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Zahrajte 
si s nami!

Jarný otvorený turnaj v hre BOCCIA 

09.30 – 14.00 hod.
Telocvičňa Špeciálnej ZŠ,  
Nevädzová 3, Ružinov

Sobota

29. 3.  
2014    Prihlasovanie: 0948 529 976

Organizuje: www.omdvsr.sk

rganizácia
muskulárnych 
dystrofikov
v SR

l  Seniori nad 65 rokov (to, že hru 
nepoznáte nie je prekážkou!)

l  Ľudia s telesným postihnutím 
(bez rozdielu veku)

SÚŤAŽ S TELEVÍZIOU RUŽINOV O HODNOTNÉ CENY NA STRANE 12 

Knižná búdka 
spojila susedov 

Areál ZŠ 
Kulíškova bude  
mať moderné športovisko 

Na Miletičke bude  
viac ovocia a zeleniny

Snažíme sa, 
aby tu bolo veselo



2 kuchynay
lidla.sk
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Ak doma nájdete staré fotografie Ružinova, ako vyzeral kedysi, budeme radi, ak sa s nami o ne 
podelíte. Chceme ich zozbierať čo najviac, aby sme mohli zorganizovať zaujímavú výstavu. Kópie 
fotografií poskytneme aj Mestskému archívu v  Bratislave, ktorý ich zachová pre ďalšie generácie. Ak 
doma ešte nejaké snímky nájdete, pošlite nám ich oskenované emailom na adresu echo@ruzinov.sk 
alebo poštou do redakcie na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava, prípadne nám 
ich do redakcie prineste osobne, my si ich zoskenujeme. Najzaujímavejšiu fotografiu odmení zástupca 
starostu Ján Buocik knihou fotografií starej Bratislavy. 

Máte doma staré fotografie Ružinova?  

Snímka zachytáva začiatok výstavby autobusovej stanice Mlynské nivy na prelome 70. a 80. rokov . 
Pôvodné sklady sú už zbúrané, vo výstavbe je konštrukcia koridoru a postavený je protihlukový múr. Za 
fotografiu ďakujeme Eve Szakálove z Páričkovej ulice.  

kuchynay
lidla.sk

Športový areál na 
Kulíškovej zrekonštruuje 
súkromný investor 

Choré stromy  
v Parku Andreja  
Hlinku nahradia 
nové

Ružinovčania dali 
najviac hlasov  
Milanovi Kňažkovi

Štyri detské  
ihriská zmenia svoj vzhľad

Školské športovisko pri ZŠ Kulíškova zre-
konštruuje spoločnosť HB Reavis Slovakia. 
Mestská časť Ružinov s ním v prvej polovici 
marca uzavrela zmluvu o spolupráci. „Na 
základe  zmluvy investor zrealizuje atletickú 
bežeckú dráhu s tartanovým povrchom, do-
skočisko a multifunkčné ihrisko s tenisovým 
ihriskom,“ priblížil detaily obnovy areá-
lu  starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH).    

„Z pozície developera si uvedomujeme, že 
naše projekty majú výrazný mestotvorný 
charakter. Nemalú časť našich súkromných 
zdrojov pritom často investujeme v prospech 
verejnosti. Vybudovanie modernej bežeckej 
dráhy a tenisového ihriska považujeme za 
náš dar deťom, mládeži a obyvateľom mest-
skej časti Ružinov," povedal výkonný riadi-
teľ HB Reavis Adrián Rác. Práce by sa mali 
realizovať počas letných prázdnin. Záro-
veň bude samospráva tento rok zo svojho 

