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S Ružinovčanmi z očí do očí

ABC Elektroinštalácie 
ponúka kompletné 
elektroinštalačné práce, 
opravy elektroinštalácie, 
výroba rozvádzačov, revízne
správy a návrhy 
elektroinštalácie zadarmo.

Tel:  0944 447 969,  
0917 080 992 

Povedať svoj názor, dať priamo podnet, 
či spoločne hľadať riešenia problému. 
Ružinovčania majú túto možnosť každý 
mesiac. 
Prvé tohtoročné stretnutie starostu Duša-
na Pekára s Ružinovčanmi bolo v jedálni 
na ZŠ Borodáčova. Napriek nižšej účasti 
obyvateľov zazneli podnety, ktoré sú pre 
vedenie mestskej časti i poslancov inšpiru-
júce. „Venovali sme sa najmä podnikateľom  
a podnikom, ktoré nedodržujú nočný kľud, kde 
zákazníci podnikov obťažujú ľudí, ktorí spia so 
svojimi rodinami,“ upresnil starosta Ružino-
va Dušan Pekár. Diskutovanou témou bola 
aj výstavba, ktorá mnohým Ružinovčanom 
nedá spávať a tiež nešťastný problém s Hi-
rošimou. Výhodou týchto stretnutí je, že Ru-

žinovčania majú možnosť komunikovať so 
starostom priamo. Dvojhodinovej besedy 
sa zúčastňujú aj príslušníci polície, niekedy 
aj poslanci konkrétneho volebného obvo-
du. Na januárovom stretnutí sa prvýkrát ob-
javil „čerstvý“ poslanec Igor Adamec. „Toto 
stretnutie bolo vôbec prvé počas môjho man-
dátu. Bol som zvedavý ako to tam chodí, bol 
som zvedavý na občanov aj na celý priebeh. 
Považujem za svoju povinnosť zúčastňovať 
sa týchto stretnutí. Hneď mi to dalo niekoľko 
podnetov“, zhrnul svoje dojmy poslanec za 
Pošeň, Igor Adamec. Ako predseda Komisie 
územného plánovania životného prostredia 
a dopravy prišiel na stretnutie aj staronový 
poslanec Patrik Guldan. „Podnet občana zo 
Sabinovskej ulice mi napovedal, že by sme 

mali niečo robiť s VZN, ktoré sa dotýka otvá-
racích hodín zariadení najmä pohostinských“, 
doplnil. Všetky podnety z každého stretnu-
tia so starostom ako aj presné termíny tých 
ďalších nájdete na oficiálnej stránke mest-
skej časti – www.ruzinov.sk v sekcii Stretnu-
tia so starostom.

Veronika Vasilková

Mestská časť  
podporuje rodičov detí
Minulý rok mestská časť podporila viac ako 630 novorodencov. Do mladých rodín, 
ktoré majú v Ružinove trvalé bydlisko investovala formou novorodeneckého prí-
spevku vyše 40 tisíc eur. 

Mestská časť pokračuje v tradícii novorodeneckých príspev-
kov, medzi rodičmi má táto forma podpory  veľmi dobrú odo-
zvu. Aj tento rok dostane každý malý Ružinovčan finančný 
príspevok vo výške 70eur. „Pozývam všetkých rodičov, ktorým 
sa narodí bábätko, aby prišli na Miestny úrad a podali si žiadosť 
o tento príspevok. Dôležité upozornenie, príspevok sa môže vy-
plácať maximálne do šiesteho mesiaca života dieťaťa. Následne 
dostanú od nás rodičia prostredníctvom emailu elektronickú 

pozvánku na slávnostné privítanie novorodencov a odovzdanie príspevku,“ povedala Henrieta 
Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí z ružinovského miestneho úradu.  (kk)

Nová 
redakčná rada
Na pluralitu názorov a objektívne 
informovanie bude v mesačníku Ru-
žinovské ECHO a vo vysielaní spra-
vodajstva Televízie Ružinov dozerať 
novoustanovená redakčná rada. Jej 
členmi sú poslanci miestneho zastu-
piteľstva, občianski aktivisti a šéfre-
daktori ECHA a spravodajstva TVR. 
Redakčná rada začala svoju činnosť  
v zložení  PhDr. Jana Miklovičová (ob-
čiansky aktivista), Mgr. Martina Fon-
drková (nezávislá poslankyňa – Ru-
žinovský občiansky klub), Ing. Arch. 
Lucia Štasselová (nezávislá poslanky-
ňa – poslanecký klub SIEŤ), PaedDr. 
Mária Barancová  (poslankyňa – po-
slanecký klub SDKÚ-DS), Ing. Tomáš 
Alscher (poslanec – poslanecký klub 
SMER-SD) a  Mgr. Milan Stanislav 
(šéfredaktor spravodajstva TVR ).

(sm)

Čierna skládka na Astronomickej
Charakter niektorých Ružinovčanov 
sa naplno prejavil pri psom výbehu na 
Astronomickej ulici. Obyvatelia si toto 
miesto pomýlili so zberným dvorom.

Niektorí obyvatelia si so starým nábytkom či 
nefunkčným elektrospotrebičom poradili po 
svojom. „Už v minulosti sme sa v tejto lokalite 
stretli s tým, že niektorí občania tu vytvárajú 
nelegálne skládky. A bohužiaľ, začalo to znova. 
Stará chladnička, gauč, pneumatiky a iný bor-
del, to všetko sme tam objavili,“ informovala 
Zuzana Pallaghyová z Referátu životného pro-
stredia a verejnoprospešných služieb ružinov-
ského miestneho úradu. 
Podľa slov pracovníčky susedných zberných 
surovín, tieto skládky tu vytvárajú samotní 
ľudia, ktorí bývajú v okolí Astronomickej ulice. 
K neporiadku prispievajú aj tunajší majitelia 
garáží. Už niekoľko rokov sa podobné situácie 
opakujú. Viac krát sa už o vyčistenie postarali 

aj priamo pracovníci zberných surovín. Väčši-
nou ale čierny Peter ostane v rukách  mestskej 
časti. „Chceli by sme požiadať občanov, keď uvi-
dia, že niektorí obyvatelia sem vynášajú odpad 
a vytvárajú skládky, aby hneď upovedomili 
mestskú políciu. Prípadne si zapísali evidenčné 
číslo auta. Lebo keď  skládku  o niekoľko dní ob-
javíme, nemôžeme už nijak voči páchateľovi ko-
nať.  A neporiadok musíme odstrániť za náklady 
mestskej časti, čiže všetkých Ružinovčanov,“ do-
plnila Zuzana Pallaghyová. 

Katarína Kostková

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM
3. február 2015

16:00-18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 
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Keď sa Ružinov stane 
 na chvíľu centrom Starého Prešporku,...
Hoci má len krátku tradíciu, zapísal sa medzi renomované plesy v Bratislave. Láka dobrou 
hudbou a kvalitnou zábavou.... slovom Ples Ružinovčanov.

Najprv Noc Oscarov, potom Ľadové kráľovstvo a napokon sta-
rý Prešporok. Ples Ružinovčanov je typický vždy zaujímavou 
tematikou. Jeho štvrtý ročník sa preto preniesol do časov sta-
rej Bratislavy. Tanečný parket zaplnili dámy v štýlových róbach 
a elegantní páni. Po lístkoch sa len tak zaprášilo, 550 kusov sa 
vypredalo za štyri a pol dňa. Po uvítacích formalitách, sa parket 
zaplnil takmer okamžite a ostalo to tak až do skorých ranných 
hodín. Večerom sprevádzala moderátorka Karin Majtánová.  
              V rámci večera si na svoje prišli najmä milovníci swingu 
a jazzu. Trhákom večera bolo vystúpenie skupiny Bratislava Hot 
Serenaders na čele s Milanom Lasicom. „Ples sme pripravovali 
veľmi zodpovedne a dlho dopredu. Konkrétne už od leta, aby nás 
nič neprekvapilo a aby umelci, ktorých si vysnívame vystupovali na 
našom plese“, spresnila Eva Filanová, riaditeľka Cultus-u. Práve 
DK Ružinov sa pri tejto príležitosti premenil na centrum starého 
Prešporka. Jeho steny zaplnili fotografie, z dôb, ktoré si pamä-
tajú už len tí skôr narodení. Atmosféru dopĺňali pouliční maliari 
a ikona Bratislavy – Schöne Náci. Dokonca aj slávnostné menu 
sa prispôsobilo dobovej tematike. „Ponúkali sme starú prešpor-
skú fazuľovú polievku, viedenské rezne z teľacieho mäsa i bravčovú 
krkovičku. Všetko ide o jedlá, ktoré sa v dvadsiatich a tridsiatich ro-
koch na plesoch jedávali“, vysvetlil Richard Bednár, organizátor 
Plesu Ružinovčanov. Ples čoraz viac láka obyvateľov aj iných 
mestských častí. Tento rok sa preto navyšovala kapacita miest 
na sedenie. Súčasťou slávnostného večera je aj tombola, ktorej 
výťažok už tradične putuje na dobročinné účely. Vďaka hosťom 
sa vyzbieralo 1077 eur. Peniaze pôjdu na podporu resocializač-
ného projektu Domova nádeje. 

Veronika Vasilková

Ružinovský ples 
otvoril starosta 

Dušan Pekár

Krv prítomným rozprúdil aj divoký kankán

Úsmevy potvrdujú skvelú náladu

Majster Milan Lasica je značka pre kvalitnú zábavu

Dámy si poradili s róbami aj s prekážajúcimi topánkami
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Chcem sociálnu predajňu potravín
PETER HRAPKO je ružinovský poslanec, ktorý ako jeden z mála, obhájil tento post aj 
v posledných komunálnych voľbách. Pracuje ako vedúci projektový manažér v rámci 
Operačného programu doprava. V Ružinove zastupuje mestskú časť Pošeň. Tú veľmi dobre 
pozná. Prisťahoval sa sem ešte v auguste v roku 1967 a odvtedy jej ostal verný.  
V komunálnych voľbách mu vyjadrilo podporu 717 voličov.

