedením pri   
  ľudovej hudbe a kapustnici.
11.12. 
ne 09.00 – 15.00 h NOŽE 2016 
  Medzinárodná   výstava nožov a chladných zbraní.
11.12 ne 16:00 ADVENT V RUŽINOVE 
  Adventný program s rozsvietením 3. adventnej sviece
  vianočný koncert DH Spojár.
12.12 po 10:00  JUBILANTI  2016                                                                                     
  Oceňovanie  seniorov - jubilantov ( podujatie MČ Ružinov). 
12.1 po 14.30 h FOLKLÓRNE VIANOCE PRE SENIOROV MČ RUŽINOV  
  Program FS Karpaty. 
14.12. str 08.00 h  DIALÓGY... Protidrogové fórum  pre žiakov ZŠ MČ Ružinov  
14.12. str 14.00 h  DIABETES - prednáška (v spolupráci s SČK )
16.12. pi 17.00 h  VIANOČNÁ  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ                                                                                              
  Tanečné stretnutie staršej a strednej   generácie. 
17.12. so 14.00 h  VIANOČNÉ TRHY V RUŽINOVE  
  S bohatým kultúrnym programom.   
17.12. so 15.00 h  RUŽINOVSKÁ  ŠACHOVNICA  
  stretnutie družstiev kompozičného šachu ŠK DK Ružinov 
  a ŠK Pezinok. 
18.12. ne 10.30 h  NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE                                                                                                                                       
                        Vianočná rozprávka  pre deti  O Zvončekovi Končekovi. 
18.12. ne 17.00 h  VIANOČNÁ GALA  SHOW SZUŠ PROKOFIEVOVA
  Vianočný program žiakov. 
18.12. ne 14.00 h  VIANOČNÉ TRHY V RUŽINOVE 
  Trhy s bohatým kultúrnym programom.  
18.12. ne 16.00 h  ADVENT V RUŽINOVE  
  adventný program s rozsvietením 4. adventnej sviece
   vianočný koncert MSZ CANTUS.  

04.12. ne 19.00  VIANOČNÝ KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA 
  HOT SERENADERS
  Hudba v štýle 20. a 30. rokov. Vstupenky sú v predaji v sieti
  Ticketportal a v pokladni SD Nivy. Veľká sála. 

05.12. po 14:00 KINO PRE SENIOROV
  GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ/2014/USA/KOMÉDIA  
  Filmové premietanie pre seniorov. Vstup voľný.  

09.12. pi 16.30  MIKULÁŠ NA NIVÁCH
  Vstup voľný. 

09.12. pi 17.00  MIKULÁŠSKE PREMIETANIE PRE DETI 
  Pre deti je prichystané pásmo rozprávok Tom a Jerry. 
  Vstup voľný.

16.12. pi 19:00 O HLÚPEJ KRÁĽOVNEJ 
  Revolučná rozprávka pre dospelých Divadla TANDEM.
  Malá sála, Vstupenky sú dostupné v predajni: SECOND CHANCE  
  alebo na www.divadlotandem.sk. 

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

01.12. ŠT 19:00  SAULOV SYN  László Nemes, Maď., 2015
02.12. PI 18:00  AKCIA ARKTÍDA  Grethe Boe-Waal, Nór., 2014 (PRE DETI)
02.12. PI 19:45 OPERÁCIA ANTHROPOID  Sean Ellis, Brit./ČR/Fr., 2016
03.12. SO 16:00  ROZPRÁVKY PRE EMU Rudolf Havlík, ČR, 2016 
03.12. SO 18:00  SANTA JE STÁLE ÚCHYL  Mark Waters, USA, 2016
03.12. SO 19:45  DOCTOR STRANGE  Scott Derrickson, USA, 2016
07.12. ST 20:00 E GON SCHIELE  Dieter Berner, Rak., 2016
08.12. ŠT 19:00  NOČNÉ ZVIERATÁ  Tom Ford, USA, 2016
09.12. PI 18:00  VAIANA  Ron Clements, John Musker, USA, 2016 (PRE DETI)
09.12. PI 20:00  A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 2015
10.12. SO 16:00  FINÁLE Palo Korec, Dušan Miko, SR, 2016
10.12. SO 18:00  HAMLET | National Theatre, Lindsey Turner, Brit., 2015
11.12. NE 16:00  TROLLOVIA Anand Tucker, USA, 2016 (PRE DETI)
11.12. NE 18:00  PRVÝ KONTAKT Denis Villeneuve, USA, 2016
14.12. ST 19:00  TONI ERDMANN Maren Ade, Nem./Rak., 2016
15.12. ŠT 19:00  KAMENE BOLESTI Nicole Garcia, Fr., 2016
16.12. PI 18:00 ANJEL PÁNA 2 Jiří Strach, ČR/SR, 2016 (PRE DETI)
16.12. PI 19:45 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Gareth Edwards, USA, 2016
17.12. SO 16:00  VTEDY V RAJI  Peter Pálka, Dan Krzywoň, ČR/SR, 2016
17.12. SO 18:00  TRI GENERÁCIE Gaby Dellal, USA, 2015
17.12. SO 19:45  ROGUE ONE: A STAR WARS STORY 3D Gareth Edwards, USA, 2016
21.12. ST 19:00  DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ 
  Tim Burton, USA/Brit., 2016
22.12. ŠT 19:00  FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT  David Yates, Brit./USA, 2016
23.12. PI 18:00  MALÝ PRINC  Mark Osborne, Fr., 2015 (PRE DETI) 
Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk    
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05.12. po 19.00 hod Jááánošííík po tristo rokoch    
  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
  Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu 
  réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka. Vstupné 18 €/15 €

06.12. ut 19.00 hod Jááánošííík po tristo rokoch    
  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
  Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu 
  réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka. Vstupné 18 €/15 €

07.12. st 19.00 hod  Lás-ka-nie 2
  Smutno – smiešna komédia
  réžia: Juraj Nvota. Vstupné 15 €/12 €

12.12. po 19.00 hod To nemá chybu        
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb  
  réžia: Ondrej Spišák. Vstupné 18 €/15 €

13.12. ut 19.00 hod To nemá chybu        
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb  
  réžia: Ondrej Spišák.Vstupné 18 €/15 €

16.12. pi 19.00 hod Zmiešaná štvorhra
  Správa zo zápasu dňa
  réžia: Juraj Nvota. Vstupné   15 €/12 €

Zmena programu vyhradená

Radošinské naivné divadlo
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508, 0917- 913 355  
E-mail: pokladna@rnd.sk


