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Posledné dni  
autobusovej stanice na Nivách

Jazero
kedysi a dnes
BRATISLAVSKÝ KRAJ 
S NOVÝM VEDENÍM
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Stretnutia poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:

6. 12. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Martin Patoprstý 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2 Ostredky

13. 11. 2017 16:30 - 17:30 
Ing. Peter Turlík
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2 Trnávka

20. 12. 2017 16:30 - 17:30 
Ing. Katarína Šimončičová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2 Nivy

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v skrášľovaní priestorov v okolí Štrkoveckého jazera. Po brigáde 
dobrovoľníkov  a  čistení dna jazera potápačmi prišla na rad výmena smetných košov. Menšie a rôznorodé 
smetné koše samospráva nahradila objemnejšími a ťažšie zničiteľnými.

Mestská časť hľadá spôsoby, ktoré by predchádzali znečisťovaniu 
prírody v okolí Štrkoveckého jazera. Jedným z nich bola výmena 
nádob na odpadky. „Aj na základe podnetov obyvateľov 
sme sa rozhodli pri Štrkoveckom jazere vymeniť smetné 
koše za nové, objemnejšie a pevnejšie. Verím, že aj vďaka 
tomuto kroku bude okolie jazera čistejšie, novoosadené  
koše by mali odolať aj vandalom. Ak sa osvedčia, postupne 
by sme ich chceli osadiť aj v iných parkoch,“ uviedol starosta 
Ružinova Dušan Pekár. Kovové smetné koše totiž zvykli miznúť 
a tie menšie plastové sa zas neraz stali obeťou vandalov. Nové 

nádoby na odpadky pri jazere sú  pevne osadené do betónových základov v zemi a vzhľadom na ich tvar ich vandali nemôžu 
odkopnúť tak, ako to zvykli robiť pri menších plastových nádobách pripevnených na kovovej tyči. Výmena mobiliáru pri ja-
zere spočívala v demontáži pôvodných smetných košov s menším objemom a v osadení 12 nových parkových košov Glasdon 
Jubilee s objemom 110 litrov. Ružinovská samospráva schválila v rozpočte na rok 2017 výmenu košov pri Štrkoveckom jazere 
vo výške 8 000 eur. Demontáž a osadenie nových košov zabezpečil Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. 

Marianna Šebová, Foto: autorka, Radoslav Hoblík

 Na Nevädzovej ulici, v úseku od základnej školy po To-
mášikovu ulicu v oboch smeroch, vzniká nová cyklotrasa, 
ktorej súčasťou je aj otáčanie uličných vpustov  z dôvodu 
bezpečnosti jazdcov. Trasa je riešená dopravným značením 
na existujúcej komunikácii.  Cyklopiktogramy upozorňujú 
na zvýšený pohyb cyklistov. „Nejde o samostatné cyk-
lopruhy, tie nebolo možné na komunikácii vyznačiť 
z dôvodu šírkových pomerov. Vodiči môžu pri jazde 
prechádzať aj po časti komunikácie, ktorá je označená 
piktogramami. V rámci riešenia sme hľadali možnosti 
umiestnenia napríklad aj na chodníku, ale to by bolo 
možné iba v prípade zrušenia chodníka na pravej 
strane cesty v smere k Základnej škole, Nevädzová a 
jeho rozšírenia do svahu, čo by bolo finančne náročné, 
a hlavne s takýmto riešením nesúhlasil zástupca Kraj-
ského dopravného inšpektorátu,“ objasnila Alexandra 
Szökeová, dočasne poverená vedením odboru územného 
plánu, regionálneho rozvoja a dopravy ružinovského miest-
neho úradu. Na trasu na Nevädzovej nadväzuje ďalšia nová 
cyklotrasa, a to na Ďatelinovej ulici. V úseku od Nevädzovej 
ulice smerom na Gagarinovu je vytvorený  samostatný 
pruh, ktorý sa napája na existujúci chodník popri hlavnej 
ceste na Gagarinovej ulici. V smere z Gagarinovej na Ne-
vädzovú ulicu bude cyklotrasa riešená cyklopiktogramami 
umiestnenými na existujúcej komunikácii. „Optimálne 
trasovania sme hľadali v spolupráci s projektantom, 
zástupcom Krajského dopravného inšpektorátu a 
zástupcami OZ Cyklokoalícia s prihliadnutím na majet-

kové pomery v území.  Mestská časť ešte v roku 2015 
spracovala štúdiu realizovateľnosti cyklotrás pre loka-
litu Trávniky. V rámci štúdie sme hľadali možnosti  ako 
zabezpečiť prepojenie územia v severo-južnom smere 
a vo východno-západnom smere. Na komunikáciu 
Nevädzová sa budú ďalej napájať cyklotrasy na komu-
nikácii Ďatelinová a Sedmokrásková,“ uviedla Alexandra 
Szökeová. Ružinov okrem spomenutých úprav vynoví aj 
cyklotrasu na Pošni, konkrétne na Bachovej ulici. Samosprá-
va tam vymení asfaltový povrch v úseku od Spojenej školy 
sv. Vincenta de Paul po Seberíniho ulicu a zároveň označí 
cyklotrasu cyklopiktogramami, ktoré budú upozorňovať na 
združený pohyb chodcov a cyklistov. Celkovo do týchto prác 
Ružinov investuje približne 54 000 eur.

(mš, foto: rh)

V území ohraničenom Mierovou, Telocvičnou, Syslou, Gruzínskou a Hraničnou ulicou je 
uplatnené zvislé dopravné značenie obmedzujúce najvyššiu dovolenú rýchlosť na 30 km/h  
a zakazujúce  vjazd  nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy. Zároveň bolo odstránené 
zvislé dopravné značenie na križovatkách Syslej ulice s Rovnou, Konopnou a Kláštornou 
ulicou, čím vznikli neriadené križovatky s pravidlom prednosti v jazde pre vozidlá prichádza-
júce sprava. Tieto úpravy sa realizovali podľa projektu organizácie dopravy, ktorý schválili  
v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR 

Bratislavy dňa 12. septembra 2017. Mestská časť pôvodne plánovala v Prievoze viaceré ulice 
zjednosmerniť, no aj napriek rokovaniam s rôznymi skupinami obyvateľov sa nepodarilo 
nájsť  pre všetkých prijateľné  riešenie. Jedným z problémov, na ktorý poukazovali obyvate-
lia, bolo skracovanie si cesty nákladných áut cez Prievoz na diaľnicu. Zákaz vjazdu náklad-
ných áut do tejto lokality a zníženie rýchlosti by malo práve tomuto zabrániť. 

Marianna Šebová

STRETNUTIE SO  
STAROSTOM RUŽINOVA 
pri novoročnom punči
DUŠANOM PEKÁROM 

9. januára 2018  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Reštaurácia  
Brasserie LaMarine

Eurovea Galleria, Pribinova 8

Milí Ružinovčania,
prajem vám požehnané 
vianočné sviatky
plné radosti, lásky  
a pokoja
prežité v kruhu rodiny  
a najbližších.
Prajem nám všetkým, aby Nový rok 2018 
bol obdobím 
pevného zdravia, rodinnej pohody, 
splnených snov a spokojného života.
Verím, že spoločnými silami urobíme  
z Ružinova ešte lepšie a krajšie miesto.
Vždy si budem vážiť naše spoločné 
stretnutia, povzbudzujúce rady, pomoc, 
ochotu a toleranciu.
váš starosta Dušan Pekár

Väčšie koše pri Štrkoveckom jazere

Nové trasy pre cyklistov

Vodiči majú v Prievoze jazdiť pomalšie

Cyklisti v Ružinove budú mať k dispozícii 
dve nové trasy na Trávnikoch a na Pošni. 
Práce na Nevädzovej ulici sú už v plnom 
prúde.

Mestská časť Bratislava-Ružinov v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy menila v novembri v Prievoze dopravné 
značenia. Po novom je vo vymedzenom území povolená maximálna rýchlosť 30 km/h  a obmedzený je aj vjazd nákladných áut.

pôvodný kôš nový kôš
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Mestská časť Bratislava-Ružinov začala obstarávať Územný plán zóny Pálenisko-
-Prístav. Zámerom je nastaviť jasné pravidlá, reguláciu pre uvedenú lokalitu, 
pričom územný plán zóny podrobnejšie rozpracuje Územný plán hlavného mesta 
SR Bratislavy, rok 20117 v znení zmien a doplnkov, ale zároveň musí byť s ním  
v súlade.  Riešené územie je vymedzené zo severu osou železničnej trate Bra-
tislava ÚNS – Bratislava – Petržalka, z východu železničnou vlečkou do areálu 
Slovnaft, a.s., z juhu severnou hranou prístavného bazéna Vlčie hrdlo v predĺžení 
po železničnú vlečku do areálu Slovnaft, a.s. a zo západu osou toku Dunaja. 
Okrem Územného plánu zóny Pálenisko-Prístav obstaráva ružinovská samosprá-
va ďalších 9 územných plánov zón a v jednom prípade ÚPN-Z-Trnávka-stred jeho 
zmeny a doplnky. (mš)

Aká je predstava okolia Štrkovca, aké funkcie tu treba 
zachovať posilniť, prípadne zrušiť? Čo a kde konkrétne 
by sa malo v tejto oblasti nachádzať? Zeleň parky, detské 
ihriská, športoviská či parkoviská? Vyjadriť svoj názor mohli 
obyvatelia na stretnutí,  na ktoré ich pozval spracovateľ  
územného plánu Branislav Kaliský. „Pôvodne som si mys-
lel, že príde zhruba dvadsať ľudí, čiže takýto záujem 
obyvateľov ma príjemne prekvapil. Zároveň ma to teší, 
je to dôkaz, že ľudia sa zaujímajú o priestor, v ktorom 
žijú. Spoločne sme diskutovali a prešli si viaceré pri-
pomienky a zadefinovali budúce funkcie Štrkovca. Tie 
sa samozrejme oproti tým súčasným veľmi nezmenia, 
naopak, ešte sa posilnia,“ uviedol Branislav Kaliský. Po 
diskusií a viacerých otázkach dostali obyvatelia možnosť, 
aby sami priamo do mapy navrhli, čo by na Štrkovci pri-
vítali. Jednoznačne sú za zachovanie doterajších funkcií 
využitia, Štrkovec vnímajú ako rekreačnú a oddychovú 
zónu. Niektorí obyvatelia by si vedeli predstaviť napríklad 

aj kúpanie v jazere, iní by prijali rozšírenie možnosti športo-
vých aktivít. Mamičky navrhujú vynoviť Areál Hier Radosť, 
mladým ľudom by zas ulahodila relaxačná zóna priamo pri 
brehu jazera. 

Obavy z ďalšej výstavby
Ružinov vydal koncom septembra územné rozhodnutie  
o stavebnej uzávere v okolí jazera a v praxi by to znamenalo 
zmrazenie všetkých nových stavebných projektov. Uzávera 
ale zatiaľ nie je právoplatná, keďže sa proti nej odvolali dve 
spoločnosti, ktoré chcú pri jazere zrealizovať svoje inves-
tičné zámery. Jeden má v pláne pri jazere vystavať projekt 
Monte Verde, vlastník súčasného Hotela Junior by ho chcel 
prestavať, prípadne rozšíriť. „Z pripomienok obyvateľov 
je jasné, že objekt hotela je v zásade prežitý koncept. 
Je natlačený do jazera a nie je veľmi dobre osadený 
v území. Predpokladáme, že tento objekt sa bude 
pravdepodobne asanovať, ale nemal by sa rozširovať či 

zväčšovať,“ uviedol Branislav Kaliský. Pripomienky  
a námety od obyvateľov napomôžu k tvorbe územného 
plánu  v tejto oblasti. Spracovateľ prisľúbil, že sa posnaží 
zapracovať čo najviac z nich. Finálny návrh územného plánu 
zóny Štrkovecké jazero už naberá reálne kontúry. Verejnosti 
a ružinovským poslancom by mal byť predstavený ešte 
tento rok.  