Občania vás zvolili opäť za svojho po-
slanca. Ako to vnímate?
Beriem to ako ocenenie mojej doterajšej 
práce pre občanov, za čo všetkým ďakujem, 
ale aj ako veľký záväzok, aby som v mojom 
treťom volebnom období naďalej nepoľa-
voval a presadzoval to, čo som vo volebnom 
programe občanom sľúbil.

S čím idete do tretieho volebného ob-
dobia?
Primárne budem naďalej presadzovať to 
čo ľudia veľmi citlivo vnímajú: brániť nežia-
ducemu zahusťovaniu  Ružinova, zvyšovať 
počet detí prijatých do materských škôlok, 
zvyšovať kvalitu starostlivosti o starších ľudí. 
Ako inžinier dopravy chcem presadiť, aby 
si Ružinov určil parkovaciu politiku zvyšu-
júcu šancu občanov Ružinova zaparkovať  
a aby sa intenzívnejšie pokračovalo nie len  
v opravách ciest, ale aj chodníkov. Dúfam, že 
sa konečne Ružinov s Bratislavou dohodne 
na vyvlastnení pozemkov potrebných na 
realizácie odbočovacích pruhov z Maximi-
liána Hella na Trnavskú a Tomášikovú. Po-
tom sú tu problémy, ktoré ľudia až tak veľmi 
nevnímajú, ale stoja Ružinov veľa peňazí. 
Napríklad Ružinovský podnik verejno-pro-
spešných služieb, ktorý vyrába dlžoby a pri-
tom sa kvalita starostlivosti o zeleň znižuje.  
S problémami sa borí aj Ružinovský športo-
vý klub, ktorý dostáva státisíce EUR, ale na-
priek tomu sú na neho exekúcie. S klubom 
súvisia aj dlhodobo neriešené problémy do-
teraz neskolaudovaného hotela pri zimnom 
štadióne, ako aj vysoké prevádzkové nákla-
dy zimného štadiónu. Ďalej tu je Ružinovská 
televízia a Ružinovské echo, kde majú prob-
lém zverejniť svoje podnety nielen občania, 
ale aj zvolení poslanci. Nakoniec, okrem už 
vyššie uvedených sociálnych cieľov, chcem, 
aby sa v Ružinove umožnilo nakupovať so-
ciálne odkázaným občanom kupovať lacnej-
šie potraviny.  

Čo je podľa vás najväčšou výhodou, plu-
som Ružinova a kde má najväčší deficit?
Najväčšou výhodou Ružinova je jeho kom-
plexne poňatá urbanizácia. Väčšina Ruži-
nova nevznikla živelne, ale bol dôsledne  
a pomerne veľkoryso naplánovaný a vysta-
vaný, aj so zeleňou a oddychovými zónami. 
Najväčší problém je, že tento výnimočný 
urbanizmus nie je chránený a Územný plán 
mesta umožňuje na väčšine voľných plôch 
zelene a rekreačných plôch výstavbu. Dlho-
dobo sa to snažím riešiť územnými plánmi 

zón, ale pokiaľ sa zásadne nezmení územný 
plán Bratislavy, je to ťažký a dlhodobý boj. 

Aj poslanec je iba človek a teda nemôže 
mať oči všade. Mnoho podnetov preto 
môže získavať práve od obyvateľov svoj-
ho volebného obvodu. Akým spôsobom 
sa snažíte s nimi komunikovať?
Mám svoju internetovú stránku  
www.hrapko.sk, kde mám zverejnený 
svoj program a jeho odpočet od roku 2006, 
kedy som sa stal prvý krát poslancom.  
Najviac ma oslovujú občania cez e-mail  
peter@hrapko.sk. Každý rok robím odpočet 
svojho volebného programu na stretnutí  
s občanmi. Taktiež je mi možné zavolať na 
môj mobil 0910/196039. V tomto volebnom 
období to chcem ešte rozšíriť o každome-
sačné stretnutia v mojom volebnom obvo-
de POŠEŇ a koncoročné stretnutia chceme 

s kolegami s klubu SMER-SD rozšíriť o zaria-
denia seniorov. 

Posunula vás niekde práca poslanca? 
Aké má podľa vás výhody prípadne ne-
výhody? Nezápasili ste niekedy s chuťou 
vzdať sa tohto postu?
Pravdupovediac sa zaoberám viac problé-
mami, ktoré už nemám, alebo ešte nemám, 
čo mi veľmi pomáha v lepšom poznaní ľudí a 
ich problémov. Všetci Ružinovčania tvoríme 
určité spoločenstvo a mne zatiaľ spôsobuje 
určité uspokojenie, pokiaľ môžem prispieť  
k vylepšovaniu tohto spoločenstva. Bez 
tohto pocitu by som nebol asi schopný po 
svojej robote robiť aj svoje poslanecké po-
vinnosti (často do večerných hodín). Mám 
šťastie, že mám dospelé deti, ktoré už majú 
svoj život a tak si to odnáša hlavne moja 
manželka, za jej pochopenie a trpezlivosť 
som jej veľmi vďačný. Mám niekedy aj veľkú 
chuť sa na to všetko vykašlať, hlavne to bolo 
počas tejto volebnej kampane, keď som zažil 
nenávistné prejavy voči mne. To ma naozaj 
ranilo, lebo ja sa vždy snažím pomôcť a keď 
nemôžem, tak aspoň neuškodím. 

Sú podľa vás Ružinovčania aktívni 
obyvatelia? Majú snahu podieľať sa na 
fungovaní mestskej časti?
Od roku 2006, keď som začal, sa to pod-
statne začalo zlepšovať. Občania si začínajú 
uvedomovať, že sú stále ľudia, ktorí sa snažia 
presadzovať svoje úzke záujmy na úkor os-
tatných a vedome rátajú s nezáujmom ľudí. 
Vyrástlo tu celkom veľké hnutie občianskych 
aktivistov, z ktorých sa už niektorí dostali 
aj do zastupiteľstva. V tomto období pred-
pokladám, že sa bude spracovávať viacero 
územných plánov zón, kde sa vyslovene ráta 
s aktívnou spoluprácou občanov, ktorí žijú 
v danom území. Pokiaľ to ľudia odignorujú, 
môže sa stať, že tam bude odsúhlasená vý-
stavba, ktorú nechcú.

Čo vy ako ružinovský poslanec robíte 
preto, aby si Ružinov zachoval obľúbe-
nosť v porovnaní s ostatnými časťami 
Bratislavy?
Nemyslím si, že by to mala byť nejaká súťaž. 
Dôležité je aby sme sa v Ružinove všetci čo 
najlepšie cítili. Pokiaľ budeme Ružinov chá-
pať ako svoj domov a budeme sa všetci sna-
žiť o jeho zveľaďovanie, tak Ružinov bude aj 
v budúcnosti výkladná skriňa Bratislavy.

Veronika Vasilková

Ako ma možno nepoznáte

Mám 52 rokov a 31 rokov som ženatý s tou 
istou manželkou. Máme dospelú dcéru  
i syna. Okrem bytu na Pošni máme aj 
záhradu s domčekom za Bratislavou, kde 
máme dvoch psov, ktorých sme si adop-
tovali z útulkov a s ktorými trávime všetok 
voľný čas, čo nám ostal. Fotka  z jedným  
z našich psov je z rodinnej oslavy teraz  
v lete, kde sme oslavovali 93. narodeniny 
môjho otca.



 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať do prvého roč-
níka dieťa, ktoré k 1. septembru 2015 dovŕši 6 rokov veku 
a teda dosiahne školskú spôsobilosť. Nesplnenie povinnos-
ti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý 
možno uložiť zákonnému zástupcovi dokonca  finančnú po-
kutu.
Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť rodný list 
dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Ak dieťa nedosiahlo škol-
skú požadovanú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť 
o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,  
a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto 
žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie.

Pre ktorú školu sa rozhodnúť?
Rodičia malých Ružinovčanov majú možnosť rozhodnúť sa pre 
školu, ktorá spĺňa ich kritéria. Posledné roky ale Ružinov eviduje 
zvýšený počet prvákov. Niektoré školy preto z kapacitných dôvo-
dov nemôžu vyhovieť všetkým žiadateľom. Minulý rok sa s týmto 
problémom stretli základné školy Drieňová, Nevädzová, či Mie-
rová. Školy v takomto prípade musia dodržiavať určité kritéria  
a uprednostňovať deti podľa školského obvodu, kde mujú trvalý 
pobyt. Všetky školské obvody základných škôl, ktorých zriaďo-
vateľom je Ružinov, sú podrobne uvedené na stránke mestskej 
časti. 

