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Hirošima
s novým majiteľom

Ružinov schválil
nový rozpočet

Predstavujeme
Martin Patoprstý

1. zástupca starostu

Operný spevák
Sergej Tolstov:
O otvorenom
srdci a domove
v Ružinove

2
Milí susedia, vážení Ružinovčania,
rok 2019 nečakane preverí pevné nervy a trpezlivosť každého z nás. Dôvodom sú dve zásadné uzávery ciest, na
ulici Mlynské Nivy a pod Prístavným mostom, ktoré spôsobia výrazné zhustenie a spomalenie dopravy. Ružinov,
z celého nášho mesta, bude týmito dopravnými obmedzeniami, žiaľ, najviac postihnutý.

Vandali poškodili
vysadené kríky
Chceme zelený Ružinov, veľa stromov, kríkov
a kvetov. A potom sa nájdu aj takí, ktorí si čerstvo
vysadené kríky mýlia so samoobsluhou.

Vždy vám budem hovoriť pravdu, na rovinu, aj keď to
nebude populárne. Neexistuje žiaden spôsob ako sa vyrovnať s týmito dopravnými uzáverami bez toho, aby
sme necítili ich negatívne vplyvy. Uvedenými úsekmi prechádzalo denne skoro 70-tisíc automobilov – to je dvakrát viac, než každý deň prejde
popod Strečno. Premávka na cestách je ako tok vody v potrubí: ak zavriete dve najväčšie potrubia, voda sa natlačí do okolitých rozvodov a jej prietok sa spomalí. To isté sa
deje na našich cestách, z ktorých niektoré boli už predtým v špičkách preťažené na 120
percent.
Jediným spôsobom, ako zmierniť dosahy cestných uzáver, je pokúsiť sa motivovať obyvateľov, ale najmä ľudí, ktorí do Bratislavy denne dochádzajú, aby nechali autá doma
a v čo najväčšej miere využili alternatívne spôsoby dopravy.
Vieme, že nie pre každého je to možné. Napriek tomu sme v rekordne rýchlom čase, za
dva mesiace, spolu s našim novým primátorom Matúšom Vallom, dokázali presadiť
opatrenia, o ktorých sa hovorilo celé roky – a nikdy sa nič nespravilo. Provizórne bus
pruhy zvýhodnia cestovanie verejnou dopravou, ktorá dokáže za rovnaký čas prepraviť
až šesťnásobne viac ľudí, než autá. Otvorili sa tri nové záchytné parkoviská. Posilnila
sa MHD tak, že cez najvyťaženejšie úseky bude spolu so spojmi Slovak Lines premávať
takmer raz za minútu. S kolegami pracujeme na urgentnom zavedení rezidenčného
parkovania pre oblasť silno postihnutého sídliska 500 bytov na Nivách. Pre Ružinov
sme prelobovali veľkokapacitné električky. A pripravujeme nové cyklotrasy, napríklad
na Vrakunskej ulici. Intenzívne sa pripravujeme, spolu s políciou a s našimi hasičmi, na
možné krízové situácie.
Tento úvodník píšem dva dni pred spustením dopravných uzáver. V čase, keď ho budete
čítať, už budete vedieť, ako veľmi nová situácia ovplyvnila naše životy. Prosím vás hlavne o jednu vec: buďme k sebe dobrí a ohľaduplní. Nebude to ľahké, nemôžete za to vy
ani ja, ale zvládneme to.
Martin Chren

Poslanci zvolili
miestnu radu a zriadili komisie

Na prvom tohtoročnom zasadnutí 30. januára 2018 zriadilo zastuiteľstvo
mestskej časti miestnu radu a komisie. Miestna rada, ktorá je iniciatívny,
poradným, výkonným a kontrolným orgánom starostu, bude pracovať v zložení: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Peter Herceg,
Mgr. Jozef Matúšek, JUDr. Matúš Méheš, Ing. Martin Patoprstý, Silvia Pilková
a Ing. Katarína Šimončičová .
Poslanci zriadili deväť komisií, ktoré okrem iného vypracovávajú stanoviská, návrhy
a podieľajú sa na kontrole realizovania uznesení. Ich predsedami sa stali: Mgr. et Mgr.
Marek Machata - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. JUDr. Michaela Biharyová - Komisia mandátová, legislatívnoprávna a
kontroly. Ing. Vladimír Sirotka, PhD. - Komisia finančná, podnikateľských činností.
Ing. Katarína Šimončičová - Komisia územného plánovania, životného prostredia.
Ing. Marcela Kulifajová - Komisia školstva, kultúry a športu. Mgr. Eva Bacigalová
- Komisia sociálnych služieb. Ing. Monika Ďurajková - Komisia pre posudzovanie
projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného
prostredia – grantová komisia. Mgr. Peter Herceg - Komisia dopravy. Ing. František
Bolgáč - Komisia informatizácie.
Viac sa o zložení jednotlivých komisií a náplni ich práce dozviete v ďalších
číslach RE.
(sm)

Len túto jeseň vysadili kolegovia z ružinovského VPS na
trávniku pri Kauflande na Trnavskej ceste ako náhradnú
výsadbu okrasné hrušky a stálozelený druh kríkov vavrínovec lekársky s výškou 80 – 100 cm. Prešlo len niekoľko
týždňov a v polovici januára dvaja neznámi páchatelia časť
kríkov orezali. Odstránili aj konáriky dlhé 50 – 80 cm. Kríky
tým zničili a ohrozili ich prežitie. Rez vykonali neodborne,
v nevhodnom období, okrem zníženia vitality rastlín došlo
aj k zníženiu ich estetickej hodnoty.
A čo robiť, ak niekedy uvidíte, ako niekto ničí verejnú
zeleň? Stačí kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.
(to)

Poslanecké stredy
Každú stredu od 16:30 do 17:30
sa v zasadačke miestneho úradu
na Mierovej 21 môžete postupne
stretnúť s ružinovskými
poslancami.
6. marec
Marek Machata, Mgr. et Mgr.
(Trnávka)
13. marec
Michal Gašaj, Ing., PhD.
(Nivy)
20. marec
Jozef Matúšek, Mgr.
(Starý Ružinov)
27. marec
Michal Vicáň, Mgr.
(Ružová dolina)
3. apríl
Martin Ferák, Mgr.
(Trávniky)
10. apríl
Matúš Méheš, JUDr.
(Pošeň)
17. apríl
Monika Ďurajková, Ing.
(Prievoz)
24. apríl
František Bolgáč, Ing.
(Štrkovec)
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Ružinov schválil nový rozpočet
Mestská časť Ružinov bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom takmer 45 miliónov eur.
Rozhodli o tom poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva 19. februára.
Starosta Ružinova hodnotí schválený rozpočet ako stabilizačný,
avšak prinášajúci až prekvapivo veľký priestor na prípravu rozvojových a investičných projektov. „Dodatočné príjmy sa nám
podarilo získať najmä zapojením zdrojov z developerského poplatku za novú výstavbu. Vďaka tomu začneme plánovať napríklad
rekonštrukciu kultúrnych domov na Trnávke a v Prievoze, výstavbu
garáží pre lepšie parkovanie, modernizáciu škôlok, či investície do
zelene a zimnej a letnej údržby,“ vysvetlil starosta Martin Chren.
Najvyšší nárast Ružinov zažije v položkách investícií do bezbariérových priechodov a do obnovy verejnej zelene. Cieľom mestskej
časti je investovať do vyššej kvality a vysádzať staršie, vzrastlé
stromy, ku ktorým obstará zároveň aj starostlivosť na prvé tri roky.
Sumou niekoľko miliónov eur pritom rozpočet zaťažili štyri opatrenia, ktoré schválila vláda – obedy zadarmo, zvyšovanie platov
zamestnancov verejnej správy, rekreačné poukážky a presun povinnosti udržiavať chodníky z majiteľov priľahlých nehnuteľností na
obce.
Fakty o Ružinovskom rozpočte:
• viac ako polovica peňazí rozpočtom Ružinova len „pretečie“ – ide
o zdroje na financovanie škôl a škôlok, ktoré posiela štát, a platia
sa z nich napríklad platy učiteľov či energie
• najväčšou investíciou je zateplenie základných škôl na Drieňovej
a na Borodáčovej ulici, po ich dokončení bude mať Ružinov zrekonštruované všetky základné školy
• do rekonštrukcie a budovania ciest, chodníkov a cyklotrás plánuje
Ružinov investovať takmer 1,3 milióna eur
• obyvatelia Pošne sa konečne dočkajú rekonštrukcie detského
ihriska na Albrechtovej ulici

Rozdelenie výdavkov rozpočtu
mestskej časti Ružinov podľa oblastí
Vyšší príspevok pri narodení dieťaťa
Vďaka schválenému rozpočtu mestskej časti sa mladé rodiny dočkajú zvýšenia príspevku pri narodení dieťaťa. Ten sa zvýši z doterajších 70 až na 110 eur.
Priestor pre zvýšenie Ružinov získal vďaka grantu na fungovanie
opatrovateľskej služby, ktorý umožní získať väčší počet opatrovateliek pre seniorov a mierne zvýšiť ich odmeny. Zvyšné ušetrené prostriedky sa poslanci s vedením mestskej časti rozhodli presmerovať
práve na podporu rodín s deťmi. Ružinov sa tak z mestskej časti
s najnižším príspevkom dostane medzi tie, ktoré podporujú rodiny
s novorodencami najvyššou sumou.
Cultus: Viac komunitných akcií
S vyšším rozpočtom bude tento rok hospodáriť aj obecná akciová
spoločnosť Cultus Ružinov. Mierny nárast zdrojov však nebude

Sociálne zabezpečenie
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Všeobecné verejné služby Obrana
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Verejný poriadok a bezpečnosť
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Bývanie a občianska vybavenosť
1.4%