Katarína Kostková, foto: autorka

Štrkovecké jazero vzniklo umelo v rokoch 
1960 až 1964 ťažením kvartérnych sedimen-
tov Dunaja. Tie sa tu uložili v hrúbke zhruba 
do desať metrov. Vyťažili ich a použili na vý-
stavbu okolitých budov. Štrkovec sa postupne 
stal obľúbeným a navštevovaným miestom 
obyvateľov. Aj vďaka tomu, že presne pred 
20 rokmi mestská časť jazero a jeho okolie vo 
veľkom zrevitalizovala. „Zmyslom tejto akcie 
je ukázať, že projekty záchrany jazier majú 
zmysel. Mnoho ľudí si to nepamätá, mož-
no vtedy ešte ani nežili, keď sa Štrkovec  
v minulosti dostal do takého stavu, že bola 
úvaha, čo s ním ďalej. Či ho zasypať alebo 
tu niečo vybudovať. V tom čase vzniklo 
Združenie právnických osôb a asociácia 
priemyslu a ochrany prírody a ja som bola 

jeho riaditeľkou. Vtedajšia revitalizácia Štrkovca bol projekt, ktorý som organizovala, 
preto som tu aj dnes,“ objasnila Anna Zemanová, spoluorganizátorka akcie. Pred mnohými 
rokmi tak dala dokopy tím hydrogeológov,  botanikov, rybárov a ďalších odborníkov a spo-
ločne sa vrhli do záchrany Štrkovca. „Bolo potrebné odsať z dna jazera kaly, ktoré sa tam 
nazhromaždili aj z toho dôvodu, že kedysi tu bola nezákonným spôsobom zahustená 
kanalizácia. Vtedy sme odsali zhruba 14-tisíc metrov kubických kalov a odniesli do 
čističky odpadových vôd do Slovnaftu. Z dna sme vybrali rôzny odpad ako trezory, 
starý nábytok a dopravné značky. Taktiež tu žilo aj množstvo labutí, dnes je tu jedna 

rodinka, vtedy ich tu žilo zhruba sto. Nedokázali na zimu ani odletieť, lebo boli dege-
nerované vykrmovaním od ľudí. Tak ich bolo potrebné odchytiť. Keď sme všetko toto 
urobili, naštartoval sa proces aktivácie rastlín. Tie sme časom museli tiež kosiť, aby 
sa zas nerozmnožili vo veľkom množstve,“ doplnila Anna Zemanová. Súčasťou niekdajšej 
revitalizácie bola aj oprava brehov. Následnou pravidelnou údržbou jazera, ktorú si už pod 
svoj patronát zobral Ružinov, vyzerá dnes Štrkovec tak ako vyzerá. 

20 rokov po 
Pri príležitosti 20. výročia revitalizácie Ružinov opäť pristúpil k menšiemu skrášľovaniu jaze-
ra. Práce pozostávali najmä z čistenia dna Štrkoveckého jazera. Do jeho vôd sa opäť ponorili 
potápači, ktorých hlavnou úlohou bolo zmonitorovať vodu a zároveň odstrániť najväčšie ne-
čistoty. Potápači vytiahli napríklad trezor, informačnú tabuľu či stoličku. Súčasťou brigády 
bolo aj vyčistenie okolia jazera - zber nezáhradného odpadu v biotope, zametanie a vyhra-
bávanie lístia. Na čistenie Štrkovca dohliadali aj rybári, ktorí sa počas roka o jazero starajú  
a pravidelne ho zarybňujú. „Túto aktivitu veľmi vítame a tešíme sa. Potápači by sa nám 
tu zišli určite častejšie. Ako Slovenský rybársky zväz tu mávame pravidelné brigády, 
čistíme okolie jazera, ale nie jeho dno,“ potvrdil Tibor Dányi, predseda Mestskej organizá-
cie SRZ BA II. Súčasťou akcie bola aj výstava fotografií spred dvadsiatich rokov z vtedajšieho 
procesu čistenia jazera. Voda v jazere je podľa mestskej časti v poriadku. Veľa ľudí si myslí, že 
je zdraviu škodlivá voda, preto sa tam nedá kúpať. No pravdou je, že zákaz je skôr z dôvodu, 
aby jazero ľudia neznečisťovali napríklad krémami a kvôli tomu, aby sa udržala jeho samočis-
tiaca schopnosť. Štrkovecké jazero tak slúži hlavne na prechádzky a relax. 

Katarína Kostková, 
foto: Marianna Šebová

Aká je budúcnosť Štrkovca?

Jazero kedysi a dnes

Príprava regulácie v lokalite  
Pálenisko-Prístav 

Hľadám dôchodkyňu do obchodu „Rámovanie obrazov“,  
na 20 hod. týždenne. Kontakt: 0905 650 201.

inzercia
riadková inzercia

Mierová  27
82105  Bratislava

+421 243 191 831  

OTVÁRACIE HODINY A KONTAKT - LEKÁREŇ PERLA

PONÚKAME:
• Humánne a veterinárne liečivá
• Široká ponuka voľnopredajných produktov
• Detský sortiment
• Lekárska kozmetika

Pondelok - Piatok: 
8:00 - 18:00
Sobota: 8:00-12.00
Nedeľa: zatvorené

Budova Perla Ružinova
vchod z Mierovej

N O V O O T V O R E N Á

Ružinovčania, ktorí bývajú v okolí Štrkoveckého jazera, dostali možnosť stať sa spo-
lutvorcami pripravovaného územného plánu. Svoje predstavy o budúcej tvári Štrkov-
ca zapisovali priamo do mapy. 

Okolie Štrkovckého jazera sa dočkalo menšej revitalizácie. Dobrovoľníci vyzbierali odpadky, hrabali lístie a do vody 
sa ponorili potápači, ktorí jazero čistili aj pred dvadsiatimi rokmi. 
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Kým sa na mieste pôvodnej autobusovej  stanice  nevystavia nový objekt  Stanice Nivy, 
bude Bratislavčanom, ale aj jej návštevníkom slúžiť náhradná autobusová stanica na 
Bottovej ulici, ktorá sa nachádza iba o kúsok ďalej. Cestujúcich prepravuje už vyše mesia-
ca a  investor zatiaľ vypratáva a búra tú pôvodnú. „Od spustenia prevádzky Náhradnej 
autobusovej stanice sa venujeme tomu, že vytvárame stavebný priestor. Postupne 
začíname rozoberať exteriér aj interiér,“ povedala Martina Jamrichová  
z HB Reavis. Bývalá autobusová stanica ukrývala množstvo unikátov, ktorých existenciu 
si Bratislavčania nie vždy uvedomovali. Postupne si ich rozobrali zberatelia, múzeá.... 
Ušlo sa aj Nadácii Cvernovka. Ešte pred zatvorením stanice si vzala sochu  s logom ČSAD 
od Juraja Meliša, ktorá sa doteraz vynímala pred autobusovou stanicou.  V súčasnosti ju 
dočasne   umiestnili vo vonkajších priestoroch Novej Cvernovky  na Račianskej, kde si ju 
môžeme pozrieť. „Nám to prišlo ako prirodzená vec, keď sa niečo búra, tak to, čo sa dá 
zachrániť, treba zachrániť a nájsť tomu nové miesto. A tak to bolo aj s touto sochou,“ 
povedal Šymon Kliman z Nadácie Cvernovka. Tím z nadácie by chcel, aby sochu bolo ešte 
viac vidieť, a tak sa jej pokúsi nájsť  počas roka vhodnejšie miesto. „Autor sochy, Juraj 

Meliš, si prial, aby socha raz skončila v Múzeu dizajnu,“ doplnil Jakub Gossányi, šéf 
developmentu HB Reavis. Nebolo to však jediné, čo Nadácia Cvernovka z priestorov sta-
nice využila. Nachádzalo sa tu aj množstvo prírodného kameňa. „Bola to primárne žula. 
Vyťažili sme tu 16 ton žulových dosiek, ktoré použijeme na opravu schodísk, chodieb 
a iných defektov, ktoré sú v našej budove. Zobrali sme si aj zábradlia, stoličky a lavič-
ky, ktoré tu boli. A takisto aj smetné koše,“ dodal Šymon Kliman. Spoločnosť HB Reavis 
komunikuje s viacerými inštitúciami, ktoré by materiál vedeli využiť. Napríklad travertín 
poputuje do RTVS, do budovy rozhlasu.  Autobusová stanica by mala byť kompletne 
asanovaná do konca januára 2018. Potom investor začne s postupnou výstavbou a celý 
projekt Stanica Nivy by mal byť ukončený na jeseň 2020.  
 Marianna Podlucká, Foto: autorka

Posledné dni autobusovej stanice na Nivách

Ružinovský park medzi sídliskami 
na Sedmokráskovej ulici dostal nový 
šat. Pokojný priestor medzi domami 
doplnili nové lavičky, ktoré slúžia 
hlavne obyvateľom na oddych  
a trávenie voľných chvíľ. 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb obnovil 
lavičky, niektoré však ešte skôr, ako budú slúžiť obča-
nom, čaká ich dokončenie. Aktuálne sa obnovy dočkali 
asi 2/3 všetkých lavičiek v parku. „Samozrejme, že 

všetky chýbajúce lavičky budú v najbližších dňoch dokončené,“ povedala Natália Jančušková  
z Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. Obnova lavičiek bola viac ako potrebná, väčšina 
z nich nevyhovovala potrebám  a mohla byť pre obyvateľov aj nebezpečná. „Boli staré, plesnivé, niekto-
ré boli dolámané. Už si to žiadalo zmenu. Teraz je to krajšie a hlavne účelnejšie,“ vyjadrila sa jedna 
z obyvateliek. S obnovou lavičiek si obyvatelia všimli, že niektoré z nich zmizli. Päť z nich poputovalo do 
zrevitalizovaného  okolia  jazera Rohlík, ktoré tak pomenovali obyvatelia Ružinova. Aj ony prispeli  
k vytvoreniu oddychovej zóny pre všetkých Ružinovčanov. Jazero a jeho okolie je však náročné a  v najbliž-
šej dobe by si žiadalo ešte  viacej lavičiek. Ich nedostatok obyvatelia pocítia najmä  v letných mesiacoch, 
kedy tam budú tráviť voľný čas a užívať si príjemné jarné a letné dni. „Dúfam, že do leta ich doplnia, 
aby sme si jazero mohli užívať naplno,“ dodala obyvateľka Sedmokráskovej ulice. 