Špeciálne triedy na viacerých školách
Viaceré ružinovské základné školy ponúkajú aj rôzne špeciálne 
triedy. Na Ostredkovej plánujú opäť aj budúci školský rok otvoriť 
tanečnú triedu. Okrem toho by tu chceli rozšíriť aj výučbu anglic-
kého jazyka, škola preto prichádza s novinkou. „Chceme zatrak-

tívniť našu školu a ponúknuť niečo iné, posilniť kvalitu vzdelávania. 
Preto plánujeme otvoriť jednu prvácku triedu, kde budeme vyučo-
vať pomocou metódy CLIL (Content and Language Integrated Lear-
ning). Vyučovacia hodina vedená pomocou tejto metódy zahŕňa 
používanie dvoch jazykov a to materinského, ktorý je dominantný 
a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú podávané v materinskom 
jazyku a niektoré vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku,“ 
objasnila Erika Drgoňová, riaditeľka Základnej školy Ostredková.
Tenisové triedy ponúka Základná škola Kulíškova, rozšírenú 
športovú činnosť Základná škola Vrútocká. Deťom s poruchami 
učenia je otvorená Základná škola Borodáčova. Riaditeľka Ema 
Mílová otvorila špeciálnu triedu prvý raz pred dvoma rokmi.  
„Vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe je veľmi veľa detí, ktoré majú 
poruchy pozornosti a aktivity, otvárame takúto špeciálnu triedu. 
Tempo práce, metódy a formy sú prispôsobené požiadavkám týchto 
detí. Majú tu taktiež individuálnejší prístup, keďže v takejto triede 
môže byť maximálne 8 detí. Postupne sa potom vedia v ďalších roč-
níkoch začleniť do kolektívu a do klasických tried.“ 

Už pätnásť rokov sa na Základnej škole Kulíškova venujú deťom  
s poruchami reči. „Tieto deti sú na rovnakej úrovni ako ich spolužia-
ci z klasických tried. Nemajú žiadne mentálne zaostanie, len rečové. 
Počas 4 rokov na prvom stupni, kde sa im bližšie venujú špeciálni 
pedagógovia, dokážu odbúrať všetky poruchy reči. Škola má roz-
pracovaný systém individuálnej starostlivosti o žiaka, zásady úzkej 
spolupráce s rodičmi,“ vysvetlila zmysel špeciálnej triedy na Kulíš-
kovej riaditeľka Antónia Snehotová. 

Škola v zahraničí?
V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, 
rodič ho musí zapísať aj na kmeňovú školu na Slovensku, spra-
vidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať komi-
sionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

 Katarína Kostková

Všetko o zápise prváčika do školy
Február je v Ružinove už tradične spojený so zápisom budúcich prvákov do  
základných škôl. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je deväť  
základných škôl – Borodáčova, Drieňová, Kulíškova, Nevädzová, Medzilaborecká 
Mierová, Ostredková, Ružová dolina a Vrútocká.  Zápis pre školský rok 
2014/2015 sa uskutoční v jednotlivých základných školách v piatok 13. 2. 2015 
od 14:30 do 18.00 hod. a v sobotu 14. 2. 2015 od 8:00 do 12:00 hod.
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HIROŠIMA PRERAZILA  
MEDZI OPACHY SLOVENSKA
Mali byť pýchou, stala sa z nich hanba Slovenska. Presne takto znie titulok k ankete, 
ktorú koncom roka vyhlásili Hospodárske noviny. Čitatelia mali hlasovať o najohavnejšiu 
rozostavanú stavbu. Nelichotivé druhé miesto medzi realitnými opachami sa ušlo 
ružinovskej Hirošime.  

Bývalý Obchodný dom Ružinov, ktorý zatvoril svoje brány  
v roku 2005, sa doteraz sľubovaného najväčšieho nákupného 
centra na Slovensku Yosaria Plaza nedočkal.  Za desať rokov sa 
opustený skelet budovy  dopracoval len k smutnej prezývke 
Hirošima. Na jeseň prišiel starosta Dušan Pekár s informáciou, 
ktorá potešila všetkých Ružinovčanov. Súčasný majiteľ Ivan 
Líška, ktorý celé roky odôvodňuje nečinnosť tým, že je kríza,  
vraj pristúpil k predaju. Ruina by mala mať nového investora. 
„Záujemca zatiaľ rokuje so súčasným majiteľom. Musíme byť tr-
pezliví. Ja verím, že sa nakoniec dohodnú. Bola by veľká škoda, 
keby Hirošima zostala v takomto stave ešte ďalšie obdobie. Je to 
už desať rokov, čo je bývalý obchodný dom rozostavaný a zároveň 
je aj zdevastované susedné námestie,“  oboznamuje s aktuálnou 
situáciou Dušan Pekár. 

Pomôcť chcú aj poslanci
Staronový starosta ako aj novozvolení poslanci tak nasledujú-
ce volebné obdobie chcú tento problém riešiť a naplno sa mu 
venovať. „Za svoj cieľ aj predvolebný program si to zobral pán 
starosta, samozrejme nebudeme sa mu do toho pliesť. Ale keďže 
ja som poslancom za Pošeň, mimoriadne ma zaujíma, čo s týmto 
pomníčkom starých čias bude,“ vyjadril záujem o problematiku 
ružinovský poslanec  Igor Adamec. 
Neúspechom sa skončila aj dražba celého pozemku, MČ voči 
investorovi vedie exekučné konanie. Je teda viac ako pravde-
podobné, že honosný projekt za 2,5 miliardy ešte slovenských 
korún na Pošni nevyrastie. „Mestská časť to samozrejme sama 
nezvládne finančne, lebo je to obrovský projekt. Je potrebná 
spolupráca s mestom. Som ochotný na seba zobrať to, že budem 
poštár medzi mestskou časťou a mestom. Budem na mesto chodiť, 
búšiť za primátorom, za zodpovednými ľuďmi, aby teda mestská 
časť a mesto s tým spoločne niečo urobili. Či už pôjde o výmenu 
pozemkov alebo hľadanie investorov, prípadne zvýhodňovanie in-
vestorov. Ideálne by bolo, keby na konci tohto volebného obdobia 
bolo jasné, že na tomto mieste je stavebný ruch, že sa tento prob-
lém posunul ďalej,“ dodal Igor Adamec. 

Vraj rokujú
Podľa slov starostu Dušana Pekára by mali byť takpovediac ľady už  
v pohybe.  V súčasnosti by mali medzi sebou rokovať súčasný ma-
jiteľ a ten potenciálny. „Ak teda už Hirošima bude mať nového ma-
jiteľa, ten potom predstúpi pred obyvateľov a bude prezentovať jeho 
zámer. Zatiaľ ešte nevieme povedať, čo na tomto miest vznikne, nevie 
to ešte povedať ani potenciálny majiteľ. Samozrejme, bude rešpekto-
vať územný plán, chce komunikovať  s obyvateľmi. Tak isto pozná naše 
predstavy a vie, že okrem budovy bývalého obchodného domu, nám 
bude musieť pomôcť zrekonštruovať aj Papánkovo námestie.“ Kedy sa 
Ružinovčania dozvedia meno nového majiteľa Hirošimy je tak zatiaľ 
otázne. Palce vyriešeniu tohto niekoľkoročného problému držia asi 
všetci. Obyvatelia, poslanci, starosta a aj hlasujúci čitatelia HN z ce-
lého Slovenska, ktorí Hirošimu na druhé miesto pretlačili. 

Katarína Kostková
Foto autorka

Pred desiatimi rokmi v týchto  
priestoroch fungovalo nákupné  
centrum, dnes vyzerá budova zvnútra takto.

6



7

Odmietam pasivitu pri riešení parkovania
V nasledujúcich štyroch rokoch  bude rozhodovať o osude Ružinova aj nová posila Miestneho 
zastupiteľstva – poslankyňa PETRA PALENČÁROVÁ. Ide o jej politickú premiéru. Umožnilo jej 
to 649 voličov, ktorí rozhodli, že ju chcú za poslankyňu mestskej časti Pošeň. Najväčší kameň 
úrazu vidí v postrachu mestskej časti – Hirošime. Zlepšenie kvality života zas v spolupráci 
miestnych poslancov a v komunikácii s občanmi. Nasledujúce štyri roky budú teda výzvou.

 Čo vás priviedlo k záujmu o komunál-
nu politiku?
Vlastná nespokojnosť, mnoho otázok, sla-
bé alebo žiadne odpovede. 

Kedy ste sa pevne rozhodli aktívne do 
nej vstúpiť?
Minulý rok, keď mi prišla ponuka kandi-
dovať. Bolo to pre mňa jedno z najťažších 
rozhodnutí, nakoniec mala som sa roz-
hodnúť či si „obujem topánky“ tých, kto-
rých som doposiaľ podrobovala kritike.

Ste poslancom konkrétneho volebné-
ho obvodu. Čo sa budete usilovať  
v rámci tejto lokality zmeniť, vylepšiť 
či odstrániť?

Samozrejme svoju predstavu mám, ale 
dôležitejšie sú pre mňa podnety od voli-
čov. Z môjho pohľadu je jedným z najväč-
ších kameňov úrazu nešťastná „Hirošima“.  
V tomto prípade má miestny úrad do 
veľkej miery zviazané ruky, ale flintu do 
žita by som nehádzala. Ani malé ciele, 
ale úspešne dotiahnuté, by nemali byť 
neželanými. Všetko je však len na začiat-
ku a ja pevne verím, že dobrou spoluprá-
cou, aj s ostatnými kolegami poslancami,                           
sa nám podarí zrealizovať návrhy, ktoré 
zlepšia a skvalitnia život Ružinovčanov  
z Pošne. 

Sledovali ste politické dianie v Ružino-
ve už predtým?
Áno, sledovala, ale skôr pasívne a povrch                                 

nejšie. Znechutenie a demotivácia z poli-
tickej situácie na Slovensku mi veľmi ne-
pomáhali byť v tomto smere aktívnejšou. 
Teraz to vnímam ako deficit, musím viac 
študovať a dobiehať ☺.

Ktoré rozhodnutie miestneho zastu-
piteľstva vás v minulosti príjemne 
prekvapilo, naopak s ktorými vôbec 
nesúhlasíte?
Potešila som sa novému „ihrisku“ pre psov 
v Prievoze. Pozemok bol nevyužívaný,  
v zanedbanom stave a psíčkari mali ob-
medzené možnosti, kde by nechali svojich 
psích miláčikov vybehať. Z môjho pohľadu 
určite pozitívne rozhodnutie. Nesúhlasím 
s pasívnym prístupom pri riešení situácie 
s parkovaním v celej mestskej časti. Je pre 
mňa prekvapujúce, že aj napriek tomu, že sa 
Ružinov rozrastá a buduje, táto problema-
tika sa systematicky nerieši a „kvasí“. Niet 
divu, že pre Ružinovčanov je to priorita. 