Vzdelávanie
51.3%

Rekreácia, kultúra a
náboženstvo
7.3%

smerovať na viac koncertov, ale na posilnenie komunitných aktivít
a pravidelných podujatí pre dve základné cieľové skupiny: seniorov
a rodiny s deťmi.
„Na základe dohody s novým starostom mestskej časti pokračuje Cultus Ružinov v organizovaní pravidelných tvorivých dielní
a krúžkových aktivít pre deti a tentokrát ich rozširuje aj do ďalších
spoločenských domov. Zároveň rozširujeme aj ponuku aktivít pre
seniorov – ako napríklad pravidelné cvičenia, prednášky, rôzne
aktivity. Tento rok plánujeme investovať aj do nákupu prenosných
stánkov, s ktorými začneme organizovať pravidelné komunitné
trhy na viacerých miestach v Ružinove, s cieľom vdýchnuť život
a podporiť komunity v celom Ružinove,“ povedala riaditeľka
Cultusu, Andrea Kozáková.
Nový rozpočet pripravuje aj hlavné mesto
Zatiaľ čo prvý povolebný rozpočet prijala mestská časť Ružinov už
začiatkom februára, hlavné mesto sa pripravuje na jeho schválenie
až na konci marca. Chýbať by v ňom však nemala príprava niekoľkých zásadných investícií, ktoré pomôžu aj Ružinovu.
„Hoci celkové čísla nepoznáme, teším sa, že medzi priority nového
primátora Matúša Valla sa dostalo aj riešenie niektorých zásadných problémov Ružinova. Budúcoročný rozpočet by tak mal počítať s investíciou na vybudovanie nových cyklotrás, napríklad na
Vrakunskej ulici, s prípravou rekonštrukcie Ružinovskej električkovej radiály, plánovať sa ale začína aj predĺženie električkovej trate
k budúcej novej vlakovej zastávke Ružinov,“ povedal starosta Chren.
„Mesto sa chystá podporiť aj rozvoj nového parku na Tomášikovej
ulici, viaceré opravy komunikácií a rokujeme aj o možnosti financovania prvého obecného parkovacieho domu, ktorý by mohol byť na
území Ružinova,“ dodal starosta. 
(to)

Stopka pre niektoré plánované stavby
Roky čakania na jednoduché povolenia, tisíce nevybavených
žiadostí a státisíce eur, ktoré sme mali získať v rámci developerských poplatkov. To je vizitka stavebného úradu ako ho
našlo nové vedenie mestskej časti.
„3900 nevybavených spisov je hrôza. Bežní ľudia čakajú celé roky
na vybavenie jednoduchých povolení na rodinné domy. Veľkým
developerom sa pritom často nevyrubovali ani povinné developerské poplatky. A na môj podpis čaká obrovská kopa stavieb,
kde konania prebehli už v minulom roku a ja mám veľmi zviazané
ruky,“ napísal nedávno starosta Martin Chren na sociálnej sieti.
Na úrade sa podľa neho snažia vysporiadať so stavbami, kde registrujú najsilnejšie negatívne ohlasy Ružinovčanov.
„V súlade so zákonom som už urobil maximum, čo môžem, v dvoch
prípadoch - Prima Park II a novostavba bytovky za budovou Bittner
Print oproti Ostredkom - keďže sme aj so skupinou poslancov z rôznych klubov presvedčení, že nespĺňajú zákonné podmienky, vrátili

sme ich magistrátu so žiadosťou o prehodnotenie záväzného stanoviska. Konať však môžeme len striktne v rámci zákona - a dúfať,
že niektoré podozrivo podporené projekty, ktoré dostali pečiatky
v čase tesne pred alebo po voľbách, budú opätovne posúdené férovo,“ vysvetlil Martin Chren.
V prípade, ak magistrát prehodnotí záväzné stanovisko, znamenalo
by to, že dve plánované novostavby môžu byť úplne zastavené
alebo zmenšené. Ak však úrad hlavného mesta zákonnosť týchto
stavieb potvrdí, ružinovský stavebný úrad ich bude musieť povoliť.
Starosta Chren ocenil aj pomoc mestskej poslankyne za Ružinov,
Jany Poláčikovej, pri konaní v súvislosti investičným zámerom
Prima Park II. „Veľká vďaka patrí aj mojej bývalej protikandidátke
Janke Poláčikovej, s ktorou sa nám výborne spolupracuje - a snáď
je to dôkazom, že dvaja normálni, civilizovaní ľudia, môžu spolu
úspešne pracovať a pomáhať svojej mestskej časti, aj ak predtým
spolu súťažili.“

(to)
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Vážení rodičia budúcich prvákov!
Už od prvého ročníka vyučujeme deti nielen v bilingválnej forme
anglický jazyk veľmi známou a osvedčenou metódou CLIL, ale aj
informatiku. Veľkým bonusom pre naše deti je to, že už od prvého
ročníka trénujú anglický jazyk priamo s ,,native“ lektormi, ktorí
pochádzajú výlučne z anglicky hovoriacich krajín a zo skúseností
z minulého roku vieme, že angličtina našich žiakov vďaka tomuto
kontaktu a interakcii napreduje oveľa rýchlejšie.
V školskom roku 2019/2020
otvárame 4 triedy prvého ročníka a to:
2 triedy - s anglickým jazykom formou CLIL
(výtvarná výchova 2 hod.)
1 trieda všeobecná – s výučbou informatiky
1 trieda so ŠVVP – porucha aktivity a pozornosti

Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká
zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete,
aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu
ZŠ Borodáčová č. 2, Bratislava – kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká
trpezlivosť s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie
technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich
vyučovacích predmetov ( interaktívna tabuľa, využívanie tabletov
a počítačov vo vyučovaní...).

Zápis sa uskutoční 12. a 13. apríla 2019.
Čo vám môže naša škola ponúknuť?
V prvom rade kvalitné vyučovanie cudzieho svetového jazyka,
ktorý otvára našim deťom nové možnosti a dvere do celého sveta.

Ružinovskí piataci sú
druhí najlepší na Slovensku
Piataci z ružinovských základných škôl obsadili v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka druhé miesto.
Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok ako stredne vecne významne lepší ako celoslovenský
priemer v teste z matematiky aj zo slovenského jazyka
a literatúry. Zatiaľ čo priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 59,3 percenta v Ružinove sa
priemerný výsledok zastavil na čísle 70,3 percenta, teda
o 11 percent nad celoslovenským priemerom. Takmer o 2
percentá prekonali ružinovskí piataci ziskom 60 percent
celoslovenský priemer 58,4 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry. „Rád by som sa poďakoval najmä
učiteľom a vedeniam ružinovských škôl za ich obetavú
prácu pri zvyšovaní kvality vzdelávania v našej mestskej
časti,“ reagoval na výsledky testovania starosta Ružinova
Martin Chren.
Mestská časť je zriaďovateľom deviatich základných škôl,
ktorým sa snaží kontinuálne zlepšovať materiálne podmienky na ich fungovanie.
Najlepšie výsledky dosiahli piataci zo Starého mesta, ktorí
tak obhájili postavenie na čele rebríčka. V teste z matematiky obsadili prvých päť priečok školy z bratislavských
okresov. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sa
medzi ne dokázal pretlačiť na tretiu prieku okres Košice III
(sm)

Naši žiaci už v prvom ročníku majú kurz korčuľovania, plávania
a v neskorších ročníkoch školu v prírode a lyžiarsky kurz. Ďalej
majú veľký priestor pre sebarealizáciu v rámci voľnočasových aktivít, či už v Školskom klube detí alebo v rámci mimoškolskej činnosti
v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.
Taktiež ponúkame prácu školského špeciálneho pedagóga
a psychológa, ktorí spolupracujú pri včasnom odhaľovaní detí
s poruchami učenia a poskytujú žiakom odbornú starostlivosť.
Radi Vás privítame na našej škole dňa 15. marca 2019
v čase od 8.00 do 12.45 a od 13.00 do 15,30 kedy sa u nás uskutoční Deň otvorených dverí.
Môžete si pozrieť priestory našej školy, technické a materiálne
vybavenie, našu prácu na vyučovaní, prácu anglických „native speakers“ a ich kontakt a komunikáciu so žiakmi a v popoludňajších
hodinách činnosť v Školskom klube detí.
Tešíme sa na Vás.
Mgr. Dáša Hitková

Nad Ružinovom sa nebude lietať
Letisko M. R. Štefánika bude počas nasledujúcich viac ako troch
mesiacov používať iba hlavnú vzletovú dráhu 13-31. Vedľajšia
dráha 04-22 so vzletmi a pristátiami nad Ružinovom, Ivankou
pri Dunaj, Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami je v období od
15. 2. do 1. 6. 2019 pre prevádzku úplne uzatvorená, a tak obyvatelia
týchto častí prelety lietadiel nad svojimi bytmi a domami nezaznamenajú. Na dráhe RWY 04-22 sa budú v rámci inštalácie novej svetelnej sústavy vykonávať búracie práce vrátane demontáže technológií, stavať šachty a základy pod návestidlá, klásť káble, montovať
stožiare a nové návestidlá. Do prevádzky bude dráha uvedená od
1. júna.Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy na dráhe
04-22 je vynútenou investíciou z dôvodu výstavby diaľnice D4
v okolí letiska. Ide o najdlhšie uzatvorenie vedľajšej dráhy za
posledné desiatky rokov.
(sm)
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Hirošima s novým majiteľom
Opacha, ktorá si pred štyrmi rokmi vyslúžila druhé miesto v ankete Hospodárskych novín
o najväčšiu hanbu Slovenska, by sa konečne mohla stať minulosťou. Nehnuteľnosť na
konci minulého roku kúpila spoločnosť Yosarka.

Po rokoch súdnych ťahaníc bola
spoločnosť Yosarka, ktorej jediným
spoločníkom je MiddleCap Group
z Luxemburgu, zapísaná 20. decembra do katastra nehnuteľností ako
nový vlastník. „V najbližších dňoch
začneme pracovať na príprave
podkladov pre vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže a
do konca roka 2019 ju máme ambíciu zrealizovať,“ povedal TREND-u
konateľ Yosarky Tomáš Jurdák.
Súťaž by rovnako mala priniesť
odpoveď na optimálne využitie
pozemkov.
Podľa informácií TREND reality už
15. novembra boli listy vlastníctva
k nehnuteľnosti očistené a záložné
právo k pozemkom si začala uplatňovať spoločnosť Doprastav. Ten poskytol pôvodnému investorovi spoločnosti Yosaria Plaza finančnú pôžičku
viac ako 200 miliónov korún v prvej
etape búrania obchodného domu
Prior. Za túto pôžičku získal záložné
právo na areál. Po niekoľkých rokoch
zmrazenia stavby postúpil v roku 2009
Doprastav toto právo na svoju dcérsku spoločnosť z Cypru, ktorá poslala
projekt do dražby. Yosaria Plaza však
namietala neplatnosť dražby, lebo prevod pozemkov, ktorými ručila za úver,
bol neplatný. A začal kolotoč súdnych
sporov.
Spor s veriteľom nebol jediný, ktorý
Yosaria Plaza za tie roky viedla. Za
roky nečinnosti dostala od miestnej
časti niekoľko pokút za znečisťovanie
životného prostredia. Viaceré z nich sú

po rozhodnutiach súdov právopatné.
Súdne spory znemožnili aj všetky
doterajšie snahy spoločnosti Yosaria
Plaza o predaj projektu, o ktorých sa
tu v minulosti objavovali rôzne chýry.
V roku 2014 dal jednému z nich punc
dôveryhodnosti vtedajší starosta
Dušan Pekár, ktorý v kampani oznámil,
že do Yosarie vstupuje nový investor.
Objavili sa dokonca prvé vizualizácie
prepracovaného projektu. Vlastník
Yosarie Plaza Ivan Liška celé roky
ospravedlňoval nečinnosť zlým výberom financujúcej banky, ktorá skrachovala tesne po začiatku búracích prác
a hospodárskou krízou.
Namiesto obchodno-kancelárskeho
centra s ľadovou plochou a plavárňou tu už štrnásť rokov straší ruina.
Na stránke www.yosaria.sk sa dodnes
môžeme dočítať: ,,Yosaria Plaza
(100 000m²) – je projektom najmodernejšieho nákupného centra na Slovensku. Bývalá budova Obchodného domu RUŽINOV
(od r. 1998 do r. 2005 pod obchodnou značkou PRIOR) sa spojí s úplne
novou prístavbou a spoločne vytvoria futuristický celok, pôsobivý nielen
z exteriéru ale i v interiéri. Odvážne
vertikálne riešenie celého obchodného
centra, použitie ekologických technológií, najvyšší štandard sietí a interiérov, revolučná presklená fasáda použitá na obloženie budovy, zaraďujú
Yosaria Plaza medzi najmodernejšie a
najatraktívnejšie stavby v Bratislave.“
Milan Stanislav
Foto: autor a archív RE