Marianna Podlucká, foto:Radoslav Hoblík

Park na Sedmokráskovej v novom šate 

inzercia

Skrášli si dom a vyhraj 300 eur
Správcovská spoločnosť Vaša správa domu (VSD)  
v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom 
(BOS) pripravili súťaž pod názvom Skrášli si dom 
v správe VSD a na Vianoce vyhraj 300 €. Úlohou 
súťažiacich je skrášliť si vchod, balkón alebo dom  
v správe VSD, výzdobu odfotiť a fotografiu poslať na 
adresu sutaz@vsd.sk  v období od 4. do 20. decembra 
2017. Autor fotografie nemusí mať trvalé bydlisko  
v dome, z ktorého fotografia pochádza. Môže, ale tiež 
nemusí, byť autorom vianočnej výzdoby, výzdoba 
však musí byť v dome v správe VSD.  Cieľom súťaže 
je prispieť ku  skrášleniu nášho mesta, a aj takýmto 
spôsobom osláviť najkrajšie sviatky v roku. „Chceme, 
aby Bratislavčania prežili Vianoce v príjemnom a čistom 
prostredí. Celkové výhry vo výške 450 € môžu tiež 
prispieť k dobrej vianočnej pohode v rodinách,“ uviedol 
Peter Plával, konateľ VSD. Porota, zložená zo zástupcov 
organizátorov, vyberie najkrajšie vianočné výzdoby a tri 
z nich ocení. Prvou cenou je finančná odmena vo výške 
300 €, druhou odmena vo výške  100 € a treťou cenou je  
50 €. Ceny organizátori odovzdajú 22. decembra 2017. 

(red)

Prospekt cenného papiera je zverejnený na www.privatbanka.sk
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NAVŠTÍTE NÁS
V NOVEJ POBOČKE
A ZISTITE, AKO VÝHODNEJŠIE 
ZHODNOCOVAŤ PENIAZE 

Nájdete nás v Perle Ružinova
(vstup z Gagarinovej)
Tel.: 02 32266 243, 244, 255 
E-mail: ruzinov@privatbanka.sk

Autobusová stanica na Nivách bola súčasťou Bratislavy 
od roku 1983. Bola to najväčšia autobusová stanica  
v Bratislave, z ktorej vychádzali autobusy aj za hranice 
Slovenska. Stanica si svoje posledné dni odžila  
v septembri a 1. októbra 2017 ju oficiálne zatvorili.
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www.lekarenkosicka.sk Cestou na trhovisko aj k nám

NIŽŠIE DOPLATKY
VŽDY K 1. DŇU V MESIACI POROVNÁVAME A PREPOČÍTAVAME NOVÉ DOPLATKY ZA LIEKY 

NA RECEPTY URČENÉ MINISTERSTVOM TAK, ABY STE U NÁS PLATILI VŽDY MENEJ. 

VYSKÚŠAJTE, ŽE AJ NAŠE 
DOPLATKY ZA LIEKY 

NA RECEPTY SÚ NIŽŠIE!

LEKÁREŇ KOŠICKÁ, KOŠICKÁ UL. 56, 821 08 BRATISLAVA (50 metrov od trhoviska Miletičova, budova DOAS, Doprastav)
tel.: 02 / 55 56 90 05, www.lekarenkosicka.sk, objednavky@kosicka.sk

* LIEK NA VNÚTORNÉ POUŽITIE.  ** LIEK NA VONKAJŠIE POUŽITIE. **** Liek na aplikáciu do nosa. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, 
ktorá je pribalená k lieku.  *** Dôležité upozornenie! Dojčenská výživa sa má používať na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch.  Platí do vypredania zásob alebo do 15. 1. 2018.

DAOSIN
60 +10 (70) ks , výživový doplnok

WOBENZYM® * 
800 tabliet

OCUVITE® LUTEIN FORTE
60 tabliet, výživový doplnok

MILGAMMA® N*
100 kapsúl

DORITHRICIN® *
tvrdé pastilky 20 ks

ZĽAVOVÝ KUPÓN 3 €

OLYNTH® HA 0,1 **** 
nosový sprej, roztok 10 ml

ZĽAVOVÝ KUPÓN 1,15 €ZĽAVOVÝ KUPÓN 8,50 €

3750€
40,94 €

1950€
24,12 €

9550€
118 €

100 ks 60 +
10 ks

990€
BEŽNÁ CENA

18,40 €
CENA S KUPÓNOM

460€
BEŽNÁ CENA

7,60 €
CENA S KUPÓNOM

399€
BEŽNÁ CENA

5,14 €
CENA S KUPÓNOM

in
ze

rc
ia



LEKÁREŇ KOŠICKÁ, KOŠICKÁ UL. 56, 821 08 BRATISLAVA (50 metrov od trhoviska Miletičova, budova DOAS, Doprastav)
tel.: 02 / 55 56 90 05, www.lekarenkosicka.sk, objednavky@kosicka.sk

* LIEK NA VNÚTORNÉ POUŽITIE.  ** LIEK NA VONKAJŠIE POUŽITIE. **** LIEK NA APLIKÁCIU DO NOSA. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa 
lieku, ktorá je pribalená k lieku.  *** Dôležité upozornenie! Dojčenská výživa sa má používať na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch.  Platí do vypredania zásob alebo do 15. 1. 2018.

150 ks

PROSTAMOL® UNO*
60 kapsúl

Prostamol Uno obsahuje extrakt serenoy plazivej. 

COLAFIT®
120 + 30 kociek, výživový doplnok

MOBIVENAL® MICRO
120 + 20 tabliet, výživový doplnok

VOLTAREN® FORTE** 
2,32% gél, 1× 100 g

BOLESŤ

Voltaren forte obsahuje diklofenak.

LIOTON® GEL 100 000** 
100 + 30 (130) g

Lioton obsahuje heparín.

PROSTENAL® FORTE
60 tabliet, výživový doplnok

ZĽAVA 30 % PRI KÚPE
DVOCH KUSOV Z CELÉHO SORTIMENTU

IMUNOGLUKAN® P4H 
100 mg, 60 kapsúl, výživový doplnok

SERRAPEPTÁZA ENEREX 120,000 SU
150 kapsúl, výživový doplnok

CEMIO KAMZÍK®
60 kapsúl, výživový doplnok

PHARMATON® GERIAVIT*
100 kapsúl

PROSTAKAN® FORTE* 
120 kapsúl

Prostakan forte obsahuje extrakt serenoy plazivej. 

1530€
18,92 €

2490€
29,37 €

1299€
19,60 €

150 ks
120 +
20 ks

150 ks 980€
12,73 €

98,00 €/kg
3690€

39,48 €

130 g 1369€
VÝHODNÁ CENA

LEN

105,31 €/kg

1390€
17,40 €

1660€
19,32 €

7990€
93 €

1290€
16,20 €

AKCIA AJ
NA SIRUP

250 ml

ZÍSKAJTE 
ĎALŠÍ 

MESIAC 
ZADARMO

1795€
20,06 €
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LEKÁREŇ KOŠICKÁ, KOŠICKÁ UL. 56, 821 08 BRATISLAVA (50 metrov od trhoviska Miletičova, budova DOAS, Doprastav)
tel.: 02 / 55 56 90 05, www.lekarenkosicka.sk, objednavky@kosicka.sk

* LIEK NA VNÚTORNÉ POUŽITIE.  ** LIEK NA VONKAJŠIE POUŽITIE. **** LIEK NA APLIKÁCIU DO NOSA. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa 
lieku, ktorá je pribalená k lieku.  *** Dôležité upozornenie! Dojčenská výživa sa má používať na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch.  Platí do vypredania zásob alebo do 15. 1. 2018.

HLIVA S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
TEREZIA COMPANY 60 + 60 (120) kapsúl

výživový doplnok

CURAPROX®
3 ks v balení, zubné kefky

1560, 3960, 5460

RENU® MULTIPLUS
360 ml, roztok na kontaktné šošovky,

zdravotnícka pomôcka
LACALUT® AKTIV 

100 ml, zubná pasta

NUTRILONTM PRONUTRATM ***
2, 3, 4 (800 g)

J.C.: 15,75 €/kg Akcia platí do 31. 12. 2017

NUTRILONTM PROFUTURATM ***
2, 3, 4 (800 g)

J.C.: 19,88 €/kg Akcia platí do 31. 1. 2018

MacuShield®
90 kapsúl, výživový doplnok

BEBA® PRO***2, 3, 4 (600 g)

AKCIA AJ NA
OPTIPRO COMFORT 800 g

RUGARD VITAMÍNOVÝ KRÉM
100 ml

PROBIO-FIX
60 ks, výživový doplnok

OCUTEIN® LUTEIN 25 mg BRILLANT
120 kapsúl, výživový doplnok

PANCREOLAN FORTE * 
60 tabliet

1+1 
ZDARMA 1249€

VÝHODNÁ CENA

LEN

4199€
45,90 €

799€
VÝHODNÁ CENA

LEN

699€
VÝHODNÁ CENA

LEN

19,42 €/l

360 ml 100 ml 269€
VÝHODNÁ CENA

LEN

26,90 €/l

800€
VÝHODNÁ CENA

LEN

13,33 €/kg
1260€/ks

VÝHODNÁ CENA

LEN

1590€/ks

VÝHODNÁ CENA

LEN

5+1 
ZADARMO

5+1 
ZADARMO

100 ml
999€

11,90 €

99,90 €/l

1350€
16,16 €

2590€
32,30 €

660€
7,58 €
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Ružinovčania v župe
Ružinovčania si okrem župana volili aj šiestich poslancov, 
ktorí budú mestskú časť zastupovať v krajskom 
zastupiteľstve. Svoju župnú stoličku z doterajších krajských 
poslancov  za Ružinov  obhájil len Dušan Pekár. 
V  konkurencii 49 kandidátov uspel s najvyšším počtom hlasov 
súčasný ružinovský starosta Dušan Pekár (6,67 %). Nasledujúcich 
5 rokov budú Ružinov v zastupiteľstve Bratislavského 
samosprávneho kraja zastupovať aj dvaja súčasní mestskí 
poslanci Martin Chren (6,63 %) a Ján Buocik (6 %). Uspeli aj dvaja 
poslanci, ktorí momentálne sedia v ružinovskom miestnom 
zastupiteľstve, Martin Patoprstý (4,9 %) a Igor Adamec (4,83 %). 
Šesticu dopĺňa politický nováčik Marek Machata (4,42 %). Dušan 
Pekár, ako jediný zo zvolených zástupcov má už so župou 
skúsenosti, keďže ako poslanec v nej pôsobí aj v tomto volebnom 
období. 

Dušan Pekár (SaS, OĽANO, KDH, 
SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, 
DÚ)

 
Uspeli ste vo voľbách ako jediný 
poslanec, ktorý už vie, do čoho ide. 
Beriete to ako ocenenie doterajšej 
dobre odvedenej práce na župe? 
Kandidovali sme viacerí poslanci, 
ktorí momentálne sedíme v 
zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Takže ma to pochopiteľne teší, že ja som uspel. Ale na druhú 
stranu, aj ma to zaväzuje. Ružinovčania mi dôverujú, pevne 
verím, že ich nesklamem. Tak ako sa stretávam s obyvateľmi ako 
starosta, tak sa chcem aj ako župný poslanec

Keďže už viete, ako to v zastupiteľstve i samotnom kraji 
finguje, je niečo konkrétne, čo by sa malo zmeniť alebo robiť 
inak ako doteraz? 
Už v minulosti som tlačil na to, aby kraj ako zriaďovateľ 
rekonštruoval stredné školy. Pomaličky sa to rozbieha, niečo 
sme posledné roky zrekonštruovali, verím, že v tom budeme 
pokračovať aj nasledujúcich 5 rokov. 