S akými ambíciami vstupujete do 
ružinovského diania? Čo by ste chceli 
presadiť?
Mojou ambíciou je nielen realizovať pod-
nety od Ružinovčanov, ale pokúsiť sa 
spolu s mojimi poslaneckými kolegami 
vytrvať vo  vzájomnej spolupráci a pod-
pore. Len týmto prístupom sa nám podarí 
presadiť návrhy, ktoré zlepšia a skvalitnia 
život v Ružinove. V našom poslaneckom 
klube by sme sa v nasledujúcom obdo-
bí radi sústredili na rekonštrukciu ciest, 
chodníkov, revitalizovali parkovú zeleň  

a pokúsili sa riešiť problém s parkovaním. 
Určite by som rada sústredila svoju po-
zornosť na pokračovanie v rekonštrukcii 
športovísk, ich efektívnemu spravovaniu 
a hľadala spôsob ako vytiahnuť deti a mlá-
dež od počítačov a poskytla im zdravšiu 
alternatívu trávenia voľného času. 

Ako plánujete komunikovať so svojimi 
voličmi?
Určite preferujem osobnú komunikáciu.  
V tomto smere sa snažíme zosúladiť aj  
s ostatnými kolegami z Pošne, aby sme na-
šim voličom boli „po ruke“. 

Ako vnímate Ružinov najnovšie už aj 
očami poslanca? Aj Vy máte v rukách 
jeho budúce fungovanie, do riešenia 
akého problému by sa bolo treba pus-
tiť najprv?
Je pravda, že môj pohľad je odlišný. Ruži-
nov začínam vnímať aj z opačnej strany. 
Problémy, ktoré som videla len v nejas-
ných alebo obmedzených kontúrach, do-
stali teraz oveľa konkrétnejšiu podobu. 
Nie všetky problémy majú jednoduché 
riešenie.  A to som len na začiatku ☺. Skôr 
ako si nastavím rebríček priorít, potrebu-
jem získať všetky potrebné informácie. 
Preto Vám na túto otázku zatiaľ odpove-
dať nebudem.

Myslíte si, že byť ženou v politike 
je skôr výhoda alebo naopak. Máte 
nejakú taktiku ako svojich mužských 
kolegov dáte prípadne "do laty" ? 
Nerada by som hovorila o výhodách ale-
bo nevýhodách. Skôr je to pre mňa, ako 
pre ženu, výzva. Taktiku vám samozrejme  
s „taktickych“ dôvodov prezradiť nemô-
žem. To by som  vzápätí musela vymyslieť 
nejakú novú ☺.

Veronika Vasilková

Ako ma 
možno nepoznáte
Som rodená Bratislavčanka - to je fakt  
a som na to patrične hrdá. S Ružinovom ma 
spájajú starí rodičia a zážitky.  Oma bola ro-
dená Prešporáčka - Ružinovčanka, ovládala 
všetky tri jazyky, vždy elegantne oblečená 
a robila znamenité štrúdle. Tu som sa učila 
bicyklovať, hrať stolný tenis, snažila som 
sa niečo dopestovať na záhrade. Teraz, 
krásnych 13 rokov, som definitívne Ruži-
novčankou.... spokojnou a usadenou. Tu 
som si našla svoje miesto, priestor pre život, 
priestor pre oddych, priateľov, a tu sa našiel 
človek, ktorý mi pomohol nájsť aj cestu späť 
k Bohu.

Poslanci za Pošeň pozývajú 
občanov na stretnutia

vždy v posledný štvrtok v mesiaci 
na ZŠ Borodáčova  
od 16,30 do 17,30

Najbližšie vám budú k dispozícii 
26. februára Igor Adamec, Peter 

Hrapko a Petra Palenčárová
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Z redakčnej pošty *
Chráňme svoje  
práva pri bezohľadných 
rekonštrukciách bytov
Pri rekonštrukciach bytov dochádza 
často k závažnému poškodzovaniu sta-
tiky, požiarnej bezpečnosti, spoločných 
rozvodov a narušeniu fasády domu.
Chcem upozorniť na nedostatky sta-
vebných úradov v povolovaní tejto sta-
vebnej činnosti a na diery v legislatíve. 
Stavebný úrad dáva súhlas (formulkou 
„nemá námietky“) so stavebnými 
úpravami bytov v BD, aj tam kde sa 
poškodzuje spoločny majetok domu 
(nosné steny, fasáda, chodby, kúrenie, 
spoločné rozvody ba aj susedné byty.
neprimeraným vybavením realizatora 
stavby...). Vlastnici bytov-spolumajitelia 
domu často nie sú o stanovisku staveb-
ného úradu informovaní a nepoznajú 
rozsah prác, na ktoré dostal stavebník 
povolenie. Pri stavebnom povolení
(zásah do statiky, fasády a iné..) by mali 
byť účastníkmi staveb. konania všetci 
vlastníci bytov. Stavebný úrad však 
informuje len stavebníka, projektanta 
úpravy a majiteľa pozemku (SR)  
a vyvesí povoleniena info-tabuli na 
MÚ. Správca domu, ktorému v Zmluve 
o výkone správy domu odovzdali svoje 
kompetencie majitelia bytov, nie je 
účastníkom konania. Zástupca vlast-
níkov tiež nie je o rozsahu povolených 
stavebných úprav bytu informovaný. 
Po realizácií úprav by mal stavebník 
umožniť stavebnému úradu alebo 
správcovi domu obhliadku vykonaných 
prác,či je vsúlade s „povolením“a nena-
rušila sa funkčnosť domu (statika,po-
žiarna bezpečnosť, spoločné rozvody,-
kapacitné zdroje napojenia domu  
a pod.) Aj odstránenie nenosných stien 
vo viacerých bytoch môže narušiť 
statiku domu. Statik posudzuje, žiaľ, iba 
jeden byt, bez súvislosti a bez znalosti 
skut. stavu. Posudky sú nezriedka robe-
né bez návštevy daného miesta a nie 
vždy na dostatočnej odbornej úrovni.
Na povolení stavebného úradu je 
napísaých 10 bodov ktoré, je stavebník 
povinný pri realizácii dodržať. Napr. 
primerané techn.vybavenie, odborný 
dozor, uhradiť škody na susedných 
plochách (bytoch, chodbách). Kto to 
kontroluje? Kto hradí škody ? Aká je 
vymožiteľnosť práva?

 Stano Vacval

Vážení čitatelia, redakciu ružinov-
ského ECHA zaujímajú vaše názory, 
podnety a pripomienky. Budeme 
veľmi radi ak sa o ne s nami, ale i s os-
tatnými obyvateľmi Ružinova podelíte 
prostredníctvom nášho časopisu. Tie 
najpodnetnejšie príspevky budeme 
pravidelne uverejňovať v Ružinov-
skom Echu.

Milan Stanislav, 
poverený riaditeľ TVR a RE.

Návrat polyfunkčného 
komplexu KLINGERKA 
Podľa pôvodného zámeru investora mala na mieste bývalej 
továrne Gumon vyrásť trojica v vysokých vežiakov, z ktorých 
najvyšší mal sa mal týčiť až do výšky stošesťdesiat metrov. 
Taký bol  pred vyše tromi rokmi pôvodný plán. Plány však 
skrížila kríza.   Teraz jeho investor Koruna reality, a.s.  
ukázal pozmenenú podobu časti projektu.

V obdĺžniku medzi 
Súkeníckou a Pláte-
níckou ulicou by mali, 
podľa návrhu predlo-
ženého na posudzo-
vanie vplyvov na ži-
votné prostredie (EIA), 
vyrásť dve obytné 
budovy  na štvorpod-
lažnom nadzemnom 
objekte tzv. podnoži. 
„Projekt Klingerka pre-
šiel zmenami vzhľa-
dom na zmeny, ktoré 
sa udiali na realitnom 
trhu za posledné roky. 
Zmenila sa celková 
štruktúra projektu. Bol 
kompletne prepraco-
vaný s ohľadom na 
trhové očakávania. 
Presná podoba ešte nie 
je definitívna. Pravde-
podobne by malo ísť  
o dve budovy posta-
vené na spoločnom základe,“ uviedol na margo pozmeneného projektu Gustáv Laca, 
predseda Koruna Reality, a.s. Veže by mali mať pôdorys v tvare elipsy. Vyššia budova 
s tridsiatimideviatimi podlažiami (vrátane podnože) by mala byť umiestnená na strane 
Prístavnej ulice, čo najďalej od zástavby rodinných domov v Klingerovej kolóni. Druhú 
vežu so šestnástimi podlažiami (vrátane podnože) navrhuje investor v dotyku s Pláten-
níckou ulicou. Priestor medzi vežami by mal vypĺňať verejný park. Ten by mal byť podľa 
predloženého zámeru „hmotovým“ prechodom od plánovanej zástavby voči existujú-
cim rodinným domom. Park by mal slúžiť nielen obyvateľom komplexu, ale aj ľudom  
z okolitej zástavby predovšetkým v Klingerovej kolónii. 

Na stole sú dva varianty projektu
Polyfunkčnosť objektu plánuje investor zabezpečiť okrem parku aj obchodom a služba-
mi. Tie navrhuje v obytných vežiach a v parteri štvorpodlažného nadzemného parkova-
cieho objektu. Malo by ísť napríklad o škôlku, pobočku banky, fitness či menšiu predajňu 
potravín. Presné zastúpenie týchto funkcií bude ale jasné až v neskorších štádiách projek-
tu.  Presný počet bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest dnes ešte nie je jasný. 
Zámer je momentálne vypracovaný v dvoch variantoch, pričom obidva rátajú spolu s 592 
bytmi, rozdiel medzi nimi je v parkovaní. Väčšina parkovacích miest až 706  sa má nachá-
dzať v tvz. podnoži  a zvyšných  96 na teréne -  s tým ráta prvý variant projektu. Druhý pri-
dáva ešte ďalších 327 miest v podzemí.  „V prebiehajúcom procese EIA sa riešia variantné rie-
šenia a až na základe ich výsledkov bude jasné, ktorý variant sa bude ďalej rozpracovávať. Od 
toho bude závisieť počet bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest. Začatie výstavby 
nepredpokladáme skôr ako koncom roka 2016,“ uzavrel Gustáv Laca z Koruna Reality, a.s.   
Pozemok, na ktorom by mal vyrásť polyfunkčný komplex Klingerka je ale stále na stránke 
spoločnosti na predaj. Areál s rozlohou 14 691 m2 ponúka za vyše 9 miliónov eur, za meter 
štvorcový je to 756 eur už s DPH. Aktuálny zámer by tak mohol byť aj „prípravou pôdy“ 
pre nového investora.   