Projekt obchodného domu vznikal zároveň s projektom domu
kultúry. Projektanti sa pokúsili
vytvoriť tu základ lineárneho
centra pozdĺž Tomášikovej ulice
a medzi oboma objektmi ponechali polouzatvorený priestor
budúceho námestia.
Z tohto námestia sa vstupovalo
do obchodného domu a návštevník ďalej cez šikmú pasáž
prechádzal postupne všetkými
podlažiami s predajnými plochami. Pasáž bola prostredníkom medzi verejným priestorom
námestia a privátnosťou predajní, pozývala návštevníka
vstúpiť ďalej..
V sedemdesiatych rokoch sa vo
svete kriticky prehodnocovala moderná funkcionalistická
architektúra a hľadali sa nové
cesty smerovania architektúry.
Mladí architekti zo Štátneho
projektového ústavu obchodu v Bratislave – Ján Bahna,
Ľubomír Mihálik, František
Kalesný, Pavol Čížek a Peter
Minarovič sa rozhodli v návrhu
Obchodného domu Ružinov
reagovať na aktuálny svetový trend postmoderny. Projekt
vypracovali v rokoch 1975 –
1978, realizovaný bol v rokoch
1978 – 1984, v roku 1998 prešiel
prestavbou.
Zdroj.Katarína Andrášiová,
Ružinovské ECHO 12/2012
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Zmeny pri cestovaní verejnou dopravou
tra mesta môžete prestúpiť na zastávke Miletičova, Novohradská alebo
Košická (Autobusová stanica) na linku č. X72.
• V smere z Vrakune do Ružinova cez Nové Mesto až do Krasňan využite
linku č. 75.
• O byvateľom Prievozu odporúčame cestovať aj linkou č. 212 na trase
Cintorín Vrakuňa - Prievoz - Ružinov - Nivy - Svätoplukova - Záhradnícka - Kollárovo nám. - Hodžovo nám. - Kramáre - Patrónka (po Mierovej
ulici). Do úplného centra mesta môžete prestúpiť na zastávke Miletičova, Novohradská alebo Košická (Autobusová stanica) na linku č. X72.

Najzásadnejšou zmenou pre MHD v čase dopravných obmedzení budú
bus pruhy na Gagarinovej ulici smerom do aj von z mesta a obchádzková
trasa ulice Mlynské Nivy, ktorá bude smerovaná po Páričkovej ulici v obidvoch smeroch. Vďaka tomu sa MHD v tomto čase stane najrýchlejším
spôsobom prepravy na všetkých kritických úsekoch. Všetky podrobné
zmeny budú pravidelne aktualizované na webovej stránke Dopravného
podniku Bratislavy.
V súvislosti s dopravnými obmedzeniami vám v oblasti kruhového objazdu PRIEVOZ odporúčame využiť nasledujúce trasy a linky
MHD:
• V smere z Vrakune a Podunajských Biskupíc do západnej a centrálnej
časti mesta a mestskej časti Ružinov využite trolejbusové linky č. 201,
202 a autobusovú linku č. 75.
• V smere sever a západ mesta využite linku č. 201 na trase Vrakuňa - Ružinov - Trnavské mýto - Račianske mýto - Hlavná stanica. Do úplného
centra mesta a v smere na Mlynské Nivy môžete prestúpiť na zastávke
Miletičova na linku č. X72, ktorá bude v kritickom úseku Mlynských Nív
vedená obojsmerne cez Páričkovu ulicu.
• V smere na Kollárovo a Hodžovo námestie využite linku č. 202 na trase
Vrakuňa - Ružinov - Nivy - Svätoplukova - Záhradnícka - Kollárovo nám.
- Hodžovo nám. (cez BUS pruh na Gagarinovej ulici). Do úplného cen-

V súvislosti s dopravnými obmedzeniami od 15.2.2019 v oblasti
MLYNSKÉ NIVY platia nasledovné zmeny:
• P o Páričkovej ulici v úseku Mlynské Nivy - Svätoplukova budú jazdiť len
vozidlá MHD a vozidlá TAXI služby.
• C ez Páričkovu ulicu budú jazdiť linky č. X72, 50, 205.
• C ez Landererovu ulicu bude jazdiť linka č.. 70.
• L inka č. 88 a č. 21 končiace pri bývalej autobusovej stanici zostanú bez
zmeny.
• V ýluka linky 87: Počas výluky budú obsluhované všetky stále zastávky
tejto linky. V smere z Petržalky do Ružinova bude premávať od zastávky
Prístav cez Plynárenskú, Mlynské nivy a Bajkalskú bez zastavenia a od
zastávky Lúčna ďalej po svojej trase. V smere z Ružinova do Petržalky
bude premávať od zastávky Lúčna cez Bajkalskú, obrat v križovatke
s Prievozskou, späť na Bajkalskú a ďalej na Prístavnú, kde sa od zastávky Prístav napojí na svoju trasu. Na Páričkovej ulici budú dve zastávky
MHD - pri budove VÚB Banky (Autobusová stanica) a pri križovatke so
Svätoplukovou ulicou (Cvernovka).
V rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS
BK) môžu cestujúci využiť aj linky SlovakLines z regiónu, ktoré jazdia
po Gagarinovej. Platiť bude štandardný cestovný lístok či električenka.
Cestovné lístky na regionálne autobusy dopravcu SAD Dunajská Streda
(mimo IDS BK) je nutné zakúpiť si u vodiča. Regionálne linky stoja na najdôležitejších zastávkach vo Vrakuni a na Gagarinovej ulici vrátane zastávky Cintorín Vrakuňa.
Od pondelka 18. februára až do konca marca môžu
všetci cestujúci na linkách 201, 202, 212, 75 a X72
jazdiť zadarmo. Okrem toho BID ponúka v tomto
čase aj 50% zľavu z týždenného cestovného lístka,
ktorý si zakúpite prostredníctvom aplikácie IDS BK.

Chodcov obmedzia len na Mlynských Nivách Cyklisti môžu ísť po
Chodcov sa v súvislosti s dopravPáričkovej obojsmerne
nými uzáverami budú týkať len
obmedzenia v oblasti Mlynských
Nív. Ulica Mlynské Nivy bude úplne
uzatvorená pre automobilovú dopravu. Pre peších bude priechodná
len z jednej strany, a to chodníkom
vedeným popri Twin City. Prechod
naprieč ulicou bude možný na úrovni bývalej zastávky MHD chráneným
chodníkom. MHD bude touto oblasťou premávať po Páričkovej ulici
(s výnimkou linky č. 70, ktorá bude
prechádzať cez Landererovu ulicu)
a spomenutý chránený chodník bude
zároveň aj spojením novej zastávky
MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice Mlynské Nivy.

Chodci môžu využiť nasledovné chodníky:

• N a ulici Mlynské Nivy chodník popri Twin City.
• P repojenie nových zastávok MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice
•

bude zabezpečené cez ulicu Mlynské Nivy chráneným chodníkom na úrovni bývalej
zastávky MHD.
N
 a Svätoplukovej ulici bude uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice a prevedený bude na druhú stranu ulice s pokračovaním na Košickú
ulicu.

Oficiálne vedené cyklotrasy nebudú stavbami na Prístavnom moste nateraz dotknuté. Zo
smeru Prievozskej ulice odporúčame cyklistom
použiť Páričkovu ulicu, ktorá bude slúžiť ako
obchádzková trasa pre MHD a na ktorej bude
obojsmerne povolená aj jazda pre cyklistov.
Cyklistom vôbec neodporúčame jazdu po Gagarinovej ulici, na ktorej budú kvôli vyznačeniu
nového bus pruhu zúžené ďalšie jazdné pruhy,
čo môže spôsobiť kolízne situácie pri vyhýbaní
sa MHD cyklistom.

Cyklisti môžu využiť funkčné cyklotrasy:

• V smere z Vrakune môžu cyklisti využiť trasu R27,

ktorá vedie po hrádzi Malého Dunaja a Prístavnej
ulici až do nákupného centra Eurovea.
• V smere z Ružinova od Ružinovskej alebo Gagarinovej ulici môžu cyklisti využiť trasu R26, ktorá vedie cez Bajkalskú, Trenčiansku a Páričkovu
ulicu až do centra mesta.
• N a Páričkovej ulici, medzi ulicami Svätoplukova a
Karadžičova, bude pre cyklistov povolená obojsmerná jazda.

Zdroj: www.bratislava.sk
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Rezidenčné parkovanie v zóne 500 bytov
Ružinovské sídlisko 500 bytov na Nivách je azda najviac postihnuté tak súčasnými dopravnými uzáverami, ako aj problémami
s parkovaním. Už niekoľko rokov parkovacie miesta pre obyvateľov zaberajú zamestnanci nových bizniscentier a cestujúci
z autobusovej stanice. Kvôli presmerovaniu verejnej dopravy
navyše stratili obyvatelia vyše sto parkovacích miest na Páričkovej ulici. Situácia sa však už čoskoro môže výrazne zlepšiť.
Nové vedenie mestskej časti Ružinov sa preto rozhodlo urgentne
spracovať provizórne riešenie rezidenčného parkovania na sídlisku
500 bytov. „Zaviesť by sme ho chceli najneskôr do dvoch mesiacov,“
hovorí riaditeľka odboru komunikácie ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.
Zavedenie rezidenčného parkovania si vyžaduje vyznačenie zón, na
ktorých bude v stanovenom čase povolené státie vozidiel len pre
obyvateľov s povolením mestskej časti. Tie musia byť, na základe požiadaviek polície, vymedzené tak zvislými značkami, ako aj vodorovným značením – modrými čiarami.
„Pred voľbami som sľúbil, že začneme zavádzať prednostné par-

kovanie pre Ružinovčanov do roka a do dňa, odkedy nastúpim do
úradu. Netušil som, že dopravné obmedzenia nás prinútia pustiť sa
do plnenia tohto sľubu tak rýchlo,“ povedal starosta mestskej časti
Martin Chren.
Rezidenčné parkovanie by malo byť spustené v provizórnom režime. To znamená, že zatiaľ nebude riešiť napríklad otázku parkovania pre návštevníkov. „Ak obmedzíme parkovanie vo vymedzených
hodinách počas dňa, dochádzajúci zamestnanci nebudú mať inú
možnosť, ako zaparkovať v garáži, alebo využívať verejnú dopravu.
Bohužiaľ, zónu môžeme vyznačiť len pomocou modrých čiar, a každé parkovacie miesto teda musí spĺňať zákonné normy. Stratíme tak
približne 40 miest, na ktorých sa dnes parkuje v rozpore s vyhláškou.
Na druhej strane, pri kontrolnom sčítaní sme zistili až takmer 150
áut s mimobratislavskými značkami – ich miesta sa uvoľnia pre obyvateľov,“ uzavrela Tóthová.
Magistrát hlavného mesta zároveň otvorí pre obyvateľov areál bývalých technických služieb na Bazovej ulici, na ktorom tak pribudne
ďalších viac než 80 parkovacích miest pre obyvateľov sídliska.
(to)

Odporúčanie: vyhnite sa Gagarinovej v smere z mesta
vyhnúť Mierovej ulici a sídliskám.