Martin Chren (nezávislý) 

Volebný výsledok k vám bol veľmi 
milosrdný. Prekvapil? 
Veľmi príjemne ma prekvapil a 
pozitívne motivoval. Ďakujem 
všetkým, ktorí boli voliť, nielen tým, 
ktorí mi dali hlas. Mám z týchto 
volieb taký dobrý pocit, po dlhom 
čase to totiž boli voľby, kde som 
si musel naozaj vyberať medzi 

mnohými dobrými kandidátmi. 

Je nejaká konkrétna oblasť, na ktorú sa chcete ako krajský 
poslanec zamerať? 
Každý župný poslanec, keď chce byť dobrým poslancom, musí 
bojovať hlavne za dve veci. Prvá je zlepšenie dopravy a s tým 
spojená lepšia kvalita ciest a chodníkov. Druhá dôležitá vec je, 
že musí bojovať za svoju mestskú časť, za ktorú bol zvolený. Na 

Bratislavský kraj s novým vedením od 4. decembra
Slovensko má za sebou voľby do vyšších územných celkov. Obyvatelia pristúpili k tohtoročnej voľbe 
nových predsedov samosprávnych krajov a poslancov  zodpovednejšie ako k tým minulým, účasť  
bola 29,95 percent, v prepočte svoj hlas odovzdalo 1 348 114 oprávnených voličov. 

Potešujúca bola aj účasť v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, tá dosiahla 31,34 %. Volieb do 
župy sa tak zúčastnila takmer tretina oprávnených 
voličov. Ružinov prekvapil ešte o niečo viac. Volebná 
účasť bola na úrovni 32,31 %. Hlasy voličov  rozhodli 
o novom predsedovi VÚC i výraznej personálnej 
obmene krajského zastupiteľstva. Najväčšiu dôveru 
dali obyvatelia kandidátovi pravicovej koalície 
Jurajovi Drobovi (SaS, OĽANO, SMK-MKP, NOVA, OKS, 
Zmena zdola, DÚ). Vo  voľbách mu odovzdali 36 864 
platných hlasov (20,42 %). V boji o kreslo predsedu 
bratislavského kraja za sebou zanechal dvoch 
najväčších rivalov, ktorí kandidovali ako nezávislí, 
Rudolfa Kusého (18,55 %) a Milana Ftáčnika (17,52 %). 
 

JURAJ DROBA: 
Od ľudí budem očakávať výkony

Aké sú vaše ciele a 
ambície v župe? Čo 
urobíte ako prvé, 
keď nastúpite do 
funkcie predsedu 
kraja?
Prvé čo spravím 
bude, že sa pozriem 
na riadenie ľudských 
zdrojov. Aby som 
vedel realizovať 
náš ambiciózny 
program, tak 
potrebujem mať na 
to správnych ľudí. 
Netajím sa tým, že si 
so sebou prinesiem 
niekoľkých 

odborníkov, ktorí mi budú pomáhať riadiť kľúčové oblasti. Ako 
sa hovorí, keď budem mať tých správnych ľudí v autobuse, 
ľahšie sa nám vyberie smerom, ktorým sa kraj potrebuje 
vybrať. 

Čakajú bratislavskú župu veľké zmeny? Je niečo, na čo ste 
upozorňovali a dali ste si aj do svojho volebného programu? 
Celkovo mi trošku absentovala  efektívnosť riadenia, myslím 
že župa bola mierne „prezamestnaná“. Tak isto efektívnosť 
hospodárenia. Predpokladám, že sa dá ušetriť časť peňazí, 
ktoré potom vieme investovať do kľúčových problémov kraja, 
ako sú doprava, sociálne služby a školstvo. 

Povediete päťdesiatčlenné zastupiteľstvo. Bude náročné sa  
s poslancami dohodnúť a spolupracovať? 
Všetko záleží od finálneho zloženia poslaneckých klubov. 
Pozerám sa na to ako na príležitosť, verím, že sa dobrí ľudia 
na župe dajú dohromady a vytvoria väčšinu, ktorá ma 
bude podporovať a s ktorou budem vedieť plnohodnotne 
spolupracovať. Našťastie, v zastupiteľstve nie je nikto z ĽS 
Naše Slovensko. Ja ponúkam spoluprácu každému jednému 
poslancovi, pre mňa nie je stranícke tričko dnes rozhodujúce, 
som župan, ktorý má na starosti celý kraj. 
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toto sa chcem zamerať a dúfam, že sa nám spoločne všetkým 
ružinovským poslancom podarí spolupracovať v prospech našej 
mestskej časti. 

Ján Buocik (nezávislý)

Máte skúsenosti ako mestský 
poslanec, pôsobili ste aj ako 
zástupca starostu v Ružinove. Čo 
vás priviedlo na župu? 
Možno si už Ružinovčania všimli, že do 
našej mestskej časti ide poslednú dobu 
viac peňazí. Je to vďaka mestským 
poslancom. Spoločne sa snažíme, aby 
Ružinov z mesta čo najviac profitoval. 

A taký istý cieľ budem mať aj v župe. Budem sa snažiť mať dobré 
vzťahy nielen s poslancami, ale aj s pracovníkmi úradu, aby sme 
vedeli presadiť čo najviac pozitívnych vecí pre Ružinov.  

Už pred voľbami ste avizovali, že Bratislavský kraj by mal 
investovať viac financií do stredných škôl. Stále to platí? 
Samozrejme. Základnou kompetenciou župy sú práve 
stredné školy, v Ružinove ich máme trinásť. Mnohé z nich 
ale volajú po rekonštrukcii, lebo v minulosti do nich kraj 
investoval málo peňazí. Napríklad športové gymnázium na 
Ostredkovej ulici je športové asi len názvom.  Stav športovísk 
tomu totiž nezodpovedá. Aj toto by som bol rád, keby sa 
zmenilo. 

Martin Patorpstý (nezávislý)

Momentálne pôsobíte ako 
ružinovský poslanec. V čom sa pre 
vás stala atraktívna župa? 
Svoju kandidatúru som dlho zvažoval. 
Začal som si zbierať podpisy ako 
nezávislý kandidát a postupne som 
ich začal rátať na stovky. Tak som si 
povedal, že to pôjdem vyskúšať, keď 
ma ľudia tak podporovali. 

Je to pre vás  nová skúsenosť. Viete, na čo sa ako krajský 
poslanec budete zameriavať? 
Župa má kompetencie, ktoré sa podľa môjho názoru dajú   
v Ružinove využiť a uplatniť  lepšie. Najmä na opravu ciest 
a chodníkov či na oblasť životného prostredia. Tak isto 
si myslím, že v oblasti grantov môže dostať Ružinov viac 
priestoru. Dovolím si povedať, že momentálne sme v krajskom 
zastupiteľstve šiesti silní hráči. Verím, že s poslancami sa 
dohodneme a spoločne posunieme Ružinov v rámci župy ďalej.

Igor Adamec (nezávislý)

Ste známy nielen ako poslanec, 
ale i ako herec. Odrazí sa to nejako 
aj v pôsobení v Bratislavskom 
samosprávnom kraji? 
Ja sa riadim porekadlom, šuster 
drž sa svojho kopyta. Takže mojou 
prioritou bude jednoznačne kultúra, 
v tomto smere by som chcel pomôcť 
ako sa bude dať. Podľa mojich 

informácií má župa sedem kultúrnych organizácií, štyri divadlá,  
z ktorých v dvoch som svojho času pôsobil. Čiže tú problematiku 
poznám veľmi dobre. Okrem kultúry by som sa chcel zamerať aj 
na dopravu. 

Medzi päťdesiatimi zvolenými poslancami je polovica 
nezávislých a polovica tých, ktorí majú stranícke tričko. Aká 
bude podľa vás tá vzájomná spolupráca? 
Samozrejme, uvedomujem si, že 50 poslancov je veľký počet, 
každý má svoju predstavu a inklinuje k niečomu inému. Dôležité 
je vytvoriť zmysluplné a pracovité poslanecké kluby, ktoré si dajú 
spoločné ciele. 
 

Marek Machata  (SaS, 
OĽANO,KDH, SMK-MKP, NOVA,  
OKS, Zmena zdola, DÚ)  

Dráha župného poslanca bude pre 
vás absolútnou novinkou. S akými 
cieľmi vstupujete do komunálnej 
politiky? 
Mojou prioritou budú domovy 
sociálnych služieb, keďže 
momentálne pracujem v oblasti 

podpory pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí. V kraji 
máme stovky čakateľov na umiestnenie v týchto zariadeniach 
a nie príliš jasné pravidlá. Na toto by som rád upriamil väčšiu 
pozornosť, aby sa objasnili a jasne definovali podmienky. Toto je 
vec, ktorá trápi mnohých obyvateľov Bratislavského kraja. 

Ako na politického nováčika sa na vás istotne obrátia viacerí 
vaši kolegovia, ktorí budú mať záujem o spoluprácu s vami. Ste 
človek, ktorý sa vie dohodnúť a spolupracovať? 
Keď chceme pre náš kraj niečo urobiť, tak sa samozrejme 
budeme musieť dohodnúť. Dôležitá je nielen spolupráca 
s kolegami z Ružinova, ale aj s ostatnými poslancami, ktorí 
zastupujú svoju mestskú časť či obec. 

Katarína Kostková, foto: archív župana, poslancov

inzerciainzercia



10Martin Chren, mestský poslanec za Ružinov, informuje:

PLNÍM SĽUBY: 
oprava chodníkov 
na Martinčekovej 
už začala
Po chodníkoch okolo Astry, Budúc-
nosti a Heliosu v Ružinove chodia 
denne tisíce z nás. A patria pritom 
medzi najviac rozbité v celom meste.

V minulom čísle Ružinovského Echa 
som vás informoval, že po desiatkach 
rokov sa mi ako prvému ružinovskému 
poslancovi podarilo presadiť opravu 
týchto chodníkov – a že to vôbec nebolo 
jednoduché. No dobrá vec sa podarila, a 
plním svoje sľuby – s opravou prvého z 
týchto troch chodníkov, vo vnútrobloku 
na Martinčekovej ulici, už hlavné mesto 
v novembri začalo. A v závislosti od po-
časia budeme tento a budúci rok po-
kračovať na Herlianskej a na Drieňovej. 
V roku 2018 sa snáď podarí presadiť aj 
ďalšie lokality. 

Sledujte aktuálne 
novinky z Ružinova 
a moju prácu na 
stránke

Martin Chren za Ružinov

Je po voľbách, zvyknite si... 
že makáme stále viac!
Deň po voľbách nie je dôvod na oslavu, aj keď 
boli úspešné. Lebo mandát od vás je hlavne zod-
povednosť. Dobré veci sme spolu s  tímom ľudí 
nerobili len pred voľbami kvôli kampani, pracu-
jeme preto, lebo na Ružinove nám záleží. 