Mariana Šebová



K hodnotám  
obytného súboru Ostredky
Od začiatku deväťdesiatych rokov som 
sa zaujímal o problematiku historického 
urbanizmu.1  Od tejto problematiky nie 
je vzdialená spôsobilosť posúdiť kvality 
urbanizovaného prostredia sídliskových 
útvarov akými sú v Ružinove: Štrkovec, 
Trávniky, Ostredky, Pošeň, Starý Ružinov,  
či  500 bytov. 

 1 GULDAN, P.: Historické mestské jadrá v nových podmienkach. In: 
Architektúra a urbanizmus, roč. XXV., č. 2, 1991, s. 103-120;  vyda-
vateľ Ústav stavebníctva a architektúry SAV Bratislava.

Pozrime sa bližšie na urbanisticko-architektonické riešenie 
sídliska Ostredky, ktoré má výnimočné urbanistické hodnoty. 
Ani sa nečudujem, že viacerí developeri by v tomto priestore 
veľmi radi uplatnili svoje podnikateľské zámery. Pri analýze 
priestorových vzťahov a hodnotení vychádzam zo súčasného 
stavu. Ten je v prevažnej miere autentický. Kompozičné osi sú 
nedotknuté, zachované sú tak ako ich urbanista nakreslil  
a boli zrealizované. 

Ostredky sú komponované takpovediac antickým spôsobom rov-
nými  líniami komunikácií – (ako v Priene, či Side a inde v Turecku) 
severojužnou osou, ktorá spája Trnavskú cestu s Ružinovskou. Ani 
jedno z Ružinovských sídlisk takúto dlhu parkovú os nemá, azda len 
Park A. Hlinku, ktorý komponoval F. Milučký, ale trošku iným spô-
sobom. Významná je tým, že je vyhradenou verejnou promenádou 
pre peších, nie je to cestná komunikácia.  Približne v polovici dĺžky 
tejto osi sú východným smerom dve kolmo situované osi v smere 
západ - východ. Medzi nimi je verejná zeleň, parky a zariadenia pre 
deti. Je parkovo upravená. Rezervy vidím v dnešnom stave parko-
vých úprav. Chýbajú napr. picie fontánky,  navýšenie počtu poho-
dlných lavičiek s opierkami, povrchová úprava cestičiek pre peších  
a pod. Od tohto centra verejného parku sa smerom k okrajovým 
častiam na juh a sever rozvíjajú hmoty  budov  škôl a bytových do-
mov.
Západne od tejto osi,  v juhozápadnom kvadrante sú zariadenia 
obchodu a administratívy. Bývalý Obvodný národný výbor dvojka 
sa stal vysokou školou s kooptovaným veľkorysým parkom na jeho 
južnej strane. Len tak na okraj, išlo o mimoriadne kvalitnú modernú 
architektúru (arch. Ľ. Tittl).  Škola má v talóne architektonické štú-
die úpravy tohto priestoru v podobe architektonicko-sochárskych 
riešení. Z hľadiska novej funkčnej náplne tým sídlisko neutrpelo, ale 
prestavbou objektu vynikajúco a nadčasovo vymysleného a stvár-
neného pre verejnú správu sa stratili  významné autentické archi-

tektonické hodnoty tejto časti mesta. Budova reprezentovala azda 
najkvalitnejšiu architektúru na Ostredkoch. Utrpel občan Ružinova 
tým, že dnes chodí do súčasnej budovy Miestneho úradu m. č. Bra-
tislava – Ružinov na Mierovej ulici, ktorá nebola projektovaná pre 
tento účel. S architektúrou bývalého Obvodného Národného výbo-
ru  Bratislava II. sa nedá ani porovnávať, ani zďaleka nie. Bol to úplne 
iný level architektúry. Aj úradníci môžu banovať, že nesedia v takto 
výborne vymyslenej budove. 

Patrik Guldan
foto autor
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Seniori sa nudiť nebudú

Jeseň života je v Ružinove bohatá. Mestská časť sa o svojich se-
niorov dôkladne stará. Podujatia, akcie a zájazdy, ktoré pre nich 
minulý rok zorganizovala a vymyslela sa tešili vždy veľkej obľu-
be. „Zasiali sme určitú tradíciu našej starostlivosti o seniorov. Je to 
zároveň aj súčasťou našej sociálnej politiky, vytiahnuť seniorov me-
dzi nás, medzi ľudí, medzi svojich rovesníkov. Aby sa zabavili, trošku 
pookriali a strávili príjemný čas v spoločnosti,“ predstavila víziu 
mestskej časti Henrieta Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí  
na ružinovskom miestnom úrade.

Hudba a tanec
Mestská časť tak vo svojom štandarde pokračuje aj v tomto roku. 
Seniorom ponúka raz do mesiaca jedno kultúrne predstavenie 
a zájazd. Staršie ročníky minulý rok dokázali, že sa stále vedia 
zabávať. Poteší ich hlavne hudba.  „Osvedčilo sa nám, že seniori sú 
vďační a uvítajú všetky hudobné žánre. Takže aj tento rok sa môžu 
tešiť takpovediac na z každého rožku trošku. Začíname šansóno-
vým koncertom. Vo februári si zaspievať, prípadne zatancovať budú 
môcť na veľmi obľúbené a známe slovenské a české evergreeny.  
V marci na nich čakajú operety a v apríli ohnivé flamengo. Do leta 
sa ešte započúvajú aj do tónov vážnej hudby a náladu im zdvihne 
aj koncert s najznámejšími hitmi slávnych muzikálov,“ predstavila 
bohatý hudobný program na nadchádzajúcich šesť mesiacov 
Henrieta Valková. 

Na Slovensko i za hranice
Okrem hudobných zážitkov sa dostane seniorom veľa aj tých ces-

tovateľských. Výlety a exkurzie sa minulý rok tešili tiež veľkému 
záujmu. Pri každom zájazde musela dokonca mestská časť kvô-
li vysokému počtu záujemcov, pristúpiť aj k losovaniu. „Sociál- 
na komisia odsúhlasila krásny cestovateľský plán. Zachovávame ter-
málne kúpele, tie sú veľmi vďačným pobytom. Seniori si pôjdu zahriať 
telo už vo februári do kúpeľov v Mosonmagyaróvári.  Pridávame novin-
ky, navštívime apartmány cisárovnej Sissi, krásny zámok Habsburgov-
cov v Laxenburgu, či záhradu ruží v Baden bei Wien. V júni sa vyberieme 
na zámok do Ledníc, v septembri preskúmame zrúcaninu vo Wachau  
a benediktínsky kláštor v Melku. Skvelou novinkou bude zájazd do Bu-
dapešti v októbri, spojený s návštevou tunajšieho Tropikária. V novem-
bri sa znova pôjdeme vykúpať do Maďarska, navštívime kúpele Bük,“  
prezradila Henrieta Valková. Samozrejme, nebude chýbať ani veľ-
konočná a vianočná Viedeň.  Prejdú sa aj po Bratislavskom hrade. 

Jubilanti i Deň seniorov
Okrem cestovania a kultúry sa seniori budú stretávať aj na spoločen-
ských akciách, ktoré pre nich mestská časť pravidelne organizuje. 
Oslávenci si viac krát v roku spoločne pripijú na stretnutí jubilantov 
no a samozrejme, v rámci mesiaca úcty starších nebude v októbri 
chýbať  deň seniorov, ktorý je vždy plný zaujímavých informácii  
a zážitkov. 
O všetkých pripravovaných akciách sa seniori dočítajú na stránkach 
Ružinovského echa, či na stránke mestskej časti . Ak sa ale podelia 
o svoje telefónne číslo prípadne emailovú adresu, mestská časť ich 
bude pravidelne informovať aj touto formou. 

Katarína Kostková





































Návšteva kúpeľov, potulky po Slovensku i zahraničí, prednášky, koncerty, či vianočná 
Viedeň. Taký bol minulý rok ružinovských seniorov. Veľa cestovateľských i kultúrnych  
zážitkov ich čaká aj v roku 2015.
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A UBYTOVANIE

Zľavový kupón sa nedá kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho vymeniť za hotovosť alebo 
vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia 
zľavového kupónu.