• A lternatívou je nechať auto na záchytnom parkovisku Baltská ale-

bo Cintorín Vrakuňa a prestúpiť na linku č. 201, 202 alebo autobusovú linku č. 75, ktoré sú preferované na celej Gagarinovej ulici.

Z TRNAVY

• P ri jazde po diaľnici D1 do východnej časti mesta môžete využiť

Osobnú dopravu v čase dopravných uzáver najviac ovplyvnia práce
na Prístavnom moste, kvôli ktorým budú úplne uzatvorené dialničné zjazdy na Slovnaftskú a na Prístavnú ulicu. Tá je na úrovni čerpacej stanice Jurki uzatvorená. Rovnako uzatvorená je ulica Mlynské
Nivy a obchádzková trasa smerom do aj zo Starého Mesta je vedená
po Landererovej ulici. Odporúčame tiež vyhnúť sa Gagarinovej ulici
smerom von z mesta, nakoľko jeden z dvoch jazdných pruhov na
tejto ulici bude určený výlučne pre verejnú dopravu. Ak sa v daný
deň dokážete zaobísť bez auta, silno odporúčame využiť verejnú
dopravu. Na kritických úsekoch to bude najrýchleší spôsob dopravy
v špičke. Zároveň tak pomôžete tým, ktorí v ten deň auto skutočne
potrebujú. Vodičom odporúčame používať aplikácie pre navigáciu
(napr. WAZE, google maps a pod.). Aplikácia WAZE má už dnes zapracované dopravné obmedzenia súvisiace s výstavbou diaľničného
obchvatu D4R7 a s výstavbou autobusovej stanice Mlynské Nivy, ako
plánovaný traffic event.
V súvislosti s dopravnými obmedzeniami od 15.2.2019 Vám všetkým
odporúčame využiť nasledovné trasy:
Z VRAKUNE A PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC:
• N ajvýhodnejšiu možnosť vyhnúť sa zápcham majú cestujúci z tohto smeru presadnutím do MHD. Tá obslúži obyvateľov najrýchlejšie práve cez Gagarinovu ulicu.
• V prípade, že auto v daný deň skutočne potrebujete, jazdite v smere na Gagarinovu a odbočte na D1 na Petržalku/Lamač/Dúbravku
alebo Trnávku/Raču, prípadne pokračujte po Gagarinovej priamo
do Ružinova a centra.
Z ROVINKY

• P ri jazde po ceste I/63 využite trasu po Gagarinovej ulici. Snažte sa

zjazd z diaľnice na Zlatých pieskoch a pokračovať po Rožňavskej
či Vajnorskej ulici.
• P ri jazde do Petržalky alebo do západnej časti mesta pokračujte po
diaľnici D1, prípadne pokračujte po Moste Lafranconi.
• P ri jazde do juhovýchodnej časti mesta využite zjazd na Gagarinovu ulicu smer Vrakuňa.
Ak môžete, vyhnite sa zjazdom na Gagarinovu a Bajkalskú ulicu
v smere do centra alebo na Mlynské Nivy.
ZO SENCA

• P ri jazde po ceste I/61 do východnej časti mesta využite zjazd
z diaľnice na Zlatých pieskoch a pokračujte po Rožňavskej alebo
Vajnorskej ulici.
• P ri jazde do Petržalky alebo do západnej časti mesta pokračujte po
diaľnici D1, prípadne pokračujte po Moste Lafranconi.
• P ri jazde na juhovýchod využite zjazd na Gagarinovu ulicu smer
Vrakuňa.
Ak môžete, vyhnite sa zjazdom na Gagarinovu a Bajkalskú ulicu
v smere do centra alebo na Mlynské Nivy.
Z PETRŽALKY

• P ri jazde do Vrakune alebo Rovinky využite zjazd z D1 na Gagarinovu ulicu.

• P ri jazde do Slovnaftu alebo Vlčieho hrdla využite zjazd z Prístav•

ného mosta na Bajkalskú ulicu, kde bude preferované 180-stupňové otočenie na Prievozskej ulici.
V
 smere z Petržalky do juhovýchodnej časti mesta nebude možné
odbočiť priamo na Slovnaftskú ulicu.

Z CENTRA

• P ri jazde do juhovýchodnej časti mesta využite trasy cez Prievozskú, Gagarinovu alebo Slovnaftskú ulicu. Prístavná ulica bude
v smere von z mesta slepá.
• A lternatívou je využiť MHD – linku č. X72 s prestupom na linku
č. 201, 202.
• P ri jazde na D1 Trnava alebo I/61 Senec využite Rožňavskú alebo
Vajnorskú ulicu. Odporúčame vyhnúť sa Gagarinovej ulici.

Zdroj: www.bratislava.sk
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Najťažšie je nájsť dostatok ľudí na zabezpečenie poriadku
V časopise Ružinovské ECHO
vám postupne predstavíme všetkých
poslancov miestneho zastupiteľstva.
Dnes prvý zástupca starostu
Ing. MARTIN PATOPRSTÝ.

Patríte k skúsenejším poslancom, začali
ste druhé volebné obdobie, prekvapila
vás nominácia na vicestarostu?
Už druhé obdobie som poslancom.
Dovolím si tvrdiť, že za posledné štyri roky
som patril medzi najaktívnejších poslancov
a zároveň som získal druhý najvyšší počet
hlasov do miestneho zastupiteľstva. Som
rád, že nový pán starosta si to uvedomuje a ponúkol mi priestor na
aktívnejšiu spoluprácu v prospech mestskej časti.
Za akú agendu budete zodpovedať?
Prioritne spadá do mojej agendy oblasť životného prostredia, dopravy,
regionálneho rozvoja a územného plánovania, ktorej som sa venoval ešte ako aktívny občan predtým ako som sa stal poslancom.
A zároveň sa tejto oblasti venujem aj v rámci doktorandského štúdia na
Ekonomickej univerzite.
Máte skúsenosti s pôsobením vo sfére komunálnych služieb, kde
vidíte príčinu, že sa Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb dostal do reštrukturalizácie?
Stalo sa to z viacerých dôvodov, ktoré majú spoločného menovateľa
a to dlhoročné prehliadanie závažných problémov. V predstavenstve spoločnosti boli nominanti politických strán, ktorí väčšinu služieb
objednávali u tretích firiem namiesto toho, aby ich vykonával priamo Ružinovský podnik, a nefungovala ani spolupráca s úradníkmi.
Dôvodom boli aj opakované krátenia faktúr a zlá komunikácia medzi
podnikom a úradom. Rovnako v minulosti záhadne klesali príjmy z trhoviska Miletičova, ktoré ma podnik v správe a po zmene vedenie sa príjmy
zvýšili o cca 400-tisíc eur.
V minulom volebnom období ste boli, ako člen predstavenstva,
pri pokuse o reštart firmy. Za akých podmienok má tento podnik
perspektívu?
Veľmi dobrú, pretože robota mu prakticky prichádza sama priamo
od miestneho úradu a nemusí vyhľadávať komerčné zákazky. Je len
otázkou správneho ekonomického nastavenia a korektnej komunikácie
medzi podnikom a úradom, aby veci fungovali. Samozrejme, je nevyhnutné posilniť technické vybavenie na letnú aj zimnú údržbu a personálny stav pracovníkov. Na zimnú údržbu bolo v tejto sezóne k dispozícii
iba 6 vozidiel, ktoré zákonite nemôžu pokryť tak veľké územie (cca 40
km2), akým Ružinov je. Napríklad VPS v MČ Nové Mesto má pri takmer

polovičnej rozlohe o cca 70 zamestnancov viac.
V posledných týždňoch vás často bolo vidieť, spolu so starostom,
pri kontrole zimnej údržby. Ako by ste zhodnotili novú legislatívu
po skúsenostiach z prvej zimy?
Zimná údržba dala zabrať všetkým mestských častiam aj magistrátu,
keďže sa zmenil zákon, ktorý definuje aj zimnú údržbu a zbavil povinnosti starať sa o priľahlé chodníky vlastníkov a správcov nehnuteľností,
čím táto povinnosť prešla na samosprávy. Stalo sa to ale bez toho,
aby sme mali k dispozícii primerane viac finančných prostriedkov.
V Ružinove to bolo vyše 20 km chodníkov, na ktoré bývalé vedenie
nevyčlenilo ani euro navyše, čiže chýbalo technické aj personálne
zabezpečenie. Operatívne sa dokupovali ručné frézy, odhŕňače a ad hoc
sa najímali aj externé pomocné sily. Zároveň sa v spolupráci s hlavným
mestom podarilo vybaviť pomocné sily z radov odsúdených, ktorí nám
odhŕňali prevažne Trnávku.
Majú veľké mestské časti a ich komunálne podniky dostatočné
technické a personálne kapacity na to, aby zvládli údržbu kilometrov chodníkov?
Nemajú. Začíname však zisťovať, že väčší problém ako technické kapacity, je zohnať ľudí. Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje nie je
absolútne záujem o tzv. robotnícke či vodičské pozície a komunálne
podniky nedokážu konkurovať rôznym obchodným reťazcom či logistickým centrám, kde za prácu pokladníka alebo predavača ponúkajú
minimálne o tretinu vyššie platy. Čiže aj týmto by som si dovolil osloviť
Ružinovčanov, ktorí by mali záujem o prácu v Ružinovskom podniku
verejno-prospešných služieb, aby sa hlásili.