rozpočtu revitalizovať školské športového 
areály pri ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Ružová 
dolina, dokončuje sa areál pri ZŠ Vrútocká. 
Peniaze na to schválili ružinovskí poslanci. 
Tento rok by tak mali byť zrevitalizované  
športoviská pre verejnosť prístupné na pia-
tich základných školách. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Výrubom  32 starých a chorých stromov  
a 350 m2 kríkov začala v druhej polovici 
marca revitalizácia zelene v Parku Andreja 
Hlinku. Namiesto nich mestská časť Ružinov 
vysadí 100 nových stromov a nové kríky. 
Obnova zelene je súčasťou rekonštrukcie 
parku, ktorá začala minulý rok na jeseň vy-
čistením a ošetrením všetkých betónových 
múrov. „V najbližších mesiacoch prejde rekon-
štrukciou veľká závojová fontána a chodníky 
po obvode parku,“ ozrejmil starosta Ružinova 
Dušan Pekár (KDH).  Takisto Ružinov zabez-
pečí realizáciu chýbajúceho osvetlenia, od-
vodnenie plôch, pripravené má nové lavičky 
a smetné koše. Na dokončenie opravy roz-
ľahlých spevnených plôch Ružinov ešte hľa-
dá súkromné finančné zdroje. Rekonštruk-
cia parku bude financovaná kombinovane  
z rozpočtu mestskej časti a vo výraznej miere 
z peňazí viacerých súkromných spoločnos-
tí, s ktorými mestská časť uzavrela zmluvu  
o spolupráci.

(red)

Prvého kola marcových volieb pre-
zidenta SR sa v Ružinove zúčastnilo 
54,72% oprávnených voličov. Najviac 
hlasov od Ružinovčanov získal Milan 
Kňažko (26,65 % , 9 697 hlasov).  
Za ním nasledovali Andrej Kiska  
(25,55 %, 9 297 hlasov), Radoslav Pro-
cházka (8 759 hlasov, 24,07%) a Robert 
Fico (17,61%, 6 406 hlasov).  Ostatní 
kandidáti mali pod 629 hlasov. Druhé 
kolo prezidentských volieb bude  
29. marca 2014, voliči sa budú rozho-
dovať medzi Robertom Ficom  
a Andrejom Kiskom.  

Veľké detské ihrisko na Bachovej ulici 
prejde tento rok kompletnou rekon-
štrukciou. Bude mať, rovnako ako doteraz, 
časť s preliezačkami a plochy na športova-
nie, ale v modernejšej podobe. „V súčasnos-
ti hľadáme možnosti, ako by sa ihrisko dalo 
zrekonštruovať. Keď budeme mať projekt, 
vyberieme formou verejného  obstarávania 
dodávateľa rekonštrukcie. Do leta by sme 
chceli mať ihrisko hotové,“ povedala Alexan-
dra Szökeová, vedúca referátu územného 
plánu a regionálneho rozvoja ružinovského 
miestneho úradu. Okrem ihriska na Bacho-
vej chce Ružinov tento rok zrekonštruovať aj 
to na Nezábudkovej.  Zároveň mestská časť  
uzavrela zmluvu so súkromným investo-
rom, ktorý postavil obytný dom na Gagari-
novej ulici. Podľa zmluvy musí tento rok zre-

konštruovať detské ihrisko na Sinokvetnej  
a Starých záhradách. „Doplniť chceme aj hra-
cie prvky na detské ihrisko na Rumančekovej, 
kam chodí veľmi veľa detí,“ dodala Alexandra 
Szökeová. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka 

Viac ako 50-ročný športový areál sa zmení

Ihrisko na Bachovej
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POSLANECKÉ STREDY
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 
každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí.

2. apríl 2014  Eulália Ižová                               (volebný obvod Ostredky)
9. apríl 2014  Katarína Ševčíková                    (volebný obvod Trnávka) 
16. apríl 2014   Mgr. Boris Cehlárik                   (volebný obvod Nivy)
23. apríl 2014  Ing. Martin Klementis               (volebný obvod Starý Ružinov)
30. apríl 2014   Ing. Peter Valko                         (volebný obvod Ružová dolina) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM

1. apríl 2014  
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň ZŠ Nevädzová 2 

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Mgr. Ján Buocik  

Ján Buocik (37) bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva za Ostredky 
v roku 2010 za stranu SDKÚ-DS. Zároveň je odvtedy zástupcom starostu. 
Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a desať rokov je 
partnerom advokátskej kancelárie. 