Aj v  prvý deň po voľbách, 
v  nedeľu poobede, sme preto 
zorganizovali jednu brigádu 
- upozornili ste nás na veľké 
množstvo odpadkov okolo OD 
Budúcnosť, a  tak sme ich vy-
zbierali. Naša úderka v  počte 
5 dobrovoľníkov, 2 deti a 1 pes 
mala síce ešte zalepené oči po 
dlhej volebnej noci, ale aj tak 
sme zozbierali asi 60 kíl pa-
piera, fliaš a  plastov, a  vyčistili 
niekoľko dažďových vpustí od 
napadaného lístia. 
A prácou pre Ružinov sme oslá-
vili aj sviatočný deň, 17. novem-
ber. Plný kontajner odpadkov 

sme v rámci štvrtej tohtoročnej 
Ružinovskej rojnice vyzbierali 
na Trávnikoch. Okolie Rohlíka, 
Retra, vnútrobloky a  parčíky 
na Nevädzovej, Rumančekovej, 

Sedmokráskovej a  Šalviovej 
tak sú pred zimou vyčistené. 
Od napadaného lístia sme vy-
čistili ihrisko medzi Nevädzo-
vou a Rumančekovou. 
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Milí susedia, priatelia, Ružinovčania, 

dovoľte mi poďakovať sa Vám za podporu v župných voľbách. 
Ani vo sne som nedúfal, že vďaka vašej podpore budeme vo voľ-
bách do župy dokonca doslova o pár hlasov súťažiť o prvé miesto 
so súčasným starostom Dušanom Pekárom. 

Nedokážem sa z  toho ani tešiť, pretože cítim hlavne obrovskú 
zodpovednosť. Budem sa z  celých síl a  pokorne snažiť naložiť 
s vašou dôverou tak, aby ste sa v budúcich rokoch necítili zo svojej 
voľby sklamaní. Aby ste v začínajúcom volebnom období koneč-
ne videli, že župný poslanec naozaj pre Ružinov niečo robí. 

Vážim si vašu podporu, blahoželám všetkým ostatným novozvo-
leným poslancom, aj novému županovi Jurajovi Drobovi.

Martin Chren, martin@martinchren.sk, 0905 305 466

platená inzercia
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So Simonou som sa 
zoznámil len nedávno. Na 
zabíjačkových slávnostiach u 
nás v Ružinove. Na dnes sme si 
na Duláku dohodli prvé rande. 
Meškala len päť minút. Poch-
válil som jej očarujúci výzor a 
pobozkal som ju na obe líca. 
Vošli sme do prvého lepšieho 
podniku. Ocitli sme sa v polo-

prázdnej reštaurácii, z ktorej sálala história. Simona si zložila 
kabát. Naskytol sa mi pohľad do jej hlbokého výstrihu. 
Skvelé! Usadili sme sa na ťažké drevené stoličky a počkali na 
čašníčku, ktorá mi trochu pripomínala Morticiu Addamsovú 
v staršom vydaní.

 Usmial som sa na krásku po mojom boku. Nád-
herné svetlé vlasy sa jej vlnili na pleciach. Pohľadom som 
skĺzol na tie najväčšie prsia, k akým som sa kedy priblížil. 
Opätovala mi úsmev. Zhlboka som sa nadýchol. Do nosa 
som nasal prach, ktorý nepochybne siahal hlboko do 
histórie týchto priestorov, a pach piva.

 Moja kráska si vybrala to najdrahšie, čo v jedálnom 
lístku našla. Pri pohľade na ceny som v duchu zanadával a 
rozhodol som sa pre vyprážaný syr. Na nápoji sme sa zhodli. 
Táto príležitosť si priam žiadala červené víno. 
 Pri vedľajšom stole sa v družnej debate zhovárala 
po anglicky partia hlučných mladíkov. Simona prevrátila 
svoje veľké hnedé oči dohora a našpúlila ružové pery.

 K nášmu stolu sa so strojeným úsmevom vrátila 
Morticia. Postavila pred nás dva vysoké poháre na stopke a 
rýchlo sa vzdialila. Pripili sme si. Z krásky som nespúšťal zrak. 
Jej decentne ružové pery po víne stmavli. Angličania pri 
vedľajšom stole začali zborovo spievať a pivovými pohármi 
do rytmu  udierať o dubový stôl. Znova som sa usmial, ten-
toraz trocha hlúpo. Moja kráska sa znepokojene mračila.

 Vtom sa rozleteli lietacie dvere v rohu miestnosti a 

pred nás predstúpil fúzatý päťdesiatnik v bielej kombinéze. 
S pátosom pred nás vyložil vyprážaný syr,  malú mäsovú 
kocku preliatu hustou hnedou omáčkou a niečo, čo pr-
ipomínalo žemľovú knedľu. Okolo prefrčali Angličania a 
Morticia s bankovkou v ruke.

 Nastalo ticho. Syr bol skvelý. Kráska vedľa mňa 
prekvapene pozerala do taniera. Pri pohľade na ňu mi bolo 
jasné, že si nevybrala najlepšie. Prežúvala so sebazaprením 
a každé sústo zapila dúškom vína. Zamával som na Morticiu 
a objednal som ďalší pohár vína. Priniesla dva. Radšej som 
nám hneď vypýtal účet. Vtom sa ma zmocnil nepríjemný 
pocit. Inštinktívne som nahmatal obe vrecká koženej bundy. 
Kľúče a mobil. Nič viac. Zabudol som si doma peňaženku? 
Nie. To dievča... Vrazilo do mňa v električke. Zamrazilo ma. 
Na čele som ucítil kvapky potu. Snažil som sa upokojiť. Krás-
ka práve dopila druhý pohár vína a vrhla na mňa žiadostivý 
pohľad. 
„Zdá sa, že mi zlodejka v električke ukradla peňaženku,“ vy-
súkal som zo seba slová, ktorým som sám nemohol uveriť.
„Walter! Ty nemáš peniaze?“ vypúlila na mňa obrovské oči 
Simona. Zvodný pohľad a šarm boli preč.
„Nemohla by si mi požičať?“ opýtal som sa nesmelo.

 Náš rozhovor prerušil príchod Morticie. S chladným 
pohľadom mi podala luxusné dosky s účtom vo vnútri.  
S napätím som ich roztvoril. Vyvalil som oči na sumu, ktorá 
na mňa kričala z pokladničného bloku. Kráska rázne zavrtela 
hlavou. Pozdvihla pohár s mojím nedotknutým vínom a 
obrátila ho do seba. Pripito sa na mňa uškrnula, navliekla si 
kabát a odišla. Jej hlasné Zbohom sa odrážalo od tehlových 
stien. V zúfalstve som sa pokúsil roztopiť ľad v Morticii. Bez 
úspechu. Obdarila ma suchým úškľabkom a zmizla za bar-
om. Nastala chvíľa napätia. Potom sa odkiaľsi vynorili dvaja 
obri s ostrými pohľadmi. Pekne som sa na nich usmial a  
v duchu som si prial, aby bol osud ku mne ešte aspoň raz  
v živote milostivý. Napokon bol. Aj keď nie celkom. Ale to už 
je iný príbeh.

Vojtech Pupkay

Príbeh mojej knihy: PRVÉ RANDE
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Drieňová oslávila svoju 50-ku vo veľkom štýle

Milan Sládek na Festivale Ružinov

Základná škola Pavla Marcelyho na 
Drieňovej ulici vzdeláva žiakov už 
50 rokov. Toto okrúhle výročie si na 
slávnostnej akadémii pripomínali 
bývalí i terajší pedagógovia,  a aj 
známi absolventi a šikovní súčasní 
školáci. Škola ukázala, že za 50 rokov 
prešlo jej bránami množstvo žiakov 
a o hudobné alebo tanečné talenty 
nemá núdzu.

Základná škola Pavla Marcelyho je súčasťou 
Ružinova už 50 rokov. Za ten čas sa jej poda-
rilo vybudovať si popredné miesto nielen 
medzi školami v mestskej časti Bratislava-
Ružinov, ale aj v celej Bratislave. Zárukou 

kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je pedagogický zbor na požadovanej odbornej 
úrovni a  výborný manažment školy. „Škola za tie roky prešla rôznymi zmenami, via-
cerými riaditeľmi, nespočetným množstvom pedagógov a hlavne žiakov,“ povedal 
Gabriel Kalna, riaditeľ základnej školy. Za tým, že škola žne úspechy, stojí dobre nastavený 
školský vzdelávací program a hlavne pedagógovia, ktorí sú ochotní s ním pracovať a jeho 
princípy dodržiavať a uplatňovať, napĺňať aktivity, ale aj písať projekty a získavať granty.  
„Za úspechom školy stojí tím, nie je to len riaditeľ, sú to aj učitelia a rodičia, ktorí 
so školou spolupracujú, ale aj záujem a podpora  zriaďovateľa, čiže mestskej časti 
a poslancov tak, aby sme škole a žiakom pomáhali byť stále lepšími,“ uviedol Dušan 
Pekár, starosta Ružinova. 

Akadémia v podaní známych i nádejných hviezd
Polstoročnicu školy si naplno vychutnávali všetci diváci. Okrem súčasných žiakov a peda-
gógov ju prišli podporiť aj tí bývalí. Bývalí učitelia majú na školu len pekné spomienky 
a častokrát práve na Drieňovej prežili svoje prvé roky za katedrou. „Na Drieňovej som 
prvýkrát učila, bolo to moje prvé zamestnanie a ešte doteraz na tie časy spomí-
nam s úsmevom. Bol tam výborný pracovný kolektív, ktorý ma prijal a doteraz 
sme s kolegami v kontakte,“ zaspomínala si Zuzana Klimt, jedna z bývalých učiteliek. 

Slávnostnú akadémiu si nenechala ujsť ani bývalá učiteľka, ktorá bola súčasťou školy od 
jej začiatkov a pôsobila tam úctyhodných 46 rokov, pani Anita Kretíková: „Ja mám na 
túto školu veľmi dobré spomienky, rada na ňu spomínam a nikdy na ňu nezabud-
nem. Hovorím si, že to bola moja škola, je a aj vždy bude.“ Terajší učitelia na školu 
taktiež nedajú dopustiť. Niektorí sú tam len niekoľko mesiacov, a pre začiatok svojej 
učiteľskej kariéry si vybrali práve ju. „Vybrala som si práve Drieňovú, lebo patrí k 
najlepším školám v Bratislave a taktiež som si tu odučila hodiny ako praktikantka 
a veľmi sa mi tu zapáčilo. Je tu výborný prístup zo strany vedenia, je tu super vyba-
venie, renomé a hlavne žiaci, ktorí chcú nasávať vedomosti,“ pochválila školu na 
Drieňovej učiteľka etiky a slovenského jazyka Lucia Drinková. Škole sa za 50 rokov poda-
rilo vychovať tisícky absolventov. Viacerým z nich sa podarilo v živote preraziť naplno a 
dnes ich tváre spoznávajú ľudia na ulici. Niektorí spestrili akadémiu svojou účasťou ako 
hostia, iní ako účinkujúci. Na pódiu obohatila program akadémie Mirian Gajarová, operná 
speváčka, súrodenci Júlia a Peter Hečkovci a v hľadisku sedeli úspešní športovci Karol 
Kučera a Andrej Bician. Všetci si zaspomínali na chvíle prežité v tejto škole, všetci majú 
jedno spoločné, svoju almamater, a to „Drienku“. Slávnostná akadémia Základnej školy 
Pavla Marcelyho bola prehliadkou talentov, či už tých jej bývalých, či terajších žiakov. 