Ing. Martin Patoprstý (1985)
Rodený Ružinovčan vyštudoval verejnú správu a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Pracoval na miestnom úrade v Rači na správe majetku.
V Karlovej Vsi bol vedúci oddelenia dopravy a cestného
hospodárstva. A zároveň pôsobil ako člen dopravnej komisie na bratislavskom magistráte. Riadil Technické služby
Stupava a bol členom predstavenstve Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s.
Momentálne si prehlbuje znalosti v doktorandskom štúdiu
v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja EU so zameraním na bratislavské samosprávy.
V roku 2018 bo druhýkrát zvolený do miestneho zastupiteľstva v Ružinove.. Od roku 2017 je aj poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Milan Stanislav

Výlety pre seniorov: Čo chystáme pre rok 2019
Aj tento rok pripravila mestská časť pre našich seniorov
viacero zaujímavých výletov. Ak ste nepracujúci senior
s trvalým pobytom v Ružinove,
táto ponuka je aj pre vás.
Najbližšie sa chystáme už teraz
v marci do Židovského múzea.
26. marec		
Židovské múzeum
29. apríl		
Banská Štiavnica
27. máj			
Červený kameň a Smolenice
24. jún			Kroměříž
20. september		
Carnutum
28. október		
Buchlovice a Milotice

4. december		

vianočná Viedeň

Výška účastníckeho poplatku:
• príjem do 321,60 eur – 1 eur
• príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur
• príjem od 543,71 – 10 eur
Podmienky účasti
• trvalý pobyt v Ružinove
• potvrdenie o výške dôchodku nepracujúceho seniora
• platný občiansky preukaz
• preukaz zdravotného poistenia
V prípade otázok kontaktujte, prosím, referát
sociálnych služieb na tel. č.: 02/ 48 28 42 85 alebo
02/ 48 28 44 52.

www.ruzinovskeecho.sk

9

Operný spevák Sergej Tolstov:
O otvorenom srdci a domove v Ružinove
Je laureátom viacerých
medzinárodných speváckych
súťaží. V jeho opernom
repertoári dominujú postavy
z diel ruských, talianskych
a francúzskych skladateľov.
Spieva Čajkovského Eugena
Onegina v rovnomennej opere,
Tomského v Pikovej dáme,
Lyonela v Panne Orleánskej,
Germonta v La traviate, Forda
vo Falstaffovi či Rodriga v
opere Don Carlos. Predstavil
sa aj ako gróf Monterone vo
Verdiho Rigolettovi
a v mnohých iných operných
úlohách. Sólista Opery SND
Sergej Tolstov je už stálicou
na našej prvej opernej scéne.
Pretože žije v našej mestskej
časti, zaujímalo nás jeho
súkromie.
Bývate s rodinou v Ružinove. Čo sa
vám na tejto časti Bratislavy páči
a k čomu máte pripomienky?
Ako mladá rodina sme bývali v Ružinove a vždy sme túto mestskú časť
Bratislavy obdivovali, aká je zelená
a pokojná. S malou dcérou sme
chodili na detské ihrisko na Ondrejovovej ulici. A vtedy sa zrodila túžba
nájsť tu vlastný byt. Po 5 rokoch sme
sa sem vrátili. Ružinov je našim domovom už viac ako 15 rokov. Sme tu
spokojní.
Pochádzate z Ďalekého východu.
Rýchlo ste si u nás zvykli?
Prvýkrát som sa zoznámil s Československom v roku 1989. Ako poslucháč
4. ročníka petrohradskej vysokej
školy Rimského - Korsakova som
zvíťazil na Medzinárodnej speváckej
súťaži Antonína Dvořáka v Karlových
Varoch. V roku 1994 som dostal angažmán v Banskej Bystrici ako sólista
opery a vtedy som spoznal slovenčinu a mentalitu ľudí, ktorá je podobná
tej našej, na Sibíri. Otvorené srdce a
dobrá duša.
Chodievate domov za príbuznými?
Ako často?
Cestujeme za mojou rodinou do sibírskeho mesta Novokuzneck v lete,
počas divadelných prázdnin. Je to
náročná cesta, letíme tam skoro celý
deň.

Z operného predstavenia Pucciniho Toscy, v úlohe Scarpia
Ste sólistom opery SND. V ktorých
operných predstaveniach spievate
s chuťou a plezírom?
Od roku 1995 som sólistom Opery
SND v Bratislave, kde som si postupne vybudoval náročný dramatický
repertoár. Medzi moje obľúbené
patria talianska a ruská hudba. Verdi,
Čajkovskij , Rachmaninov a Puccini,
to je moja top štvorka. K mojim obľúbeným postavám patria Nabucco,
Macbeth a ďalšie z Verdiho opier.
Milujem Pucciniho Scarpiu v opere
Tosca a postavu Tomského v Pikovej
dáme Čajkovského.
Máte po profesionálnej stránke
nejaký nesplnený sen?
Áno mám a verím, že sa mi splní. Ale,
neprezradím, o čo ide. Aby som to
nezariekol.
Spievate si doma vo vani? Ak áno,
nerušíte tým susedov?
Celá moja práca prebieha v divadle.
Doma spievam pri klavíri v izbe a to
len pár minút v deň predstavenia.
Vtedy stretávam susedov s úsmevom
na tvári a s radostným pozdravom:
„Sergej, dnes sme ťa počuli.“
Čo vás čaká a neminie v tejto divadelnej sezóne?
Môj bežný repertoár sú hlavné barytónové úlohy v operách Nabucco,
Macbeth, Traviata, Tosca, Carmen atď.

Sergej Tolstov
Rodák zo sibírskeho mesta Novokuzneck. Štúdium
operného spevu absolvoval na Konzervatóriu
v Saratove a na prestížnom
Konzervatóriu Nikolaja
Rimského-Korsakova
v Petrohrade. V tomto období bol aj na študijných
pobytoch v Amerike a Nemecku. Hneď po skončení
vysokej školy odštartoval
sólistickú dráhu v svetoznámom Mariinskom divadle
(Kirov opera; 1990 – 1993)
v Petrohrade, kde debutoval ako Valentín v opere
Faust a Margaréta Ch.
Gounoda. V rokoch 1994 –
1995 pôsobil v Štátnej opere v Banskej Bystrici a od
roku 1995 je sólistom Opery
Slovenského národného
divadla v Bratislave, kde
debutoval v postave Lunu
vo Verdiho opere Trubadúr.
V máji sa teším na koncerty s orchestrom Slovenskej filharmónie, kde
zaznie vokálno-inštrumentálne dielo
Sergeja Rachmaninova Zvony.
Barbora Laucká,
Foto: Pavol Breier
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Seniori zo Zimnej nesedia doma, spoznávajú krásy Slovenska

Mnohí členovia ZO JDS Zimná patria medzi turistov
-seniorov, ktorí brázdia Slovensko od východu na západ od
severu na juh a to doslova. Dokonca občas zablúdia aj za
hranice Slovenska, naše kroky smerovali aj do susedného
Česka, Maďarska a na Ukrajinu.
V roku 2018 sme navštívili na jednodňových turistických výletoch mnoho
krás našej vlasti. Najvyhľadávanejšie medzi našimi členmi sú výlety za spoznávaním hradov, zámkov a kaštieľov. Najväčší záujem bol o výlet na Skalku
pri Trenčíne, na Lietavský a Trenčiansky hrad, kaštieľ v Dubnici nad Váhom,
Tematínsky hrad. Krásny výlet sa uskutočnil aj do Čičmian alebo na Šútovský
vodopád.
Nezabudnuteľné sú aj výlety napr. do Kvačianskej doliny, na Súľovské skaly,
do Kralickej tiesňavy.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sme navštívili vo Vysokých Tatrách
Ľadový dom, čo je pre nás vždy veľkým zážitkom. Doposiaľ sme mali šťastie
a počasie podčiarklo krásu zasnežených Tatier. Pri tejto príležitosti sme
nezabudli navštíviť Rainerovu útulňu a tešili sme sa pohľadom na zasnežené
tatranské končiare, na vodopády a Biely potok. Občas sme sa aj pošmykli ale
mali sme toľko nadšenia, že to bolo skôr úsmevné .
Už táto vzorka zo zaujímavých výletov po Slovensku naznačuje, že o turistiku a poznávanie krás Slovenska je medzi členmi JDS Zimná veľký záujem.
Turistické chodníčky na Slovensku sa nedajú pochodiť všetky, ale každoročne spoznávame ďalšie lokality našej krásne vlasti.
Aby sme si rozšírili aj znalosti o okolitých krajinách boli sme na výlete v Prahe
a to niekoľkokrát. Najskôr to bolo spoznávanie historickej Prahy a potom aj
návšteva výstavy A. Muchu spojená s návštevou vianočných trhov.
Chceli sme spoznať vianočnú výzdobu v Budapešti, v Prahe a v Brne, preto
sme tieto mestá navštívili, aby sme zistili, že každé vianočné mesto má
svoju atmosféru spojenú s vôňu dobrôt a krásnou výzdobu.
V atmosfére blížiacich sa vianočných sviatkov sme si boli pozrieť unikátny

mechanický Česko-Slovenský pohyblivý betlehem v Hornej Lídeči kde sme
strávili krásny deň. Obdivovali sme 65 vyrezávaných drevených mechanicky sa pohybujúcich figúr ako aj drevorezby mnohých miest Zlínského
a Trenčianského kraja.
Nakoľko jednodňové výlety sú obmedzené časovo, zorganizovali sme
v minulom roku aj niekoľko viac dňovýchvýletov. Nedá sa povedať, ktorý
výlet bol najkrajší, krásne boli všetky či už do Telgártu s výstupom na Kráľovú
hoľu, Muránsky hrad, Muránsku planinu s kŕmením sysľov.
Na východnom Slovensku sme počas niekoľko dní stihli výstup na Riabu
skalu zo zostupom do Novej Sedlice. Zamierili sme do bukového pralesa
Rožok, ďalej do Uliče, kde sme obdivovali park miniatúr drevených kostolíkov. V Ruskej Bystrej nám sprievodkyňa otvorila drevený kostolík a zaspievala nám otčenáš v rusínskom jazyku. Zablúdili sme cez Slovenské Nové
Mesto do Maďarska. Aby nám nebolo málo prešli sme z Ubľy na Ukrajinu
do Malého Berézneho, alebo autobusom do Užhorodu, kde sme nevenovali
pozornosť časovému posunu čím vznikli problémy s návratom na Slovensko.
Nakoľko nie je možné vymenovať všetky krásy vlasti, ktoré sme počas našich
či už jednodňových alebo viacdňových výletov videli a ktoré sme si vryli
navždy do pamäti, preto som sa snažila priblížiť aspoň niektoré.
Nedá sa jednoznačne určiť ktoré boli najlepšie, najkrajšie, najvydarenejšie.
Dá sa len povedať, že stálo za to skoro ráno vstať, prekonať sám seba, popri
tom aj spoznávať nových priateľov a potom na ceste domov s úsmevom
spomínať na prežitý deň.
Nič, z toho čo sme zažili, by sa neuskutočnilo bez nadšenia Magdalény,
našej „vedúcej“, ako ju žartom voláme. Nedovolila nám zostať sedieť doma
a každý mesiac pripravila a dopodrobna naplánovala všetky krásne turistické výlety, vychádzky a prechádzky po hradoch, zámkoch ako aj horách,
tiesňavách a mestách.
Máme veľa plánov v oblasti spoznávania krás Slovenska a veríme že sa
nám podarí cestou turistiky v roku 2019 označiť na mape Slovenska
ďalšie navštívené a pokorené miesta.
(dh)