AJ TOTO SOM JA 

Veľmi rád cestujem, vďaka študentským brigádam 
v zahraničí som precestoval Thajsko, Venezuelu, 
Peru, Južnú Afriku, USA. Najkrajší cestovateľský 
zážitok je ale čerstvý. Pred rokom sme spolu  
s bratom a naším vtedy 71-ročným otcom trekovali 
v Himalájach. Pochopil som, že návodom na dobrú 
kondíciu aj po sedemdesiatke je pozitívny prístup  
k životu. Tak ma to učil otec a to učím aj ja svoje 
deti. Na nervy sebe aj svojej manželke leziem tým, 
že som málo s rodinou, to musím zlepšiť.

jan.buocik@ruzinov.sk

S akou ambíciou, akým cieľom ste išli do  
komunálnej politiky? 
Už od gymnázia ma to do politiky „ťahalo“, podarilo sa to 
však až po tridsiatke. Myslím, že aby ste mohli vykonávať 
verejnú službu pre iných, musíte sa sám usadiť. Vicesta-
rostom som sa stal už ako manžel a rodič. Komunálna 
politika je spôsob ako zlepšovať prostredie, v ktorom žijú 
vaši blízki a aj tí, ktorých osobne nepoznáte. Nie je mi 
jedno v akom stave je škôlka, škola, do ktorej chodia naše 
deti, v akom stave je verejná zeleň, parky, námestia, či 
chodníky a cesty, po ktorých chodíme nie sú plné výtlkov.  

Naplnilo sa to zatiaľ? 
Mnoho sa podarilo. Mám na starosti ružinovské financie a 
školstvo. V tomto roku budú všetky „sociálky“ v škôlkach 
a školách zrekonštruované. Znížili sme energetickú ná-
ročnosť školských budov. Podarilo sa mi presvedčiť kole-
gov poslancov, aby sme cesty neplátali, ale opravovali ich 
celé povrchy. Ružinov hospodári s prebytkom. Na druhej 
strane ma veľa vecí v komunálnej politike zaskočilo. Naj-
mä všetko trvá oveľa dlhšie ako v súkromnom sektore.

Vaše prvé volebné obdobie sa blíži do finále. Ktoré 
udalosti alebo kroky mestskej časti vnímate ako 
najviac úspešné? 
Teším sa, že som patril medzi poslancov, ktorí podpo-
rovali revitalizáciu školských ihrísk. Už koncom tohto 
roka budú v Ružinove štyri tartanové bežecké dráhy. To 
je celoslovenský unikát! Seniori si určite všimli obnovu 
lavičiek v parkoch. Ružinovským učiteľom sme pridelili 
niekoľko obecných bytov. Riaditelia našich škôl a škôlok 
nás upozorňovali, že udržať si za učiteľské platy ozaj kva-
litného pedagóga je ťažké. Vytvorili sme podmienky, aby 
sme v našej mestskej časti mali kvalitných učiteľov. 

V Ružinove je stále čo robiť, je to veľká  mestská 
časť. Čo považujete za stále nedoriešené, proble-
matické, čomu treba venovať  ďalšiu pozornosť? 
Nejasným kompetenciám medzi magistrátom a mest-
skou časťou a celkovému podfinancovaniu Bratislavy ako 
hlavného mesta. Napríklad, nie je správne, aby magistrát 
vydával záväzné stanoviská k výstavbe a stavebné úrady 
boli na mestských častiach. Sme svedkami, že magistrát 
vydáva stanoviská doslova v rozpore so záujmami Ru-

žinova. Niektoré cesty sú v kompetencií mestskej časti, 
niektoré v kompetencií magistrátu. Takto môžeme po-
kračovať ... Nedostatok peňazí sa v Ružinove premieta do 
stavu, v akom máme napríklad knižnice, DK Ružinov, zim-
ný štadión V. Dzurillu. Ružinovčania si zaslúžia pekný kul-
túrny stánok, deti moderný zimák. Všetko sú to miliónové 
investície, ktoré si Ružinov bez zadĺženia nemôže dovoliť.