Hotel Tereza êêê, Hradská 20, 
821 07 Bratislava (Vrakuňa)
Tel:02/45 245 460, 0948/997 888
email:hotel-tereza@hotel-tereza.sk
www: hotel-tereza.sk

Zľavový kupón
&

&

Platnosť kupónu do: 
31.12.2015
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Nezisková organizácia Fórum pre pomoc starším založila tradíciu 
oceňovania seniorov. Minulý rok sa uskutočnil už jeho deviaty 
ročník. Dvadsať seniorov z celého Slovenska si v Zlatej sále Boj-
nického zámku prevzalo ocenenie Senior roka. „Chceme upozor-
niť spoločnosť i verejnosť, že majú úžasných a krásnych starších ľudí. 
Seniori nie sú „na zahodenie“ a ani nepatria do starého železa. Sú to 
šikovní ľudia, ktorí niečo prinášajú do tejto spoločnosti. Touto ak-
ciou chceme docieliť aby si ich spoločnosť vôbec všimla a vážila“, 
zdôraznila význam podujatia Ľubica Gálisová, prezidenta Fóra 
pre pomoc starším. Ružinov hájila pani Elena Hanisková. V mest-
skej časti je dobre známa svojou aktivitou a oduševneným prí-
stupom. Aj preto za jej nomináciou stojí práve Ružinov. „Máme 
veľa seniorov, ktorí sú aktívni, ale pani Hanisková si to zaslúži svojou 
činnosťou a nápadmi, ktoré sa aj zrealizovali. Vážim si jej otvore-
nosť, úprimné srdce a to, že sa nebojí povedať svoj názor“, povedal 
na adresu víťazky starosta Ružinova Dušan Pekár. Seniorka roka 
sa v rámci svojich aktivít upriamila na seniorov. Stojí za založe-
ním Akadémie tretieho veku. Podujatie patrí medzi najobľúbe-
nejšie. Vždy raz do mesiaca sa seniori zídu v DK Ružinov, aby si 
vypočuli prednášky, ktoré vedú renomovaní odborníci. Od roku 
2008 je tiež súčasťou organizačného tímu vedomostnej súťaže 
seniorov. Vďaka tomu si tí ,,skôr narodení“ zmerajú svoje sily na 
pôde Európskeho informačného centra. Sama pani Elena však  
o prílišnú pozornosť nestojí. Aj nám sa ju na krátky rozhovor po-
darilo presvedčiť len tak-tak.

Máte na svojom konte krásne ocenenie. Očakávali ste, že sa 
vám dostane takejto cti? Nominovala vás priamo naša mest-
ská časť, to už o niečom naozaj svedčí.
„Veľmi pekne za to ďakujem Miestnemu úradu Ružinov, že ma 
navrhol. Ale je to ocenenie nie len moje, ale všetkých dôchod-
cov. Lebo sama by som to nedokázala. Veľa jednotlivcov pri tom 
veľmi veľa pomáha.

Stojíte za založením Akadémie tretieho veku. Ide o veľmi 
obľúbený projekt. Kde vznikla myšlienka na jej založenie? 
Inšpirovalo vás niečo konkrétne?
„V roku 2005 podpísal Národný ústav regionálneho zdravia  
a Jednota dôchodcov dohodu o starostlivosti o starších ľudí. 
Žiaľ bohu, v roku 2008 som  prekonala ťažkú, dvanásť hodinovú 
operáciu pri ktorej som dostala aj embóliu. Vtedy som ležala tri 
mesiace, veľa som rozmýšľala, aby som pánu bohu len tak ne-
kradla čas. V tomto období skrsol tento nápad. Postupne sa to 
nabaľovalo, veľa ľudí sa zapojilo, dávali námety, pomáhali... Do-
teraz vyše 60 lekárov z rôznych kliník z Bratislavy, bez akýchkoľ-
vek nárokov na finančnú odmenu, nám robí tie prednášky. Veľmi 
im ďakujem.

Sú chvíle kedy sa s nami život  zahráva a skúša nás. Naprí-
klad aj vy ste prekonali ťažkú operáciu. Kde v takýchto oka-
mihoch čerpáte silu?
„Veľmi, naozaj veľmi, mi pomáha môj muž. Či je to v domácich 
prácach, či v námetoch. Síce aj pofrfle, že mám málo času, ale 
vždy stojí pri mne. Veľmi mu za to ďakujem. Je to často ťažká 
práca, ale on a rad dobrovoľníkov, v rámci Jednoty dôchodcov  
a ďalších organizácií, nás posúva vpred.

Máte nejaké vízie do budúcnosti? Prípadne, čo by ste chceli 
ešte dosiahnuť?
Ministerstvo zdravotníctva pretláča prevenciu. Bolo by treba, 
aby sa toho chytili všetci naši členovia. Žiaľ, len málo ľudí chodí 
na prevenciu. Obvodní lekári či štát nám môžu pomáhať, ale kaž-
dý si v prvom rade musí pomôcť sám. V Akadémii tretieho veku 
je najdôležitejšie práve to. Riešime otázku vlastného zdravia. Ako 
sa hovorí: „pomôž si človeče, aj pán boh ti pomôže“. 

Čo pre vás predstavuje zdravie?
Veľa, veľmi veľa.  Keďže som si prekonala sedem operácií, takže 
len ďakujem, že ma tam hore ešte nechcú. 

Veronika Vasilková

Ďakujem, že zatiaľ ma 
tam hore nechcú,...

Pani Elenu Haniskovú môžete 
stretnúť v ružinovských uliciach 
takmer každý deň. Hoci sa na prvý 
pohľad nelíši od bežných senio-
riek, predsa je výnimočná. Popýšiť 
sa môže titulom Senior roka. Po 
významné ocenenie si zašla až do 
Bojnického zámku.
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Bratislavský samosprávny kraj udeľuje od roku 2003 výročnú cenu Sa-
muela Zocha. Ide o ocenenie, ktoré každoročne putuje do rúk osob-
nostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský  
a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho repre-
zentáciu doma i v zahraničí. „Dnes v dobe kedy v mnohom zaujímajú ob-
raz i zvuk rôzne celebrity, chceme obrátiť pozornosť na skutočné osobnosti. 
Chceme dať najavo, že všetci tí, ktorí reálne prispeli k rozvoju tohto kraja, 
ktorí plnením svojich snov išli príkladom pre mnohých ďalších, tí by mali byť 
ocenení. Som preto presvedčený, že toto ocenenie má zmysel, rovnako ako 
má obrovskú odozvu aj medzi verejnosťou“, povedal na slávnostnom ga-
lavečere Pavol Frešo, predseda BSK. Za rok 2014 si toto ocenenie, okrem 
iných, prebral bývalý ružinovský farár Augustín Slaninka a dobrovoľník a 
spisovateľ Anton Srholec. Nie je to však prvýkrát, čo sa medzi nominant-
mi ocitli ľudia, ktorí sa spájajú s Ružinovom. V roku 2011 získal in memo-
riam ocenenie Ružinovčan Jozef Zsoldos – milovník lodí a zakladateľ naj-
väčšieho oddielu vodného motorizmu Inter Bratislava, tri roky predtým 
Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine, ktorá od svojho vzniku sídli 
v Ružinove. 

   Augustín Slaninka

Meno tohto obľúbeného farára sa s Ružinovom spájalo dlhých 24 rokov. 
Stál pri zrode organizácie De paul Slovensko, ktorá už 8 rokov pomáha 
ľuďom v núdzi a prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez do-
mova. Okrem toho viedol pravidelne kázne v kostole sv. Vincenta de 
Paul. Hoci doteraz slúžil v Topoľčanoch, Zlatých Moravciach a vo Vrbo-
vom, Ružinovu ostal verný najdlhšie. V rámci vincentínskej misie však od 
septembra minulého roka začal pôsobiť ako dekan v českej Dobruške, 
ktorá takisto spadá pod slovenskú provinciu.

Ako vnímate, že napriek tomu, že už nežijete a nepôsobíte  
v Bratislave, ľudia na Vás nezabudli a nominovali Vás na toto 
ocenenie?
Myslím si, že je to výsledok 24 ročnej práce, na ktorú ľudia nezabudli  
a o to viac si to cením. No nevnímam to ako ocenenie pre seba. Všetkým, 
ktorí boli zaangažovaní do spolupráce na  rôznych projektoch, to budem 
tlmočiť, že boli ocenení.

Po 24 rokoch ste z Ružinova museli odísť, aké je vaše nové pôso-
bisko, v porovnaní s  Bratislavou? 
Bratislava je proste Bratislava. Samozrejme, to človeku trošku chýba. No 
tam mám teraz veľmi široké pole pôsobnosti. Traja kňazi duchovne spra-
vujeme 45 obcí. Ide o dve mestečká a 43 dedín a rôznych osád.

Prekvapilo vás niečo na tamojšom obyvateľstve?
Som veľmi prekvapený otvorenosťou voči nám, Slovákom. A tiež aj kul-
túrou a dobrotou, ktorú títo Česi prechovávajú. Napríklad na sviatok sv. 

Václava bol organový koncert. U nás v Ružinove neviem  koľko by prišlo 
ľudí. No tam bol nabitý kostol. Ešte pol hodinu pred koncertom stáli ľudia 
v rade, len aby si kúpili lístok. Češi majú zmysel pre peknú kultúru a to 
ma teší.

Chýba Vám však niečo z Bratislavy, čo ani naši českí bratia nena-
hradia?
Ja to vnímam ako povolanie. Som skutočne spokojný tam kde som. Vi-
dím to ako Božiu vôľu. Už som si tam našiel aj otužilcov. Sme štrnástii  
a chodíme otužovať do lesa, do veľmi studenej vody. Takže aj ten relax 
som si už vytvoril.

   Anton Srholec

Rodák zo Skalice už niekoľko rokov žije a pôsobí v Ružinove. Býva na 
jednej z obľúbených kvetnatých ulíc. Počas svojho života na vlastnej 
koži pocítil krutosť politického režimu. Pre svoje odhodlanie študo-
vať teológiu sa rozhodol ilegálne prekročiť hranice. Chytili ho a zavreli 
na 12 rokov. Ocitol sa v uránových baniach. Odsedel si 10 rokov a po 
získaní slobody pracoval ako robotník, neskôr pôsobil ako kostolník  
v Blumentáli a napokon aj ako vysvätený farár. V súčasnosti všetku svoju 
pozornosť venuje pomoci chudobným, bezdomovcom a píše knihy.

Ako vnímate toto ocenenie?
Nepracujem preto, aby som bol ocenený, ale pracujem z ľudskej potreby. 
Mojim ocenením je, keď sa mi niečo podarí. Pracovať s ľuďmi je riziko, že 
človek investuje veľa lásky, času a energie do človeka a stále to do neho 
padá, ako iskry do mokrej trávy. Ale v každom prípade som rád, že naša 
spoločnosť príjme, uzná a ocení to čo robím.