Marianna Podlucká, Foto: Stanislav Šenc

Predstavenie Milan Sládek Extra je prierezom najúspešnejších scén a príbehov 
z kariéry a života majstra pantomímy. Celosvetovo úspešný mím ho uvedie 
na festivale Ružinow, ktorý už piaty rok organizuje Divadlo pod kostolom. 
Festival začína 2. decembra 2017.
Medzi ďalšie vrcholy festivalu bude patriť aj koncert Geišberg Tria, teda Mariána, Mareka 
a Martina Geišbergovcov s ich folkovým pesničkárstvom. Hudobný program ponúkne aj 
koncert výnimočnej kapely Kapucíni, ktorej členmi sú mnísi hrajúci blues, rock n’ roll a 
rock. Deväť festivalových dní prinesie aj predstavenie Listy Zdenke inšpirované životom 
rehoľnej sestry, príbeh Romaina Rollanda o vojne a láske s názvom Peter a Lucia, dis-
kusiu s Pištom Vandalom - 500 rokov reformácie a mnohé iné. Ružinow 2017 bude od 
2. do 10. decembra v Divadle pod kostolom na Tomášikovej 8. Program a vstupenky sú 
dostupné na www.divadlopodkostolom.sk. Projekt sa realizuje s finančnou podporou 
Bratislavského samosprávneho kraja.

(red)

inzercia

2. DVOR 
V PREDAJI
jarabinky.sk

VÝHODNÉ CENY

20 NAJRÝCHLEJŠÍCH
PRE



 www.ruzinovskeecho.sk 13

Stále som Ružinovčanka

Už od malička ste 
vystupovali na verej-
nosti. Spomeniete 
si ešte na tie úplné 
začiatky?
Rodičia, po ktorých som 
pravdepodobne zdedila 
hudobný talent, si neraz 
zaspomínali na to, ako 
som sotva trojročná 
naspievala k ockovým 
narodeninám veľkú gra-
moplatňu so slovenský-
mi ľudovými pesničkami. 
Od druhej ľudovej som 
potom sedem rokov 
chodila   do hudobnej 
školy na klavír a spev, 
neskôr aj na balet. Takže, 
ak bolo treba v rámci 
školy zaspievať, zahrať 

či zatancovať, zakaždým som bola k dispozícii. Ani na SVŠ-ke som 
nechýbala v žiadnom kultúrnom programe. Našťastie som mala aj 
dar reči. Vystúpiť a čosi ukázať zo svojich daností mi ani pred množ-
stvom ľudí  nerobilo nijaké problémy.

V mladosti ste veľa športovali. Nepomýšľali ste na športovú 
kariéru?
Plávala som, hrala volejbal. Viaceré športové disciplíny mi boli blíz-
ke, no spev ich časom zatienil. Najnovšie si udržiavam kondičku aj 
vďaka golfu, ktorý ma doslova nadchol.

Čo dalo podnet pre profesionálnu dráhu speváčky?
Ako 16-ročná som sa prihlásila do súťaže Hľadáme spevácke talen-
ty. Hoci doma, teda u rodičov ani u mladšieho brata, som podporu 
pre svoje spevácke aktivity nenašla, moji spolužiaci zo školy ma 
priam donútili, aby som si podala prihlášku. Táto celoštátna súťaž 
amatérskych spevákov ma akýmsi prirodzeným spôsobom nasme-
rovala k ďalším úspechom, akým bola účasť na súťaži Zlatá kamera, 
strieborná aj zlatá Bratislavská lýra, či niekoľko cien v Detvianskej 
ruži, druhé miesto na festivale v poľských Sopotoch, ba i celkom 
slušné umiestnenie v Belgicku a v Japonsku.

Za úspešnú reprezentáciu možno považovať aj vaše dlhoročné 
pôsobenie s orchestrom Braňa Hronca a jeho brata Vlada, zná-
mych z Čajov o piatej na vysokoškolských internátoch...
S týmito dvoma, vtedy ešte chalanmi, ich kapelou, aj s Evkou 
Kostolányiovou sme v rámci koncertných turné precestovali celé 
bývalé Československo, ale aj Európu i ďalšie kontinenty. Boli to 
super časy.

Tu, na Slovensku, ste boli v rokoch 70. a 80. doslova hviezdou. 
Prečo ste odišli do Nemecka? 
Za láskou. Za manželom. Spočiatku som aj tam vystupovala na 
koncertoch, v televízii ARD, ZDF, ORF, vydala som zopár platní a 
vysielali ma vo viacerých médiách. Potom prišla vytúžená rodina, a 
to bol dôvod pre novú úlohu. Tú najkrajšiu, ktorú môže žena plniť - 
úlohu matky.

Váš syn Benjamin vyrástol, stal sa  počítačovým expertom ako 
jeho otec a vy ste zrejme pocítili túžbu realizovať sa umelecky. 
Nerobilo vám adaptovanie sa na nové podmienky ťažkosti?
Benjamin vyštudoval vážnu hudbu, mal dokonca naštartovanú cel-
kom sľubnú kariéru umelca, no potom sa zaľúbil do techniky.....
Režisér Jožko Bednárik ma oslovil, či by som nechcela účinkovať  
v muzikáli Klietka  bláznov. Ponuku som prijala, a tento titul šiel na 
Novej scéne takmer päť sezón. Nasledovali ďalšie ponuky, ako bolo 
nakrúcanie televíznej Šlágerparády, „porotcovanie“ v tanečnej súťa-

ži Let´s dance , Tvoja tvár znie povedome. Okrem iných, ušla sa mi aj 
úloha imitovať a spievať piesne Františka Krištofa Veselého, čo ma 
nesmierne potešilo, ale dalo aj riadne zabrať. Som rada, že so mnou 
na Slovensku stále rátajú.

Žijete v bavorskom mestečku pri Mníchove, čo je takmer 500 
kilometrov odtiaľto. Udržiavate stále kontakt s Bratislavou, 
konkrétne s rodným Ružinovom?
Samozrejme, veď mi v nej žije milovaná mama, aj brat s rodinou. 
Žiaľ, teraz nemám veľa času cestovať hore-dolu, pretože sa nám po 
dlhom čakaní narodila vnučka Lily, využívam preto každú chvíľku, 
aby som mohla byť s ňou. A vôbec - chcem si užívať nové chvíle, 
ktoré mi život doprial, byť čo najviac so synom, nevestou, vnučkou 
i psíkom labradorom, ktorý dostal také austrálske či priam sveto-
vé meno Sydney. Tie chvíle, keď sme všetci spolu, považujem za 
vzácne a prekrásne zároveň. Vtedy sa stávam akousi inou, mladšou, 
vynárajú sa mi spomienky na moju mladosť prežitú s rodičmi. Mala 
som totiž prekrásne detstvo, často sme chodili do Tatier i na Liptov, 
skadiaľ pochádza moja mamička. A zisťujem, že život je krásny  
v každom veku. Usilujem sa dopriať vnučke všetko to, čo  
s láskou dávali rodičia mne. Všetko sa akosi mimovoľne opakuje. 
Taký je už život, a to je na ňom krásne. Užívam si to. Prajem čita-
teľom Ružinovského echa podobné pocity, veľa dobrého zdravia 
a krásnych chvíľ. Prichádzajú Vianoce, dopriala by som im, aby ich 
prežili bez stresu, nech sa im podarí stráviť sviatky v kruhu svojej 
rodiny i tých, ktorých majú najradšej. Tieto krásne sviatky si treba 
užiť v pohode a s láskou. 

Anna Sláviková, foto: Agentúra VIPMEDIA

Hoci žije päťsto kilometrov západne od Bratislavy, stále udržiava kontakty so Slovenskom. Účinkuje  
v množstve zábavných programov, nebojí sa ani odvážnych exibícií na ľade, na tanečnom parkete, je 
členkou porôt a zmerala si sily aj v obľúbenej televíznej šou Tvoja tvár znie povedome. V minulosti nahrala 
viacero platní, účinkovala v mnohých programoch, nakrútila celovečerný film Pacho, hybský zbojník. 
Speváčka, zabávačka EVA MÁZIKOVÁ (1949).
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Súťažte o knihu Praiteľky od Táni Keleovej-Valiskovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 
20. 12. 2017 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a 
telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 1-2/2018. Správne znenie tajničky RE 11/2017: „Tak žime, aby bolo aj chleba aj neba“. Snehuliak od Jo Nesba získava 
Jana Fidlušová zo Farebnej ulice.

William    
Shake-    
speare

otáčavá    
súčiastka  

voza      

opačný    
smer

skratka    
laboratória

staršia     
značka    
žiletiek

materské   
znamienko

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

pletením   
zhotovíte

značka    
prvku    

stroncium

útes       
(bás.)

časť      
súvislej    
činnosti,   
výkon

polámanie  
lesného    
porastu    

slovinský 
skladateľ   

(Benjamin)

2. časť    
tajničky

Emil      
(dom.)

podliak,    
nanič-     
hodník     
(expr.)

stiahneme  
sa späť    

pred      
nátlakom

1. časť    
tajničky

kopaním   
skyprím    
kočovný   
pastier

uskutoč-   
ňoval      

lobizmus

africký     
vietor      
robil      

kyslým

MPZ      
Egypta

obyvateľ   
Turecka   
listnatý    
strom

novým 
spôsobom  

mužské    
meno

stúpenec   
orfizmu    
(filoz.)

vzorec     
boridu     
niklu

lesný      
démon    

cit. zakla-  
pnutia

Melichar   
(dom.)     

zn. prvku   
lantán

Pomôcky: 
yaki, Avot, 
Ipavec, né- 
vus,solano

srknutie    
(kniž.)     
ujec

tlačil      
žrde      

na vozoch

titul       
panovníka  
mačkovitá  

šelma

umele,     
umelým    

spôsobom  

mužské    
meno     

zn. pre    
abvolt

zn. pre    
statfarad   
zn. pre    
abtesla

3. časť    
tajničky

názov     
japonské-  
ho porce-  

lánu

stalo sa    
rapavým

stýkanie   
sa

Vtipné, kreatívne a aj satirizujúce fotografie
Po úspešných minulých rokoch vyhlásila 
mestská časť 12. ročník súťaže Ružinovská 
ekologická fotografia.  Ocenenia za najlepšie 
snímky si tento rok prebralo 13 autorov. 
Súťažné fotografie boli už tradične zamerané na životné 
prostredie Bratislavy, ako aj na vzťah obyvateľov  
k svojmu okoliu. Tie najkrajšie organizátori vystavovali 
v priestoroch nákupného centra Eurovea. Odborná 
porota posudzovala fotografie v troch kategóriách, 
a to: Deti do 16 rokov, Mládež od 16 do 21 rokov a 
Dospelí. Z veľkého množstva kvalitných a zaujímavých 
prác odborná porota ocenila 13 autorov. Členovia 
odbornej poroty konštatovali, že tento rok boli  všetky 

tri kategórie zastúpené krásnymi a veľmi zaujímavými prácami. Výrazný posun nastal 
najmä v tretej kategórii, posudzované  fotografie zaujali kreatívnosťou a vtipom. „Všetci si 
zaslúžia ocenenie, ale ocenené boli také tie najodlíšiteľnejšie zábery, ktoré boli 

niečím iné alebo do istej miery vynikali,“ prezradila spoluorganizátorka súťaže Petra 
Cepková. Porota veľmi vyzdvihla  práce v kategórii Deti do 16 rokov, kde fotografie mladých 
talentovaných fotografov, často iba vo veku 6 - 7 rokov, vysoko kvalitným spôsobom 
prezentovali svet plný fantázie videný ich očami. Ocenenia získali fotografie, ktoré v sebe 
skrývali viacvýznamové posolstvá, boli nápadité, vtipné alebo satirizujúce tému ekológie. 
Cenu v 1. kategórii získali Michele Andreini,  Matúš Makovinský,  Daniel Štancel,  Jakub 
Vodrážka, Boris Červenakov a Lukáš Krajčo. V 2. kategórii porotu najviac zaujali fotografie 
Petra Hlavu a Filipa Tkáča. V 3. kategórii získali cenu snímky Magdalény Zaťkovej, Petra 
Kirschnera, Šárky Karpišovej a Vladimíra Kriváka. Aj tento rok získala jedna z fotografií 
Osobitnú cenu vicestarostu mestskej časti Bratislava-Ružinov. Môže sa ňou pochváliť 
Martina Klimentová s fotografiou, ktorá má  názov  Bratislavské zákutia 2. ,,Je to taká 
spiaca mačička na priedomí. Ja som tú fotografiu vybral, pretože mi to trošku 
pripomína niektoré také miznúce miesta v tých najstarších častiach Ružinova, 
kde sa zachovali ešte  staré domčeky a sú tam aj takéto spokojné mačičky,“ 
objasnil svoj výber zástupca starostu Ružinova Martin Pener. 
 Andrea Santajová, Foto: mš