Akým spôsobom komunikujete s obyvateľmi? 
Ako vicestarosta mám kanceláriu na miestnom úrade, 
občania ma tu bežne nájdu. Je však pre mňa milým pre-
kvapením, že ma poznávajú ľudia aj na ulici alebo v ob-
chode. Oslovujú ma aj s problémami, veľa ich reaguje na 
to, že zbieram staré fotografie Ružinova.

S akými podnetmi sa na vás obracajú? 
Myslím, že nevybočujem z rámca bežnej poslaneckej 

agendy. Ľudí trápi nedostatok odpadkových a psíčkar-
ských košov, čistota na uliciach, málo parkovacích miest, 
prerezanie stromov, ktoré tienia do bytov, osadenie re-
tardérov na cestách, zmazané dopravné značenie. Nieke-
dy stačí málo a veci sa pohnú dopredu. Občan ma požia-
dal o retardér v Ružovej doline a do mesiaca tam bol.

Niektorí obyvatelia majú ťažké srdce na koncepciu 
odpredaja pozemkov pod ich garážami, ktorá bola 
schválená v miestnom zastupiteľstve. Niektoré 
pozemky sú určené ako vhodné na predaj pre 
tých, ktorí na nich už dlhé roky vlastnia garáž, iné 
nie, pretože pozemky by mohli byť v budúcnosti 
vhodné na výstavbu hromadných garáží. Vnímajú 
to ako nespravodlivosť, že si nemôžu kúpiť poze-
mok pod garážou, ktorú už dlho vlastnia. 
Miestne zastupiteľstvo prijalo koncepciu už asi pred 
dvoma rokmi. Koncepcia bola spracovaná v spolupráci 
s odborníkmi. Hlavná architektka Bratislavy, docentka 
fakulty architektúry predaj pozemkov pod garážami ne-
odporúčali. Navyše si myslím, že mesto by svoje pozemky 
malo predávať iba výnimočne. Keby v minulosti neboli 
obecné pozemky rozpredané v takom rozsahu, mali by 
sme oveľa menej problémov s neželaným zahusťovaním. 

Nový grantový program mestskej časti, ktorý 
vznikol pred troma rokmi, má za sebou niekoľko 
výziev a desiatky zrealizovaných projektov, počet 
uchádzačov stúpa. Ktoré nápady ľudí považujete 
za najzaujímavejšie, najprínosnejšie? 
Grantový program považujem za vlajkovú loď Ružinova. 
Ružinovčania sú aktívni ľudia s mnoho nápadmi, na ich 
realizáciu však chýbali peniaze. Poznáme to, nie je jed-
noduché dohodnúť sa so susedmi, aby každý prispel na 
zlepšenie svojho okolia. Vďaka ružinovským grantom 
majú občania krajšie kontajnerové stojiská, opravené 
prístupové chodníky k domu, vysadenú novú zeleň, zre-
konštruované pieskoviská a ešte veľa iného. Doteraz sme 
cez granty pridelili sumu viac ako 330 tisíc eur. V roku 
2014 máme na granty vyčlenenú  trikrát väčšiu sumu ako 
bratislavský magistrát na celé mesto. 

Miroslava Štrosová
Foto: archív J.B. 
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Kedy budú podchody medzi Ostredkami a Trnávkou? 

Zverejnenie návrhu registra obnovenej 
evidencie pozemkov na Trnávke 

Ružinov chce na Štrkovci stavebnú  
uzáveru, kým schváli územné plány zón 

O Ostredkoch rokovali mestskí poslanci

Zvýšiť bezpečnosť na železničnej trati, ktorá rozde-
ľuje Ostredky a Trnávku má pripravovaný projekt 
Železníc Slovenskej republiky- terminály integrova-
nej osobnej dopravy (TIOP). Nové zastávky vlakov 
majú so sebou priniesť aj vybudovanie podchodov. 