V istých etapách ste mali mimoriadne ťažký život. Napriek tomu, 
ste nikdy nezanevreli na ľudí. Práve naopak. Život ste zasvätili 
pomoci druhým. Rozdávate lásku a vieru. 
Nepomohlo by zanevrieť na ľudí, ktorí nám ublížili. Človek by to mo-
hol účtovať druhým ľuďom a na nesprávnu adresu. Nosil by so sebou 
bremeno, že sa opláca zlým za zlé. Niet inej cesty  ako to, že to ťažké  
a namáhavé čo sme prežili je daň , ktorú sme zaplatili za to ako žijeme 
dnes. Konkrétne ja si žijem tak, až sa cítim ako jeden z najšťastnejších ľudí 
na svete.

Napriek tomu, že ste senior, žijete mimoriadne aktívne. 
Aj ako starý človek, stále mám málo informácií. Už zabúdam, ale často 
dostávam knihy. Rád sa prechádzam medzi stánkami vo veľkoochodoch 
a kníhkupectvách. Knihy ma zaujímajú a neraz si aj nejakú kúpim. Hovo-
rím si, že až raz budem starý začnem čítať.

Veronika Vasilková

Robia Ružinovu dobré meno
Svoj život zasvätili pomoci iným. Nechýbajú im ambície a slovíčko „nedá sa“ v ich slovnej zásobe niet. Reč je o dvoch 
významných osobnostiach, ktorými sa Ružinov môže pochváliť. Ich zásluhy si všimol aj Bratislavský samosprávny kraj.
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ 
Sklenárova 9, 821 09 Bratislava

Remeslo má zlaté dno

www.sosd-ba.sk, skola@sosd-ba.sk, tel.: 02/53 41 52 50

Škola má dlhoročnú tradíciu s veľmi dobrými výsledkami v teoretickej, 
praktickej a športovej príprave mladých ľudí.

•  štvorročné štúdium v študijnom odbore,  
vhodné i pre dievčatá  
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy  
- ukončené maturitnou skúškou

•  trojročné štúdium v učebnom odbore 
2487 H autoopravár s odbornými zameraniami  
(01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovník)    

Ponuka pre školský rok 2015/2016

Váš profil:
• výučný list / stredoškolské vzdelanie,
• skúsenosť z obchodu vítaná,
   nie je podmienkou,
• príjemné a ústretové vystupovanie,
• schopnosť tímovej spolupráce,
• prozákaznícke myslenie,
• ochota k fyzickej práci.

Pracovná náplň:
• práca na pokladni,
• doplňovanie tovaru na predajnú plochu,
• práca na predajnej ploche,
• práca v sklade predajne.

Čo ponúkame:
• od začiatku zaujímavý plat,
• prepracovaný systém zapracovania,
• príjemnú atmosféru v motivovanom
   tíme,
• moderné pracovisko,
• stabilné zamestnanie v úspešnej,
   rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti,
• možnosť skráteného
   úväzku,
• sociálny program.

V rámci nášho dvojtýždenného tréningového programu Vás pri-
pravíme na Vaše budúce úlohy metódou „Learning-by-doing“. 
Poskytneme Vám dôkladné zapracovanie, pri ktorom Vás indi-
viduálne povedie skúsený kolega.

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Pokladník/čka – predavač/ka
Bratislava – Ružinovská, Trenčianska, Gagarinova ul.

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Petru Palenčárovú
Luciu Štasselovú
Mariána Gajdoša
Martina Feráka
Martina Lazíka
Martina Vojtašoviča
IgoIgora Adamca
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„Nultý ročník nám ukázal pár vecí, na ktorých bolo treba do budúcna 
zapracovať. Rôzna technická zdatnosť účastníkov predpokladala vznik 
viacerých výkonnostných úrovní,“ povedal Peter Králik, riaditeľ súťaže  
a zároveň generálny sekretár Slovenského zväzu malého futbalu.

Liga vyvolala u bratislavských futbalových nadšencov veľký ohlas  
a v jesennom prvom ročníku už museli, kvôli počtu prihlásených 
mužstiev, vytvoriť viac skupín. „Celkovo sme mali 32 tímov. Došlo teda  
k vzniku prvej a druhej ligy, pričom v tej nižšej štartovalo až 24 mužstiev. Zá-
roveň sme vytvorili systém postupov a zostupov medzi týmito úrovňami,“ 
povedal Králik. Spolu sa odohralo takmer 140 zápasov, v ktorých padlo 
997 gólov. Za celý 1. ročník udelili rozhodcovia iba 6 červených kariet. 
„Keďže je to amatérska liga, špinavé zákroky v nej nemajú miesto. Väčšina 
hráčov sem príde aby sa športom zabavila, aby sa stretli s priateľmi a nie 
aby si ublížili na zdraví,“ povedal Králik s tým, že za červenú kartu do-
stávajú previnilci automaticky zákaz štartu v nasledujúcich zápasoch.

Oproti iným súťažiam má Topliga výhodu najmä v tom, že sa nehrá cez 
víkend. Všetky zápasy sa odohrávajú počas pracovného týžňa vo ve-
černých hodinách. „Zápasy sú v čase keď už majú hráči po pracovnej dobe 
a po náročnom dni ich berú ako relax. Okrem toho, každé mužstvo si môže 

vybrať deň aj približný čas, kedy bude svoje stretnutia hrať,“dodal Králik. 

Druhý ročník Topligy odštartuje tento rok 16. marca. Tímy sa môžu re-
gistrovať do konca februára. „Na začiatku sme mužstvám umožňovali 
aj registrácie niekoľko dní po deadline, ale keďže sme potom museli riešiť 
veci narýchlo a v strese, ďalšie takéto registrácie už neumožníme. Termín 
28.február na registráciu je definitívny,“ povedal Králik. 
Ligu však čaká ďalšia expanzia. Aj keď počet tímov bude známy až 
koncom februára, vedenie má jasnú predstavu: „Veríme, že sa nám 
podarí počet tímov v druhom ročníku zdvojnásobiť. Samozrejme, príde aj  
k vytvoreniu 3.ligy. Na troch súťažných úrovniach by tak štartovalo 64 
družstiev.“ Ligu čakajú aj ďalšie novinky ako nová hracia plocha a tiež 
sa črtá vytvorenie ďalších súťaží. 
„Do budúcna rozmýšľame aj o vytvorení súťaže pre ženy, či žiakov a štu-
dentov škôl. Ak všetko pôjde dobre, chceme futbal rozšíriť aj medzi rôzne 
firmy a veteránov nad 40 či 50 rokov,“ dodal Králik.

Topliga má prehľadný web, na ktorom hráči aj záujemcovia náj-
du všetky potrebné informácie. Jeho adresa je www.topliga.sk.

Daniel Súkup

Z roka na rok sa na kurzy prihlasovalo viac a viac ružinovských ma-
terských škôl.  "Ten záujem je naozaj obrovský. Na ľade sa striedajú 
už takmer všetky ružinovské škôlky. Aj túto zimu si korčule obuje 500 
detí. Mnohé z nich sa dokonca na kurzy vracajú každoročne. Teší nás 
ich záujem a hlavne dôvera rodičov. Tí si môžu svoje ratolesti dokon-
ca pozrieť priamo na ľade a to vždy na poslednej finálovej hodine 

jednotlivého kurzu, ktorá je spojená s karnevalom," povedal Martin 
Kováč z Ružinovského športového klubu.
Dôvera rodičov je oprávnená. Kurzy sú totiž vedené na profe-
sionálnej úrovni. Deťom sa na ľade venujú kvalifikovaní tréneri  
      a trénerky. Jednou z nich je aj Dagmar Schefferová, trénerka 
z Krasokorčuliarskeho športového klubu Slovan Bratislava. "Každý 
kurz začína rozdelením detí do skupín. Niektorí z nich totiž už na kor-
čuliach stáli, ale pre väčšinu detí je to ich prvá skúsenosť na ľade. Po-
čas desiatich výcvikových hodín zvládnu deti naozaj základy korčuľo-
vania. Postupne sa zoznamujú s ľadom, odbúravajú strach, pridávajú 
rýchlosť a z hodiny na hodinu je aj menej tých pádov.  Keď porovnáme 
prvú a poslednú hodinu, je to úplný rozdiel. Na tej poslednej sú to už 
hotoví korčuliari.“
Keďže tréneri väčšinou pochádzajú z profesionálnych kraso-
korčuliarskych či hokejových klubov, tie najväčšie talenty majú 
možnosť s korčuľovaním ďalej pokračovať. 

Katarína Kostková

Topliga v Ružinove aj tento rok

Prvé 
kroky na ľade

Od jari minulého roku funguje na Rapide amatérska liga v malom futbale 
pod názvom Topliga. Počas nultého ročníka sa pravidelne každý týždeň 
stretávalo 12 mužstiev.

Keď pred 10 rokmi odštartoval Ružinovský 
športový klub  kurzy korčuľovania pre 
škôlkarov, ani sám netušil, aký to bude mať  
u detí úspech.