Začíname tréning
Štrkovecké
jazero

ŠTART

Projekt vznikol z finančnej podpory

ZAČNITE BEHAŤ LEPŠIE 
SO SANASPORTOM
Tréningové plány nájdete na Štrkoveckej tisícke.
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Ružinovská športová liga žiakov sa teší záujmu
Ružinovský športový klub, 
p. o. každý rok organizuje 
športové súťaže základných 
škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Ružinov 
pod názvom Ružinovská 
športová liga žiakov.  

V minulom školskom roku 2016/2017 sa odohrávali tuhé boje o Majstra Ružinova  
v športoch ako florbal, vybíjaná, volejbal, futbal a atletický trojboj. Do týchto bojov sa 
zapájali žiaci a žiačky v dvoch vekových kategóriách (Mladší/Starší žiaci). Medzi mladších 
patrili žiaci a žiačky 5. – 7. ročníka a medzi starších patrili žiaci a žiačky 7. – 9. ročníka. 
Celkovo sa do súťaží zapojilo viac ako 600 športujúcich detí. Školy v jednotlivých športoch 
získavali body, ktorých súčet určil celkového víťaza. Stala sa ním ZŠ Mierová. Druhé 
miesto obsadila ZŠ Pavla Marcelyho a na treťom mieste skončila ZŠ SNP, Ostredková. So 
získanými bodmi školy získali aj  finančné prostriedky, za ktoré si mohli vybrať športový 
materiál. Ružinovský športový klub, p. o. tak pre školy nakúpil športový materiál  
v celkovej hodnote 1 400 EUR. „Dúfame, že tento športový materiál napomôže  
k rozvoju športu na školách, a tým pádom aj zlepší kvalitu súťaží v novom ročníku 
2017/2018,“ povedal hlavný organizátor súťaží Andrej Pustay.

Tím RŠK

LETO PRI STREDOZEMNOM 
MORI V CHORVÁTSKU ALEBO V TALIANSKU
Pobyt pri mori je relax, ktorý prináša aj  liečebné  bonusy. V staršom veku nastáva 
problém, s kým sa k moru vybrať, k čomu pribúda  výber spoľahlivej cestovnej kancelárie. 
Tieto skutočnosti sformulovali mnohí do otázky – nie je možné zorganizovať spoločný 
zájazd k moru? Odpoveď na otázku dá záujem tých, ktorí by sa  v lete rozhodli ísť na 
zájazd do Chorvátska  alebo Talianska. Nikto sa nemusí báť, že by sa cítil osamotený, 
Príjemný hotel, kvalitná strava, plážový servis, výlet do okolia vytvorí pohodu a aj 
priateľstvá. Prípadných záujemcov pozývame na informatívne stretnutie, na ktorom sa 
poskytnú všetky informácie (destinácia,  doprava, cena, strava a pod.)
dňa 17. januára 2018 o 14.00 hod. v zasadačke č.  B1 na prízemí ružinovského 
miestneho úradu. Účasť na zájazde  nie je podmienená statusom dôchodcu. 
Vítané sú aj mladšie ročníky, rovnako aj vnuci so starkým(kou). Podmienky sú aj pre 
medzigeneračnú dovolenku.

Jana Miklovičová, koordinátorka Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy

Vianočné darčekové poukážky za zvýhodnené akciové ceny na rehabilitačné cvičenie na strojoch Slender 
Life.www.relax2000.sk, Sartorisova 19, Bratislava, tel.: 0940 812 814

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva ružinovských seniorov na novoročný koncert 
Na vlnách swingu dňa 10. 1. 2018 o 14:30 hod. účinkuje La Jana & Her cats

7. ročník Plesu Ružinovčanov v štýle rock´n roll 13. január 2018  o 19:00 hod. 
v DK Ružinov. Cena vstupenky je 40 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni DK 
Ružinov od 3. decembra 2017 od 11:00 hod. V cene vstupenky je zahrnuté: prípitok, 
prvá a druhá večera, dezert, káva, nealko a ½ fľaše vína. 

ZO JDS Zimná oznamuje svojim členom, že členské na rok  2018 sa bude vyberať v mesiacoch január a 
február  každý  štvrtok v čase od 11,30 do 13,00 hod. na Zimnej ul.

Maorské tance, spevy a slovenský folklór

Bicyklovanie 
neobmedzené vekom 

Ružinov je opäť Senior Friendly

Ružinovský folklórny festival opäť priniesol 
do Bratislavy ľudovú kultúru. Návštevníci sa 
mohli pokochať vystúpeniami slovenských 
folklórnych skupín, ale aj spoznať tradičné 
tance a spevy Maorov, či si len užívať príjem-
nú atmosféru.  
„Snažíme sa podporať slovenský folklór a 
tradície, aby ich aj mestskí ľudia videli a zažili. 
Okrem toho sme zároveň chceli Ružinovčanom 
priblížiť aj trošku exotickejšiu kultúru z Nového 
Zélandu,“ uviedla riaditeľka spoločnosti Cultus 
Ružinov, a.s. Andrea Kozáková. Vystúpenie taneč-
níkov z Nového Zélandu pútalo pozornosť nielen 
ich tradičným odevom, ale aj tancom a spevom. 
Tancom a piesňou  vyjadrovali a prezentovali  tra-

dície svojej domoviny, svojho národa. Spievali hlavne o histórii a krásach  ich regiónu, o 
tom, čo ich púta ku koreňom.... čiže o prírode. Predviedli aj maorský  tradičný tanec, pri 
ktorom vyplazujú jazyk. Je známy hlavne vďaka ich národnému rugbyovému tímu, ktorý 
ho tancuje pred každým zápasom, aby vystrašil súpera. „Tento tanec sme tancovali  
v minulosti vždy pred bitkou. Bol to aj vojnový tanec, častokrát  zastrašil súpera. 

Dnes to robíme už len preto, aby sme zastrašili deti,“ zažartoval Frank Tomas Grapl 
jr. zo skupiny Whakaari Rotorua.  Dôvod, prečo vyplazujú jazyk, je jednoduchý. Veľa z ich 
predkov bolo v minulosti kanibalmi. „Potom, čo sa ľudia zjedli, tak z ich zubov sme 
si urobili náhrdelník ako talizman, aby sme ukázali, že máme silu. Symbol jazyka 
môžete vidieť aj na zbrani,“ doplnil Frank Thomas Grapl jr. 

Nechýbali ani Karpaty či slovenská kuchyňa
Slovenskú kultúru zastupoval už tradične folklórny súbor Karpaty. Predviedol tance  
z Očovej, v ktorých nechýbali odzemky, spevácke číslo, a aj párová časť. Folklórny festival 
sprevádzalo aj množstvo aktivít. Napríklad seniorky z denného centra v Prievoze varili 
domáce šúľance. Slovenská kuchyňa patrí k tradičnej národnej kultúre, ktorá by sa mala 
zachovávať z generácie na generáciu. „Pri varení som použila výborný recept, ktorý je 
ešte od mojej mamičky aj babičky. Je to hrubá múka, zemiaky také, aby sa rozsýpa-
li a troška soli. Horúce zemiaky sa musia ošúpať, pretlačiť, osoliť a pridáme k nim 
trochu masla a nakoniec ešte jedno vajíčko,“ predstavila recept Žofia Benkovičová  
z denného centra v Prievoze. Všetky tradičné recepty svedčia o tom, že Slováci nepatrili  
k bohatým národom a ich hlavnou potravinou boli zemiaky, fazuľa a kapusta. Šikovné 
ruky slovenských žien z nich ale vedeli vyčarovať chutné a sýte jedlá. 

Marianna Podlucká, Foto: Cultus Ružinov, a.s.

Dňa 02. 11. 2017 pani PhDr. Eva 
Samolejová, riaditeľka Domova 
Dôchodcov na Pažítkovej ulici, 
privítala dobrovoľníkov z projektu 
Bicyklovanie neobmedzené vekom 
(Cycling Without Age), ktorý 
organizuje občianske združenie 
Cyklokoalícia. Bicyklovanie neobme-
dzené vekom predstavuje unikátny 
projekt aktívneho starnutia pôvodom 
z Dánska. Pri realizácii aktivít projek-

tu je jeho najdôležitejšou  súčasťou rikša ako dopravný prostriedok. 
V tomto prípade ide o elektrobicykel, ktorý poháňa malý vozík 
určený pre jednu, maximálne dve osoby. Cieľom projektu je dostať 
imobilných a menej mobilných seniorov do prírody, na výlet do 
blízkeho okolia, do obchodu či k lekárovi. Seniori sú tak obohatení 
o nové zážitky. U skôr narodených Ružinovčanov možnosť  povoziť 
sa v rikši vyvolala skutočne veľký záujem. Počasie seniorom prialo, 
vďaka nemu stačili seniorom deky na zakrytie nôh a mohli vyraziť. 
Tento nevšedný zážitok ostane ich nezabudnuteľnou a milou spo-
mienkou.
Po okolí zariadenia  povozil na rikši seniorov zaškolený dobrovoľník. 
Nápad sa zapáčil aj pani riaditeľke, vyjadrila sa, že by v budúcnosti 
uvítala spoluprácu  na tomto projekte.