Projekt zahustenia zastávok na železničnej trati Devínska 
Nová Ves - Bratislava Hlavná stanica - Podunajské Biskupice 
je známy už dlhšie. Jeho súčasťou majú byť aj dve nové za-
stávky v Ružinove a k nim podchody. Jeden pri Hornbachu, 
druhý pri ulici V. Clementisa. Podchody majú zároveň zvýšiť 
bezpečnosť chodcov, ktorí teraz prechádzajú cez koľajnice. 

Všetko cez verejné obstarávanie 
V súčasnosti Železnice SR (ŽSR) vyhodnocujú ponuky na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie. „V súlade s ozná-
mením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných pod-
kladov predmetnej verejnej súťaže  lehota viazanosti ponúk 
končí dňom 30.4. 2014. Do tohto termínu bude v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní uzatvorená zmluva o die-
lo na predmetnú zákazku s úspešným uchádzačom. Podľa 
zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže, požadujeme 
najneskorší termín dodania územného rozhodnutia do sep-
tembra roku 2015,“ uviedla hovorkyňa Železníc SR Martina 
Pavlíková. Z toho vyplýva, že v roku 2015 bude mať projekt 
zatiaľ len územné rozhodnutie. Pavlíková zároveň dodala, 
že dokončenie projektovej prípravy, ako aj zabezpečenie 

samotnej realizácie stavby, by malo byť financované z fi-
nančných zdrojov Európskej únie z programového obdobia 
2014–2020. Vzhľadom na túto skutočnosť ŽSR ešte nevedia  
konečný termín vybudovania nových  podchodov v Ruži-
nove. „V prípade, že budú vyjasnené všetky otázky daného 
programového obdobia Európskej únie, bude po dodaní prá-
voplatného územného rozhodnutia potrebné ešte zabezpečiť 
spracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie 
a získanie stavebného povolenia,“ spresnila Martina Pavlíko-
vá. Výber dodávateľa, ktorý pre Železnice uvedené zabez-
pečí, uskutočnia samostatnou verejnou súťažou. Následne 
po dodaní  právoplatného stavebného povolenia sa musí 
uskutočniť verejné obstarávanie na výber  zhotoviteľa stav-
by. „Až po ukončení posledného výberového konania budeme 
môcť oznámiť termín vybudovania nových podchodov, teda 
aj toho na zastávke Trnávka,“ uzavrela Pavlíková. 

Marianna Šebová 
Foto: redakcia

Súčasne bude komisia na obnovu evidencie 
pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrál-
nom území Trnávka doručovať každému účast-
níkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu 
alebo sídlo je známe, výpis z návrhu registra 
týkajúci sa pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve 
alebo správe.

Známi účastníci konania môžu podať v zmysle 
§ 7 ods. 2 zákona námietky k zverejnenému ná-
vrhu registra s ich odôvodnením písomne do 30 
dní od doručenia výpisu z návrhu registra, ostat-
ní účastníci konania do 30 dní od zverejnenia ná-
vrhu registra. Na námietky' po lehote alebo ná-
mietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie sa podľa 
ustanovenia § 7 ods. 4 zákona neprihliada.

Účastníci konania môžu podať návrh na vydanie 
rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k po-
zemkom vydržaním podľa § 11 ods. 1, § 11a ods. 

l, § 12 ods. l zákona, a to aj dediči oprávneného 
držiteľa. Návrh možno podať len na účely tohto 
konania a najneskôr s podaním námietok proti 
výpisu z návrhu registra.

Námietky spolu s odôvodnením sa zasielajú na 
adresu : Magistrát hlavného mesta SR Bratisla-
vy, oddelenie správy nehnuteľností, Ing. Helena 
Klinčeková, Primaciálne nám. č. l, 814 99 Brati-
slava 1.

Katastrálny odbor upozorňuje účastníkov ko-
nania, že návrh registra ani výpisy z návrhu 
registra neobsahujú údaje o pozemkoch, ku 
ktorým vlastnícke práva sú zapísané na listoch 
vlastníctva v celosti t.j. na 1/1 a neuvedenie ta-
kéhoto pozemku v návrhu registra ani vo výpise 
z registra nemožno v žiadnom prípade považo-
vať za chybu.