ZO JDS Zimná pozýva svojich členov na výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa bude konať 14. 3. 2019 o 14,00 hod.
v malej sále Domu kultúry Ružinov.
Predsedníčka ZO JDS Zimná
Magdaléna Chudá

POZVÁNKA
Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva Ružinovčanov,
ktorí sa v mesiacoch január, február, marec 2019 dožívajú
životného jubilea 80 rokov, 90 rokov a viac, a ktorí majú
trvalý pobyt v tejto mestskej časti na

SLÁVNOSŤ
RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV,
ktorá sa uskutoční
v stredu 20. marca 2019 o 10.00 hodine
v Dome kultúry Ružinov
Radi by sme Vás požiadali, aby ste svoju účasť vopred
nahlásili na miestny úrad, prípadne to niekto urobil vo
vašom mene, v čase úradných hodín najneskôr do
piatka 8. marca 2019.
V prípade, že potrebujete doprovod, prosím, nahláste aj
túto osobu. Kontaktovať nás môžete na tel. číslach
48 28 42 67, 48 28 44 52 alebo prostredníctvom e-mailu
darina.molnarova@ruzinov.sk.

NOVÉ ZNAČKY
PRE VAŠE KÚPEĽNE

www.ruzinovskeecho.sk
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OBI Bajkalská

Top cena

52,99

46,99
1189810

Top cena
Umývadlo Colour 60cm
Rozmery 30x60x40cm,
farba biela

109,99

99,99
1291038

Top cena
WC kombi Arteco
Bez oplachového okraja,
s WC doskou softclose

111,99

99,99
1157551

Nábytok s umývadlom
„Gracja“ 60 cm
Farba biela

Top cena

189,99

159,99
1332147

Závesný WC set
Komplet bez oplachového
okraja, softclose

Top cena

244,99
1330687

Ceny platné do 30. 4. 2019 len v predajni OBI Bajkalská ulica, Bratislava.
Ceny bez dekorácie a doplnkov.
inzercia

Top cena
Set s vaničkou „Ametyst“
Rozmery 90x90cm

219,99

Grohe WC 4in1 set

1243807

www.obi.sk
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Príďte sa s nami rozhýbať k Štrkoveckému jazeru
nordic walking palíc. Tento šport je na
Slovensku čoraz populárnejší. Radíme vám
na začiatku praktizovať tento šport po
vedením inštruktorov. Pri nordic walkingu
je potrebné skoordinovať správne držanie
tela s pohybom rúk a zladiť chôdzu tak, aby
ste kráčali správnou technikou.

Seniori v pohybe ako občianske
združenie prináša pre seniorov
ponuku rôznych pohybových aktivít.
Hlavnou myšlienkou zakladateliek je
ambícia k vytvoreniu širokého spektra
aktivít, ktoré by mali pozitívni efekt
na zdravie seniorov a tiež zdravý
životný štýl. Našou snahou je zároveň
umožniť seniorom udržiavať sociálne
kontakty. Radi by sme postupne zmenili
zmýšľanie a postoje seniorov k pohybu.
Na pravidelnej báze organizujeme pre
seniorov nordic walking prechádzky,
turistické výlety, tréning pamäti alebo aj
kurzy žonglovania a koordinačné cvičenia.

Nordic Walking

Nordic walking je šport, pri ktorom sa
spája chôdza s pohybom rúk za pomoci

MUDr. Pavol Veselý

Porazte
sivý zákal!
Diagnostikovali vám
sivý zákal a radi by ste
toto ochorenie, ktoré
bez odbornej pomoci
vedie až k slepote,
riešili? MUDr. Pavol
Veselý z VESELY Očná
Klinika odpovedá
na vaše najčastejšie
otázky ohľadom tohto
zákerného ochorenia
a možnostiach jeho
liečby.

Nájdete nás napríklad každý utorok na
Štrkoveckom jazere od 16:30 hod, kde
chodíme spoločne na nordic walking
prechádzku. Privítame s radosťou nových
členov. Vedeli ste, že vďaka nordic
walkingu posilňujete imunitný systém
a aktivizuje dýchacie cesty a dokonca
slúži aj ako prevencia voči srdcovo
cievnym ochoreniam, či bolesti chrbta?
Príďte vyskúšať nordic walking s našou
inštruktorkou a veríme, že sa vám tento
šport s nami zapáči. Každopádne pohyb
na čerstvom vzduchu je prospešný pre
každého.
V marci pripravujeme aj novinku,
výlety vlakom s našou dobrovoľníčkou
Martou.
14.3.2019 – výlet do Komárna
Pripravujeme výlet vlakom do Komárna,
kde si urobíme celodenný program.
Spolu navštívime nádvorie Európy a v pláne
máme tiež pozrieť si historickú pevnosť.

AKO SPOZNÁM, ŽE MÁM SIVÝ ZÁKAL?
Prvými varovnými príznakmi je to, že
vidíte svet rozmazane, menej farebne,
ba dokonca máte pocit, akoby ste sa
dívali cez mliečne sklo. Deje sa to pomaly,
postupne a nenápadne. Toto ochorenie je
o to zákernejšie, že ak sa nelieči, vedie až
k slepote. Bohužiaľ si počká na každého
z nás, bez výnimky, je totiž sprievodným
prejavom starnutia a najčastejšie nastupuje
po 55.roku života.
AKO SA DÁ LIEČIŤ?
Jediným riešením je operácia, ktorá spočíva
v odstránení pôvodnej zakalenej šošovky
a jej nahradením umelou. Slovíčko „operácia”
vás však nemusí vystrašiť. Dnes ho vieme
odstrániť
pomocou
najmodernejších
prístrojov, čo robí celý zákrok šetrnejším,
precíznejším a bezpečnejším. Dokonca patrí
medzi najčastejšie vykonávané zákroky na
ľudskom tele.
BUDE TO BOLIEŤ?
Nie, tento zákrok je bezbolestný. Dokonca pri
ňom nie je nutná ani hospitalizácia, na našom
pracovisku sa vykonáva v lokálnej anestézii,
keď vám oko znecitlivieme anestetickými

Detaily: o 08:05 hod. ide osobný vlak
z hlavnej stanice Bratislava, návrat do
Bratislavy by bol 18:38 hod.
28.3.2019 – výlet do Svätého Jura
Pripravujeme druhý výlet vlakom do
Svätého Jura. Kde sa pôjdeme prejsť
do historického centra. Prejdeme sa aj
po vinohradoch a navštívime rôzne iné
miesta. Detaily o výlete budú zverejnené na
www.seniorivpohybe.sk
22.3 - 24.3.2019
Víkend v pohybe v Modre, Harmónii
Občianske združenie Seniori v pohybe
organizuje pre seniorov jedinečný víkend,
plný pohybu, ktorý sa uskutoční v penzióne
Harmónia v Modre. Je určený pre ľudí od 55+.
S inštruktorkami sme pripravili zaujímavý
program, kde budeme cvičiť jogu, trénovať
pamäť a pôjdeme aj na prechádzky nordic
walking do prírody.
Všetky cvičenia budú vhodné pre
seniorov, inštruktorky budú ohľaduplné
k zdravotnému stavu účastníkov. Vybrali
sme inštruktorky, ktoré pracujú so seniormi
dlhodobo a majú k nim dobrý prístup.
Viac informácií o pobyte nájdete na
www.seniorivpohybe.sk


Eva Soldánová

kvapkami. Samotný zákrok trvá len pár minút
a už na druhý deň po ňom sa môžete vrátiť
k svojim každodenným povinnostiam. Najprv
vám operujeme jedno oko a o týždeň neskôr
druhé.
KEDY MÔŽEM ZÁKROK PODSTÚPIŤ?
Kedysi sa nechával sivý zákal „dozrieť”, dnes
to už neplatí. Môžete sa ho zbaviť kedykoľvek,
keď začnete mať pocit, že vás zhoršený zrak
obmedzuje. Najprv absolvujete vstupné
odborné vyšetrenie, kde zistíme všetky
informácie o vašom zraku. O pár dní vás čaká
zákrok, pričom najskôr vám operujeme jedno
oko a o týždeň neskôr druhé.
MÔŽEM SI HO DOVOLIŤ?
Na našej klinike sú štandardné operácie
sivého zákalu hradené zo zdravotného
poistenia. Napriek tomu, že používame iba
umelé šošovky najvyššej svetovej kvality,
pacient za štandardnú operáciu sivého zákalu
neplatí nič. Sme radi, že si tak tento zákrok
môže dopriať úplne každý, bez ohľadu na
individuálne finančné možnosti. S operáciou
sivého zákalu máme bohaté skúsenosti,
podstúpilo ju u nás už vyše 10-tisíc pacientov.
Stačí naozaj iba chcieť.

Využite zľavu až 50%
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 24
info@veselyok.com | Tel.: +421-(0)2-3211-4646

www.veselyok.com

inzercia

na predoperačné vyšetrenie pred operáciou
sivého zákalu na VESELY Očná Klinika
Zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami
a je platná do 31. 04. 2019.

Seniori z Ružinova
pobežia v Behu
dobrých ročníkov
Aktívni seniori z Ružinova majú tento rok
možnosť zúčastniť sa jedného z podujatí
14. ročníka ČSOB BRATISLAVA MARATHON.
Konkrétne ide o Beh dobrých ročníkov - Senior
Run & Walk, ktorý mal vlani premiéru a stretol
sa u seniorov s veľkým záujmom.

www.ruzinovskeecho.sk
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Dúfame, že ste sa namotivovali a prihlásite sa. Privítame
jednotlivcov aj z denných centier alebo MO JDS a iných
zoskupení.
Výsledný čas Behu dobrých ročníkov nie je dôležitý. Podstatné
je zapojiť sa a užiť si pocit byť na veľkom maratónskom
podujatí. A to aj vtedy ak trať prekráčate hoci aj s paličkami
na Nordic walking.
Časť trasy jedného z najprestížnejších bratislavských
bežeckých podujatí tradične vedie cez Ružinov. Rovnako to
bude aj v tomto už 14. ročníku ČSOB Bratislava Marathon.
Nakoľko vtedy je pre bežcov vylúčená doprava na Ružinovskej
a na iných uliciach je maratón neprehliadnuteľný. Niektorí ho
vnímajú keď ich zaskočí obmedzená premávka električiek
č. 8 a č. 9, iní musia postáť na priechodoch, pretože bežci na
trati majú prednosť.
Predchádzajúce ročníky sa tešili veľkému záujmu divákov,
ktorí pretekárov vytrvalo povzbudzovali. Mnohí si túto
možnosť doslova užívali. Zaznamenali sme aj odozvu
niektorých bežcov, ktorí stihli za podporu aj poďakovať.