Tím DD Pažítková 2

V rámci októbra, mesiaca úcty k starším, vyhlásili v Bratislave opäť výsledky súťaže Senior 
Friendly. Tento rok bol opäť  v radoch ocenených aj Ružinov. 
Cieľom  projektu  je oceniť inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité 
benefity, služby, či aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Vyhlasovateľom súťaže 
je občianske združenie  Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar.  „Seniorfriendly je projekt 
určený všetkým tým, ktorí chcú urobiť niečo pre seniorov. Už z jeho názvu vyplýva, že ide o priateľstvo 
k starším. Čiže projekt nie je prioritne určený, aby sa ho zúčastnili starší, ale najmä tí mladší a aktívni, 
ktorí chcú niečo urobiť pre svojich starých rodičov, blízkych, príbuzných, či kolegov a zamestnancov,“ 
objasnila zmysel súťaže Jana Matulová z OZ Luna Senior Friendly   

Ocenenie pre Ružinov
Ocenenie za prácu so seniormi získala aj mestská časť Ružinov. Je to potešujúce o to viac, že zopakovala úspech 
z minulého roka.  „Pre Ružinov je to veľká pocta. Ono sa to nezdá, ale konkurencia z roka na rok narastá. 
Túto cenu sme dostali za nadštandardné služby, ktoré našim seniorom poskytujeme, teda za tie, ktoré 
sú nad rámec zákonnej povinnosti,“ povedal zástupca ružinovského starostu Martin Pener, ktorý z rúk 
organizátorov ocenenie prevzal. Pre Ružinov to je bezpochyby pekné ohodnotenie za aktivity, ktoré seniorom 
ponúka. Či už zájazdy, koncerty, prednášky a iné kultúrne i športové vyžitie. Mestská časť sa zároveň o nich 
stará aj po sociálnej stránke. „Nie je to samozrejme práca jedného človeka, ale celého tímu. Poslancov, 
našich pracovníkov, či ľudí, ktorí nám pomáhajú takpovediac zvonku rôznymi nápadmi a podnetmi,“ 
dodal Martin Pener. Organizátori hodnotia terajší ročník súťaže Senior Friendly veľmi pozitívne. Našťastie počet 
ľudí, ktorí chcú pomáhať seniorom, z roka na rok pribúda. 

Katarína Kostková

riadková inzercia



2.12.  so 15.00 h    
 RUŽINOVSKÁ  ŠACHOVNICA 
 Stretnutie členov kompozičného šachu ŠK DK Ružinov  
 a ŠK Láb „ A „      
3.12. ne   10.30 h  
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ    
 DOPOLUDNIE     
 Fónka a Tónka  vianočné škriatky Divadlo pod balkónom                   
4.12. po 17.00 h
 TV ŠLÁGER   
 Verejná nahrávka populárnych piesní
5.12. ut 18.00 h 
 VIANOČNÝ KONCERT
 Vystúpenie žiakov ZUŠ Mierová
6. 12. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Ako byť šťastný a so sebou spokojný - prednáška
 Vstup 8 €
7.12. štv 16.30 h
 VIANOČNÁ AKADÉMIA
 Vystúpenie žiakov ZŠ Drieňová
10.12. ne 09.00 h – 15.00 h 
 NOŽE 2017  
 Medzinárodná výstava nožov a chladných zbraní

2. 12 so  10.30 h 
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Zabudnuté Vianoce v podaní divadla Babena
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
3.12 ne 19.00 h 
 RUŽINOVSKÁ LÝRA Súťaž autorských piesní,   
 Orchester Gustava Broma, Vstup zadarmo
4.12 po 14.00 h  
 FILMOVÉ PREMIETANIE  
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA Kino Nostalgia,   
 Božská Florence životopisný, komédia, dráma, VB, 2016, 
 111 min. Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
7.12 štv 19.00 h 
 SWINGOVÉ VIANOCE Fats Jazz Band, Hudobná   
 spomienka na obdobie 20-tych rokov * na vstupenky
8.12 pia 17.00 h 
 MIKULÁŠ V SD NIVY A DETSKÉ   
 VIANOČNÉ KINO Mikuláš prinesie všetkým   
 dobrým deťom darček a pozve ich do kina na vianočné   
 premietanie. Vstup zadarmo
16.12 so 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO PRE   
 RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia, Traja Bratia rozprávka, rodinný, hudobný, 
  ČR, 2014, 87 min. Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova
17.12 ne 19.00 h 
 BRATISLAVA HOT  
 SERENADERS CHRISTMAS EDITION 
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov
 Vstupenky v sieti Ticketportal

3.12. ne 16.00 h
 ADVENT V RUŽINOVE  
 Adventný program a rozsvietenie 1. adventnej  
 sviece, DH Hornonitrianska dychovka
6.12. str 17.00 h 
 MIKULÁŠ V RUŽINOVE      
 Veselý program a sladké    
 prekvapenie pre deti Park A. Hlinku
10.12. ne 16.00 h
 ADVENT V RUŽINOVE  
 Adventný program a rozsvietenie 2. adventnej  
 sviece, FS Devín, V kúzelnej izbe Park A. Hlinku
17.12. ne 16.00 h 
 ADVENT V RUŽINOVE 
 Adventný program a rozsvietenie 3. adventnej  
 sviece, Koncert slovenskej speváčky Janais
 Park A. Hlinku

1.12 pia 17.00 h  
 ADVENTNÉ VENCE
 Výroba adventných vencov z prírodných materiálov.  
 Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk   
 Kapacita obmedzená      
7.12 štv 17.00 h   
 PRIEVOZSKÉ VIANOČNÉ TRHY 
 Koledovanie s detským folklórnym súborom Trávniček.  
 Súťaž o najkrajšie zdobený medovník. Vianočné tvorivé  
 dielničky TOP ART, DONNA ROSSI - predaj výrobkov  z  
 chránených dielní. Vstup zadarmo
14.12 štv 17.00 h  
 TVORIVÉ VIANOČNÉ DIELNE PRE DETI  
 Výroba darčekov a vianočného baliaceho papiera.  
 Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk.  
 Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo

 
Park Andreja Hlinku

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

 
SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230

 
01.12. PI 18:00  PADDINGTON 2 Paul King, Brit./Fr., 2017 (PRE DETI)
01.12. PI  20:00  WIND RIVER Taylor Sheridan, Brit./Kan./USA, 2017
02.12. SO  16:00  SVĚT PODLE DALIBORKA Vít Klusák, ČR/SR/Brit., 2017
02.12. SO  18:00  VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 2017
02.12. SO  20:00  KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017
04.12. PO  14:00  RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: BOŽSKÁ FLORENCE 
06.12. ST  19:30  ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA Yorgos Lanthimos, Brit./USA/Ír., 2017
08.12. PI  17:00  MIKULÁŠ V SD NIVY: TOM A JERRY Zimné rozprávky 
08.12. PI  18:30  ESÁ Z PRALESA David Alaux, Fr., 2017 (PRE DETI)
08.12. PI  20:15  7 SESTIER Tommy Wirkola, Brit./USA/Fr., 2017
09.12. SO  16:30  MEDZI NAMI Zuzana Límová, SR/Tal., 2016
09.12. SO  18:00  RENOIR – UCTIEVANÝ A ZATRACOVANÝ (EXHIBITION ON SCREEN)
09.12. SO  19:45  NÁDYCH PRE LÁSKU Andy Serkis, Brit., 2017
12.12. UT  19:30  BORG/McENROE Janus Metz, Švéd./Dán./Fín., 2017
13.12. ST  18:00  ANINETFEST 2017 – 20 najlepších animácií
13.12. ST  19:45  O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 2017
14.12. ŠT  19:00  ŠTVOREC Ruben Östlund, Švéd./Dán./Nem./Fr., 2017
15.12. PI  18:00  PRÍŠERÁKOVCI Holger Tappe, Nem./Brit., 2017 (PRE DETI)
15.12. PI  19:45  VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017
16.12. SO  16:00  RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: TŘI BRATŘI
16.12. SO  18:00  MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017
16.12. SO  20:00  MADAM SLÚŽKA Amanda Sthers, Fr., 2017
20.12. ST  18:00  PADDINGTON 2 Paul King, Brit./Fr., 2017
20.12. ST  20:00  VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017

21.12.   -  03.01.  NEHRÁME, PO SVIATKOCH VÁS POZÝVAME NA:
04.01. ŠT  19:00  KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 2017 (PREMIÉRA!)
05.01. PI  18:00  FERDINAND Carlos Saldanha, USA, 2017 (PRE DETI)
05.01. PI  20:00  KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 2017

SD Nivy, Súťažná 18 

10.12. ne  10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ    
 DOPOLUDNIE
 O lenivom Kubovi Stražanovo bábkové divadlo 
12.12. ut  10.00 h           
 JUBILANTI RUŽINOVA                                                                                                                                       
 Oceňovanie jubilantov MČ Ružinov 
13.12. str 14.30 h 
 KONCERT PRE 
 SENIOROV MČ RUŽINOV
 FK Kuštárovci   
13.12. str 19.00 h  
 VAŽECKÉ VIANOCE 
 FS Karpaty
14.12. štv 18.00 h
 RUŽINOVSKÉ  
 FOLKLÓRNE VIANOCE
 Vystupuje FS Karpaty, 
 podávať sa bude kapustnica  
 * na vstupenky
15.12. pi  17.00 h - 21.00 h 
 VIANOČNÁ  
 RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ                                                                                                                                       
 Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
 Do tanca hra HS Duo Aristo
16.12. so 17.00 h
 TANEČNÉ VIANOCE
 Tanečné vianočné vystúpenie žiakov SZUŠ Prokofievova
17.12. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ   
 DOPOLUDNIE   
 Vianočný rozprávkový stromček Divadlo Kasia
17.12. ne  14.00 h 
 DARUJ VIANOCE 
 Benefičné zábavné podujatie pre rodiny s deťmi.
 Výťažok z podujatia bude venovaný ružinovským  
 rodinám v núdzi. Vstupné dobrovoľné
18.12 po  19.00 h    
 HORÚCA SPRCHA  
 Divadlo komédie - divadelné predstavenie    
 Vstupenky v sieti Ticketportal                   
20.12. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTI
 Prebudenie vyššej lásky a nájdenie  
 stratenej cesty k partnerovi I.  
 Vstup 8 € - prednáška
20.12. str 19.00 h                 
 LETNÁ NOC  
 Divadlo komédie - divadelné predstavenie, 
 Účinkuje: K. Farkašová, M. Ochránek 
 Vstupenky v sieti Ticketportal                        

VIAC INFO O FILMOCH, PROGRAME, KTORÝ JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ, NA WWW.NOSTALGIA.SK

MC Hojdana
Hojdana bude počas vianočných prázdnin, 

 t. j. od 23.12.2017 do 7.1.2018, z a t v o r e n á.

2.12. Adventný veniec  - tvorenie adventného venca, workshop 
pre kreatívne mamičky (začiatok 10.00 h)

3.12. Vianočné radosti  - vianočné tvoreníčko pre rodičov  
s deťmi (začiatok 15:00 hod.)

8.12. Podporná skupina dojčenia detí  (10.00 h)

10.12. Snehuliačky a prvé Vianoce  - rozprávkové divadelno-
herničkové nedeľné dopoludnie v Hojdane (herňa od 10:00 
hod., divadlo o 10:50 h). Vstupenky je potrebné si vopred 
zakúpiť na recepcii MC Hojdana.

15.12. Podporná skupina nosenia detí  (10.00 h)

16.12. Vianočný aranžmán  - príďte si vytvoriť dekoráciu na 
Váš vianočný stôl, workshop pre mamičky (začiatok 10.00 h)

P R I P R A V U J E M E

21.1. Zimný kožuch Zajka Fajka  - rozprávkové divadelno-
herničkové sobotné dopoludnie v Hojdane (10.00 h). Vstupenky 
je potrebné si vopred zakúpiť na recepcii MC Hojdana.

...a oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo  
na FB (Priatelia MC Hojdana)...

15. - 16. 12.   VIANOČNÉ TRHY

 Trhovisko Miletičova