 

2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2. nedeľa 9:30 h  ČAS PRE BOŽIE SLOVO – Stretnutie kresťanov otvorené  
  pre všetkých malá sála, vstup voľný
04. 02. streda 14.00 h  VYHODNOTENIE SÚŤAŽE – MASKOT SD NIVY vyhodnotenie súťaže detí  
  zo školského klubu, Organizované podujatie
10. 02. utorok 18.00 h   TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA -  AKUPUNKTÚRA prednáška o zdraví pre verejnosť,  
  vstup voľný, malá sála
13. 02. piatok 16.00 h  DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL - karnevalová diskotéka v maskách pre deti  
  Organizované podujatie   
22. 02. nedeľa 19. 00 h  KONCERT ORCHESTRA BRATISLAVA HOT SERENADERS 
  hudba v štýle 20. a 30. rokov; veľká sála
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
Jóga: pondelok 17:00 – 20:00, streda 18:30 – 20:00
DFS Prvosienka - folklórny súbor pre deti a mládež, utorok 16:00 – 19:00, streda 16:00 – 18:00, štvrtok 16:00 
– 19:00 
Portugalský jazyk: pondelok 17:30 – 20:00, utorok 18:30 – 20:00, streda 17:30 – 20:00, štvrtok 18:30 – 20:00 
Španielsky jazyk: pondelok 07:00 – 08:00 a 17:00 – 18:30, utorok 19:00 – 20:30, streda 07:00 – 08:00 a 17:00 
– 18:30, štvrtok08:00 – 09:00 a17:25 – 18:55 

9. 2. pondelok 14.00 – 16.00 h BESEDA S ČLENOM POLICAJNÉHO ZBORU
   kpt Mgr. Katarína Pichňová,Téma: Dopravná nehodovosť  
   a pravidlá účastníkov cestnej premávky
12. 2. štvrtok 17.00 – 19.00 h VALENTÍNSKY KARNEVAL S DISCO JARKOU
   Zábavno-tanečné popoludnie s Disco Jarkou a jej hosťom   
   detským folklórnym súborom Trávniček pod vedením Zdenky  
   Vaňovej. Na záver vyhodnotenie masiek.
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
DFS Trávniček – folklórny súbor pre deti a mládež pondelok 15:30 – 19:30 , štvrtok 15:30 – 19:30
Výtvarné dielne TOP ART – výtvarné dielne pre deti aj dospelých:pondelok 5:00 – 18:00, utorok 16:00 – 
18:00 streda 14:30 – 18:00, štvrtok 15:00 – 18:00
Výtvarné dielne ECO LINE – výtvarné dielne pre deti: štvrtok 17:00 – 18:00
Klub dôchodcov: pondelok 13:30 – 17:00, utorok 13:30 – 17:00, streda 13:30 – 17:00
Šachový krúžok: utorok 16:00 – 20:00
Pilates: pondelok 08:00 - 09:30, 9:30 - 11:00, 17:00 - 18:00, 18:30 – 19:30 štvrtok 08:00 - 09:30, 9:30 - 11:00, 
17:00 - 18:00, 18:30 – 19:30
Jóga:utorok 16:00 – 17:30, 17:45 - 19:15, streda 09:00 - 10:30, 17:15 - 18:45,19:00 – 20:30
Cvičenie pre seniorov - zdravotné cvičenie štvrtok 14:30 – 16:30
Cvičenie pre chrbticu - zdravotné cvičenie pondelok 19:30 – 20:30, utorok 18:30 – 19:30,streda18:00 – 20:30
Orientálne tance: utorok18:00 – 21:00
FS Lipa: pondelok 17:30 – 18:30
Chránená dielňa Donna Rosi - krajčírske služby: pondelok až piatok 08:00 – 14:00

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

1. 2.nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  ALADINOVA LAMPA, Strážanovo bábkové divadlo
1-4. 2.  Výstava výtvarných prác SZUŠ Prokofievova
4. 2. streda  13.00 h DIALÓGY protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
5. 2. štvrtok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
7. 2. sobota  19.00 h PLES SALEZIÁNOV OZ Trnávka  
8. 2. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  O KRÁĽOVI JONÁŠOVI, Divadlo Žihadlo
13. 2. piatok  19.00 h PLES KDH
14. 2. sobota  19.00 h FARSKÝ PLES
15. 2. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
                                       ŽABÍ PRINC, Divadlo Animare Silva
18. 2. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
  Prednáša: MUDr. Jaroslav FÁBRY – diabetológ, internista
18. 2. streda  13.00 h DIALÓGY protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
20. 2.piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
22. 2. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  O DEVIATICH  MESIAČIKOCH, Divadlo PIKI
24. 2. pondelok 19.00 h ŠTYRIA NA KANAPE
  Marc Camoletti : zaručene neverná komédia v réžií E. Kudláča 
  Osoby a obsadenie: P. Polnišová , E. Horváth, H. Mičkovicová,R. Stanke, Ľ. Kostelný
25. 2. streda  14.30 h KUŠTÁROVCI – slovenské a české evergreeny
                                        Koncert pre seniorov. Vstup voľný. 
26. 2. štvrtok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
27. 2. - 1. 3.piatok - nedeľa  ANIME SHOW 2015
  Medzinárodný festival
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ
FS Karpaty: pondelok 18:30 – 21:30, utorok 18:00 – 21:30, streda 18:30 – 21:30, štvrtok 18:00 – 21:30
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy: pondelok 17:30 – 18:30, streda 17:30 – 18:30 
Pohybová výchova pre deti: utorok 17:00 – 17:45, štvrtok 17:00 – 17:45 
Hudobné kurzy: Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých

 

6.2. Múdry piatok v Hojdane – „Hlava, srdce, ruky“ - rozprávanie o waldorfskej pedagogike a škole, 
začiatok: 10:30 hod., prednáša Mirka Heribanová, špeciálny pedagóg Súkromnej základnej školy waldorfskej 
v Bratislave
6.2. Škôločka v Hojdane – dopoludnia (9:00 – 12:00 hod.) zápis do nového kurzu na termín apríl-jún 2015
10.2. Valentínske srdiečkové dizajnérium - Zuzka Goliánová pomôže deťom vytvoriť srdiečkové valentín-
ske prekvapenia a drobnosti, začiatok: 9:30-12:00 hod. Je potrebné sa vopred nahlásiť na recepcii Hojdany 
alebo na hojdana@stonline.sk.
13.2. Podporná skupina nosenia detí s Karolínou, začiatok: 10:00 – 12:00 hod., info: Karolína 0944/353 
911 alebo dojcensky.kruh @gmail.com
14.2. Valentínske radosti - sobotné valentínske dielničky pre deti a ich pomocníkov rodičov (10:00-12:30 
hod). Spoločne si upečieme valentínske koláčiky, vytvoríme darčeky pre našich najdrahších a už teraz sa mô-
žete tešiť na sladké prekvapenie. Počet prihlásených je limitovaný, vstup iba na vopred zakúpené vstupenky.
18.2. Pekná streda v Hojdane - divadielko pre najmenších a ich rodičov "Princezná Frmfulína“, začia-
tok: 10:30 hod., vstupenky je potrebné si zakúpiť vopred na recepcii Hojdany
20.2. Múdry piatok v Hojdane - „Cvičenie podľa piatich elementov“ – prednáška spojená s ukážkami 
harmonizačného cvičenia pre večnú mladosť, zdravie, harmóniu, múdrosť a vnútorné šťastie, začiatok: 10:30 
hod., kontakt: Zuzka 0948/080 718
20.2. Podporná skupina dojčenia s Karolínou, začiatok: 10:00 – 12:00 hod., info: Karolína 0944/353 911 
alebo dojcensky.kruh @gmail.com

Hojdana bude 2. februára (polročné prázdniny) z a t v o r e n á.

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

SD Nivy, Súťažná 18 

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY
Nevädzová 4, Bratislava  + 421 2 436 30 594

04.02. ST 19:30 KAMOŠI , Morten Tyldum, Nór., 2003, vst. 3.50/4.00 €
05.02. ŠT 19:30 JUPITER NA VZOSTUPE, A. a L. Wachowski, USA, 2015, vst. 3.50/4.00 €
06.02. PI 18:00 ZÁZRAKY, Alice Rohrwacher, Tal./Švajč./Nem., 2014, vst. 3.50/4.00 €
06.02.  PI 20:00 ČO SME KOMU UROBILI?, P. de Chauveron, Fr., 2014, vst. 3.50/4.00 €
07.02. SO 19:00 JUPITER NA VZOSTUPE 3D, A. a L. Wachowski, USA, 2015, vst. 5.00/6.00 €
11.02. ST 19:30 MAMI!, Xavier Dolan, Kan./Fr., 2014, vst. 3.50/4.00 €
12.02. ŠT 19:15 INTERSTELLAR, Christopher Nolan, USA/Brit., 2014, vst. 3.50/4.00 €
13.02. PI 18:00 KUKURIČNÝ OSTROV, G. Ovashvili, Gruz./Fr./Nem./ČR, 2014, vst. 3.50/4.00 €
13.02. PI 19:45 KÓD ENIGMY, Morten Tyldum, Brit./USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
14.02. SO 19:00 FOXCATCHER, Bennett Miller, USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
18.02. ST 19:30 BIG EYES, Tim Burton, USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
19.02. ŠT 19:30 BABIČKA, Zuzana Piussi, ČR/SR, 2009, vst. 3.00/3.50 €
20.02. PI 18:00 DIVOKÉ HISTORKY, Damian Szifron, Argent./Špan., 2014, vst. 3.50/4.00 €
21.02. SO 17:00 O KOŇOCH A ĽUĎOCH, B. Erlingsson, Isl./Nór./Nem., 2013, vst. 3.50/4.00 €
21.02. SO 19:00 ŽENA V KLIETKE, Mikkel Norgaard, Dán./Švéd., 2013, vst. 3.50/4.00 €
25.02. ST 19:30 AMERICKÝ OSTREĽOVAČ, Clint Eastwood, USA, 2014, vst. 3.50/4.00 €
26.02. ŠT 19:30 LOVCI HLÁV, Morten Tyldum, Nór./Dán., 2011, vst. 3.50/4.00 €
27.02. PI 18:00 PONYO Z ÚTESU NAD MOROM, Hayao Miyazaki, Jap., 2008, 3.00/3.50 € (DETSKÉ)
27.02. PI 19:45 BIRDMAN, Alejandro González Iňárritu, USA/Fr., 2014, vst. 3.50/4.00 €
28.02. SO 19:00 TEÓRIA VŠETKÉHO, James Marsh, Brit., 2014, vst. 3.50/4.00 €
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV BONUS KARTY NOSTALGIA.
Pokladňa je otvorená cca 20 minút pred predstavením. Zmena programu vyhradená.  

PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME, TERMÍN PREDSTAVENIA SI OVERTE NA WWW.NOSTALGIA.SK      

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

    

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