Štart 1. ročníka Behu dobrých ročníkov 2018
V minulom roku sa v Ružinove nepodarilo postaviť na trať
Behu dobrých ročníkov skupinu, ktorá by reprezentovala
jeho farby. Teraz sme sa, spolu s pánom starostom, rozhodli
vytvoriť podmienky, aby reprezentanti Ružinova 4,2 km trať
prebehli alebo prekráčali a tým aj zápolili so skupinami
z Dúbravky a Starého Mesta. Mestská časť uhradí za
účastníkom štartovné, dostanú tričká s logom Ružinova, a na
povzbudenie vitamínový balíček. Koučom tímu bude známa
fitneska a cvičiteľka Zora Czoborová a možno sa podarí
vybaviť aj spoločný tréning. Bežať alebo kráčať budeme
v sobotu 6. apríla o 14:00 hod. (ako súčasť mini maratónu,
v rámci posledného vlnového štartu).
Ambasádorom Senior Run&Walk je Ján Hazucha (ročník
narodenia 1943), ktorý v kategórii 70 – 74 rokov zvíťazil
na maratónoch v Bostone a New Yorku. Jeho osobným
rekordom je čas 03:05:42.
Vznik tejto kategórie vlani iniciovali niektorí bratislavskí
seniori. Marathon Team vytvoril podmienky a tak tí, ktorí
chceli zažiť skutočnú atmosféru štartu veľkého preteku a
trochu si aj zašportovať prežili nezabudnuteľné chvíle. Tie
bude aj tohtoročným účastníkom pripomínať medaila, ktorú
dostane v cieli.
Ako sa prihlásiť?
Na Miestnom úrade MČ Ba
Ružinov (na prvom kontakte) bude od 7. marca 2019
k dispozícii prihlasovací formulár. Uzávierka prihlášok je
20. marca 2019. Priebežne je možné sa prihlásiť mailom:
magda@becool.sk ,alebo nerozhodní aj priamo pred
pretekom v organizačnom stane pri Eurovei. Odporúčame
však prihlásiť sa do 20. marca, aby sme mohli pripraviť
spoločné stretnutie so Zorou Czoborovou, koučom pre
Ružinov, a odovzdať účastníkom "ružinovský výstroj".

Dobrovoľníčky v občerstvovacej stanici
Podujatie však pre Ružinovčanov ponúka aj ďalšie možnosti
na aktívne zapojenie sa do tohto podujatia.
Jednou z možností je byť pri trati ako dobrovoľník, dopravný
pomocník. Túto funkciu už niekoľko ročníkov vykonávajú
seniori z rôznych mestských častí. Ružinovčania sú medzi
zastúpení v menšom počte, hoci na úsek trate, ktorá
prechádza Ružinovom to majú najbližšie. Túto funkciu môžu
vykonávať aj mladšie ročníky. Takže sa môžu prihlásiť
aj rodičia a deťmi, príp. starí rodičia a vnúčatami. Hlavný
pretek bude 7. apríla 2019 v dopoludňajších hodinách. Ak
sa rozhodnete v tomto ročníku rozšíriť rady dobrovoľníkov,
prihláste sa na: magda@becool.sk, 0904822291 najneskôr
do 20.3.2019. Prihlásení budú koncom marca pozvaní do
DK Cultus na inštruktáž, na ktorej sa rozdelia stanoviská a
dobrovoľníci dostanú aj ďalšie informácie a pracovný balíček.
Jana Miklovičová, občianska aktivistka ROI
a spoluorganizátorka kategórie
Beh dobrých ročníkov
Magdaléna Mikušová, managerka
- Marathon team Bratislava
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Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mestská časť Bratislava-Ružinov
organizuje

organizuje
Koncert pre seniorov

Prehliadka múzea židovskej kultúry pre seniorov
dňa 26. 3. 2019

Výklad o dejinách a kultúre Židov žijúcich na území Slovenska
I. a II. skupina 09:00 – 11:00 hod
III. a IV. skupina 11:00 – 13:00 hod

VYSTÚPENIE FS KARPATY

Vstup voľný

Kedy : 25. 3. 2019

V jednej skupine max. 25 účastníkov.
V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita prehliadky,
budú záujemcovia, ktorí sa zúčastnili v minulosti zájazdu
organizovaného mestskou časťou, vyžrebovaní.

Názov predstavenia: Karpaty v Karpatoch

Prihlasovanie do 20. 3. 2019 na Miestnom úrade Ružinov,
Mierová 21

Kde: od 14:30 – 15:30 hod. v DK Ružinov
veľká sála

Viac informácii na tel.čísle 02/48 28 42 85 alebo na
www.ruzinov.sk

Vstup voľný

Publius
Terentius

plat

materiál,
do ktorého
sa balí

získajú
dojením

textilné
výrobné
družstvo

značka
prvku
ruténium

citoslovce
povzdychnutia

lietadlo
(hovor.)

Autor:
Juraj
Mitošinka

vládca
monarchie

pevné
kruhové
pásy

2. časť
tajničky

hlupák,
trpák
plyn
(slang.)

zabávaj

vrchná
jura
morská
dravá ryba

pestúnka
(zastar.)

Pomôcky:
ESP, RM, hnedožltá
farba
Avana,
argov, oat

Jaroslav
(dom.).
3. časť
tajničky

MPZ
Madagaskaru

uľahčíte si

1. časť
tajničky

programovací
jazyk

dozerajte
na zvieratá
na paši

elektronická
pošta

vz. fosfidu
arzénu
vydávaš
stony
EČV
Sniny
zdĺhavo
rob

ovos, po
anglicky
podpera

prívesok
na
zmenke

začne
štípať
citoslovce
túžby
vznášam
sa vo
vzduchu
predpona

otec
(hovor.)
vz. sulfidu
platnatého

Oľga
(dom.)
značka
prvku
kurčatovium

motaním
dookola
navinul

vypína sa
skratka
obrnenej
divízie

rovno
skratka
infarktu
myokardu

vydavateľ

4. časť
tajničky

týkajúca
sa Ríma

vzdialil sa
z istého
miesta

Súťažte o knihu Obesenec od Daniela Colea, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 15.3.2019
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 4/2019. Správne znenie tajničky RE 1-2/2018: „Základom charakteru je sila vôle“. Knihu Vdovy od Lyndy La Plante získava Ľubomír M.
z Kladnianskej ulice.

www.ruzinovskeecho.sk
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Inšpiruj sa, spoznaj nepoznané a cestuj
Chcete vedieť, ako to vyzerá, keď nadšená bežkyňa zabehne
470 km za polárnym kruhom počas 10 dní a jej bežeckým
parťákom je niekto, koho predtým poznala len z Instagramu?
Alebo čo sa skrýva za projektom Sedem panenských vrcholov
a čo zažíva človek, ktorý sa púšťa padákom z vrcholov
Antarktídy vediac, že okrem neho sa na padáku na tomto
kontinente spúšťalo toľko ľudí, že ste schopní ich spočítať na
prstoch jednej ruky?
Cestovateľský festival Cestou necestou prichádza už po trinásty
raz do Bratislavy s rozšíreným programom prednášok. Tentokrát si
budete môcť vypočuť bláznivé, inšpiratívne a neskutočné príbehy
(nielen) slovenských cestovateľov naraz až v troch prednáškových
sálach. Pripravte sa nielen na viac prednášok, ale hlavne na
zaujímavý a cestovateľskými lahôdkami nadupaný program počas
celého víkendu, 8. – 10. 3. 2019 v DK Ružinov. 3 dni, 3 sály, viac ako
50 cestovateľských prednášok a nespočítateľné množstvo zážitkov.

Na Rumančekovej
odštartoval pétanque OPEN

Vo štvrtok 7.2.2019 sme otvorili tohoročnú sezónu pétanque
na ihriskách na Rumančekovej. Obidve naše ihriská boli aj po
zimnej prestávke spôsobilé na hru a pekné slnečné počasie,
ale chladno, pritiahlo na prvý tohoročný organizovaný turnaj
až 14 hráčov. Na Rumančekovej už tretí rok organizujeme
celoročnú súťaž pétanque OPEN, otvorenú všetkým, ktorí si
chcú s nami zahrať.
Túto celoročnú súťaž v roku 2018 tvorilo 14 turnajov na jar
a 8 turnajov na jeseň. Sezónu sme ukončili tesne pred Vianocami,
záverečným vyhodnotením, ocenením najlepších a spoločenským
posedením. V tomto roku je naplánovaných 11 turnajov v jarnej
časti, s pravidelným 2 – týždňovým cyklom s hracím dňom vo
štvrtok poobede. Kto má chuť, môže si prísť zahrať. Náš turnaj je
otvorený pre všetkých, ktorí majú túto hru radi.
Milan Skýva, Rumančeková pétanque OPEN.

Plus počas prestávok budete môcť po prvýkrát na festivale ochutnať
peruánsku kuchyňu. Pripravte sa na silnú koncentráciu nadšencov
pešej turistiky. Tí vám porozprávajú, ako sa ide 4260 km z Mexika
do Kanady, o tom, že za dobrodružstvom sa nemusíte vydávať na
druhý koniec sveta vás zase presvedčí dvojica, ktorá absolvovala
pešo cestu SNP naprieč Slovenskom za 31 dní s melónom v batohu.
Nenechajte si ujsť zážitky a dojmy sólo cestovateľky Vladky. 800 km
túra do Santiaga de Compostela, ale aj ďalšie púte jej zmenili život
a z mediálneho výslnia sa utiahla do lona prírody. Ako sama vraví,
chôdza sa stala jej liekom aj učiteľom. Koľko topánok turisti spolu
zodrali a čo bolo ich know-how pri balení sa na tieto cesty?
Či už preferujete aktívne alebo pasívne cestovanie, radi vás
privítame. Prezrite si kompletný program festivalu a vyberte si
svojho favorita.

Michal Knitl

Čo trápi Ružinovčanov?
Monika Kozáneková, kaderníčka: Na Ostredkoch
žijem po celý život, no mám pocit, akoby nám ubúdalo
paradoxne nákupných možností. Kedysi sme tu mali
napríklad aj mäsiarstvo, dnes o ňom nechyrovať ani u
nás, ba ani na Pošni. Odkázaní sme iba na nákupy mäsa
vo veľkých nákupných centrách, čo tiež nie je vždy
to najlepšie. Okrem toho by som určite privítala viac
odpadkových košov pre psie exkrementy a rovnako aj
hygienické vrecúška pre tento účel. Pred komunálnymi
voľbami zvyčajne nechýbajú, no po nich si všetci psíčkari
nosia tie svoje vlastné.
(bl)
Vážení čitatelia, milí Ružinovčania, do tejto rubriky nám
môžete každý mesiac do 15. dňa napísať čo vás trápi,
prekáža vám, alebo aj čo sa vám v Ružinove páči. Staňte
sa spoluautormi nášho spoločného časopisu.

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
02.3. so 9.00 - 17.00 h
BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
Medzinárodná výstava minerálov, drahých kameňov
a fosílií spojená s predajom. Vstup 2 €
03.3. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti - 6 zázračných kľúčov 		
Divadlo Baretka Vstup 3 €
04.3. po 19.00 h
KUBO
Československý muzikál, Réžia: Ivan Blahút
Vstupenky v sieti Ticketportal
05.3. ut 19.00 h
KUBO
07.3. štv 19:00 h
LETNÁ NOC
Starosta MČ Bratislava-Ružinov pri príležitosti MDŽ pozýva 		
všetky Ružinovčanky na komédiu s pesničkami „Letná noc“
v podaní Divadlo Komédie.Hrajú: K. Farkašová a M. Ochrá-		
nek.Vstupenky na predstavenie Letná noc si môže 		
zadarmo vyzdvihnúť každá obyvateľka s trvalým bydliskom
v Ružinove na recepcii v DK Ružinov, Ružinovská 28, každý
deň od 7:00 do 22:00 hod. Pozor,počet vstupeniek obme-		
dzený.
08.3. – 10.3. pi - ne 10.00 h – 20.00 h
CESTOU - NECESTOU
Cestovateľský festival s viac ako 50 inšpirujúcimi prezentá		
ciami.Vstupenky a viac info na www.cestounecestou.sk
09.3. so 15.00 h
RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
Stretnutie družstiev kompozičného šachu ŠK DK Ružinov
12.3. ut 9.00 h
DROGY SÚ CESTOU DO TMY
Multimediálne protidrogové divadlo pre ZŠ MČ Ružinov
13.3. str 13:00 h
TAIČI PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
Zdravotné cvičenie Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
14.3. štv 19.00 h
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
Komédia - kabaret - fraška s pesničkami Divadlo komédie
Vstupenky v sieti Ticketportal
15.3. pi 19.00 h
KLIMAKTÉRIUM... a čo?
16.3. so 13.30 h - 17.15 h
X. TURNAJ DANUBIA
Celoslovenský prebor v riešení hádaniek a krížoviek
17.3. ne 9.00 h – 13.30 h
X. TURNAJ DANUBIA
Celoslovenský prebor v riešení
hlavolamov, logických úloh a sudoku
17.3. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti - Aladinova čarovná
lampa. Stražanovo bábkové divadlo. Vstup 3 €

18.3.po 19.00 h
VTÁK
Hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky Divadlo
Komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
20.3. str 10.00 h
JUBILANTI RUŽINOVA
Slávnostné stretnutie so seniormi pri príležitosti ich
životného jubilea Podujatie MÚ Ružinov
20.3.
str 13:00 h
TAIČI PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
Zdravotné cvičenie. Vstup zadarmo pre seniorov
z Ružinova
21.3. štv 10.00 h
„KAPITÁN PADÁK
NA AEROAUTE V RUŽINOVE“
Autorské čítanie Kristíny Baluchovej spojené
s besedou pre deti. Vstup zadarmo
21.3. štv 17.00 - 21:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
Hrá skupina Party Time. Vstup 3 €
23.3. so 8.00 - 14.00 h
HOBBY BRATISLAVA
Burza zberateľov modelov automobilov, modelových
železníc, plastikových modelov a iné
Viac info na www.hobbybratislava.sk
24.3. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti - Jurko a prasiatko
Divadlo po hríbikom. Vstup 3 €
25.3. po 14.30 h
KONCERT PRE SENIOROV MČ RUŽINOV
Podujatie MÚ Ružinov
27.3. str 13:00 h
TAIČI PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
Zdravotné cvičenie
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
27.3. str 17.00 - 21:00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie. Hrá
skupina Charlie Duo. Vstup 3 €
29.3. – 31.3. pi – ne 09.00 h – 22.00 h
ANIME SHOW 2019
Medzinárodný festival comicsu, anime a hier
Vstupenky a viac info na www. www.animeshow.sk

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230
5.3. ut 17.00 h
DETSKÝ FAŠIANGOVÝ ZUMBA KARNEVAL
Podujatie plné zábavy a smiechu, na ktorom malé aj
veľké masky oslávia koniec fašiangu sprievodom masiek
a tancom so Zumba® Zuzkou. Na záver programu sa
uskutoční tradičné pochovávanie basy v podaní detí
z DFS Malinkí. Prihlášky na dana.plaskova@
cultusruzinov.sk. Vstup zadarmo.

SD Nivy, Súťažná 18
01.03. PI 18:00
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, 		
		
USA, 2019 (PRE DETI)
01.03. PI 20:00
FAVORITKA Yorgos Lanthimos,
		Brit./Ír./USA, 2018
02.03. SO 16:15
OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018
02.03. SO 18:00
DIEVČA S PERLOU A ĎALŠIE POKLADY
		MÚZEA MAURITSHUIS David Bickerstaff, 		
		
Brit., 2015 (EXHIBITION ON SCREEN)
02.03. SO 19:45
ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
		
Philippe de Chauveron, Fr., 2019
06.03. ST 19:30
COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE
		
Wash Westmoreland, Brit./USA, 2018
07.03. ŠT 19:30
GREEN BOOK Peter Farrelly,
		
USA, 2018 (PREMIÉRA)
08.03. PI 18:00
PSIE VELIČENSTVO
		
Ben Stassen, Belg., 2019 (PRE DETI)
08.03. PI 19:45
ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016
09.03. SO 17:30
BOHEMIAN RHAPSODY
		
Bryan Singer, Brit./USA, 2018
09.03. SO 20:00
TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018
13.03. ST 19:30
BLACKkKLANSMAN Spike Lee, USA, 2018
14.03. ŠT 19:30
PAŠERÁK Clint Eastwood, USA, 2018
15.03. PI 18:00
ČAROVNÝ PARK 3D
		Josh Appelbaum, USA/Špan., 2019 (PRE DETI)
15.03. PI 19:45
SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík, ČR/SR, 2019

16.03. SO 17:30
GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018
16.03. SO 20:00
ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
		
Philippe de Chauveron, Fr., 2019
18.03. PO 14:00
RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: 		
		OKRESNÍ PŘEBOR Česko, 2012
20.03. ST 19:30
ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016
21.03. ŠT 19:30
SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík, ČR/SR, 2019
22.03. PI 18:00
DILILI V PARÍŽI
		Michel Ocelot, Fr., 2018 (PRE DETI)
22.03. PI 19:45
LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018
23.03. SO 16:00
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: HURVÍNEK A
		KÚZELNÉ MÚZEUM Česko, 2017
23.03. SO 18:00
VAN GOGH – O OBILNÝCH POLIACH
		
A OBLAČNOM NEBI Giovanni Piscaglia, Tal.,
		
2018 (ART ON SCREEN)
23.03. SO 19:45
BOHEMIAN RHAPSODY
		
Bryan Singer, Brit./USA, 2018
27.03. ST 19:30
GREEN BOOK
		
Peter Farrelly, USA, 2018
28.03. ŠT 19:30
ARCTIC
		Joe Penna, Island, 2018 (PREMIÉRA)
29.03. PI 18:00
ČAROVNÝ PARK 			
		Josh Appelbaum, USA/Špan., 2019 (PRE DETI)
29.03. PI 19:45
ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
		
Philippe de Chauveron, Fr., 2019

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

12.3. ut 17.00 h
ČITÁRNIČKA
Predvečerné čítanie pre deti z klasických a osvedčených
rozprávkových knižiek. Pre deti a ich rodičov znovu 		
objavíme čaro „živého“ čítania. Prihlásiť sa môžete na
dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Vstup zadarmo
20.3. str 13:00 h
PREDNÁŠKA PRE SENIOROV
Praktická prednáška o základoch zdravej výživy pre
seniorov s certifikovaným poradcom. Prednáška plná 		
cenných rád s návodom, ako sa zdravšie stravovať.
Vstup zadarmo
22.3. pia 17.00 h
NÁVRAT K TRADÍCIAM
Na komunitnom tvorivom popoludní pre malých i veľkých 		
si ukážeme vyšívanie tradičných ornamentov. Súčasťou 		
podujatia bude aj výstava ručných prác. Prihlásiť sa môžete
na dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Vstup zadarmo
29.3. pia 17.00 h
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE
Tvorivé popoludnie pre malých i veľkých. Ukážeme si 		
tradičné techniky zdobenia a vytvoríme spolu veľkonočné
zajačiky. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@		
cultusruzinov.sk. Vstup zadarmo.

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

02.3. so 10:30 h
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Soľ nad zlato v podaní Harry Theatre
Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
08.3. pia 19.00 h
RODINNÝ NÁVOD
Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné predstavenie.
Vstupenky na www.divadlotandem.sk
13.3. str 17:00
TVORIVÉ DIELNE V SD NIVY
Tento kurz určite poteší nielen deti, ktoré radi maľujú a
tvoria, ale určite zaujme aj malé šidielka, ktoré inak nikde
neobsedia. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@		
cultusruzinov.sk. Vstup zadarmo
18.3. po 14.00 h
FILMOVÉ PREMIETANIE
PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
Kino Nostalgia, Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
22.3. pia 19.00 h
STAROVAL
Muzikál, dráma Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné
predstavenie. Vstupenky na www.divadlotandem.sk
23.3. so 16.00 h
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
Kino Nostalgia. Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova
25.3. po 19.00 h
LAKOMEC?
Na motívy Molierovej hry „Lakomec“. Prešporské divadlo.
Vstupenky na presporskedivadlo@gmail.com

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava,
tel.č.: 02-5556 3508,
E-mail: pokladna@rnd.sk

05.03. ut 19.00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom
06.03. st 19.00 hod. Súpis dravcov
07.03. št 19.00 hod. Čo sa snív trpaslíkom
08.03. pi 19.00 hod. Čo sa sníva trpaslíkom
12.03. ut 19.00 hod. Malý veľký muž
13.03. st 19.00 hod. Malý veľký muž
14.03. št 19.00 hod. Besame mucho
25.03.po 19.00 hod Malý veľký muž
26.03. ut 19.00 hod. Jááánošííík po tristo rokoch
		so SĽUK-om
27.03. st 19.00 hod. Jááánošííík po tristo rokoch
		so SĽUK-om
28.03. št 19.00 hod. Jááánošííík po tristo rokoch
		so SĽUK-om