Komplikovaný proces regulácie výstavby v okolí obľúbeného Štrkovec-
kého jazera sa dostal do ďalšej fázy. Ružinovskí poslanci na februárovom 
miestnom zastupiteľstve schválili zadania troch územných plánov zón Bajkalská 
roh, Bajkalská Drieňová a Štrkovecké jazero. Ružinov tak môže pristúpiť k vytvo-
reniu samotných územných plánov zón s cieľom zachovať rekreačný charakter 
jazera a dať  investorom jasné a detailné mantinely. „Zároveň začneme  konanie 
o stavebnej uzávere v tomto území, aby platila do schválenia územných plánov 
zón,“ povedal starosta Dušan Pekár (KDH). Ružinovskí poslanci takýto postup 
odsúhlasili aj formou uznesenia, ktoré navrhla poslankyňa Tatiana Tomášková 
(SDKÚ-DS). 
Odborníci v spolupráci s miestnym úradom už pracujú na samotných návrhoch 
územných plánov zón, vysporiadať sa pritom musia s existujúcimi investičnými 
zámermi, ktoré tu stavebníci majú. Veľký územný plán mesta tu stavať umožňuje, 
reguluje však nedostatočne pravidlá zástavby v tomto území. Návrhy územných 
plánov zón mestská časť Ružinov po ich vytvorení prerokuje aj s verejnosťou. 

Poslanci mestského zastupiteľstva vzali začiatkom marca na vedo-
mie petíciu obyvateľov proti plánovanej výstavbe a výrubu zelene na 
Ostredkoch. Podpísalo ju vyše 4 tisíc ľudí. Zároveň poslanci svojím hlasovaní 
skonštatovali,  že podľa stanoviska mesta, vydaného v procese posudzovania 
vplyvov navrhovaného zámeru na životné prostredie, predložený zámer Re-
vitalizácie sídliska Ostredky nie je v súlade s územným plánom Bratislavy. Za-
stupiteľstvo požiadalo mestskú časť Ružinov o vyhlásenie stavebnej uzávery  
v dotknutom území. Primátor  Milan Ftáčnik má predložiť na májové rokovanie   
mestského zastupiteľstva na schválenie dve navrhované zmeny územného plánu 
Bratislavy. O ich čo najrýchlejšie prerokovanie požiadala mestská časť Ružinov 
koncom decembra minulého roka. Ide o zmenu funkcie viacpodlažnej bytovej vý-
stavby na funkciu parková zeleň pozdĺž ulice Vl. Clementisa a medzi Rovníkovou 
ulicou a areálom školy. 

inzerciainzercia
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Rezidenčné parkovanie neprešlo 

Nedarí sa Vám SCHUDNÚŤ? Chcete zmeniť svoj ŽIVOTNÝ ŠTÝL alebo zvýšiť 
svoju AKTIVITU? Naozaj sa stravujete ZDRAVO a RACIONÁLNE?

Využite naše služby
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO
• Diagnostika zloženia tela
• Detoxikácia organizmu
• Individuálne výživové plány
• Programy na chudnutie
•Výživa detí a seniorov

DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA NA IN BODY
InBody je prístroj na zistenie efektivity cvičenia a dodržiavania redukcie. Analýza 
využíva najmodernejšiu presnú a rýchlu technológiu DSM-BIA.

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA
Lekárne Harmónia Bratislava, Miletičova 40 /vchod z Koceľovej/
Tel.: 02/5557 5876, www.poradcaprevyzivu.sk

Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny 
ponúka tieto služby:

-  oprava všetkych typov hodín a hodiniek
-  výkup starožitných hodín a náramkových 

hodiniek
- predaj-ohodnotenie

Adresa predajne: Staré hodiny - hodinky, Nezábudková 5,Bratislava 
(pri Rotunde),Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok  09.00-12.00 hod,13.00-17.00 hod. 

Tel:0905/226 886, email: mirohodiny@gmail.com, www.stare-hodiny.sk

p

Odkúpime všetky staré mechnické náramkové a vreckové hodinky, aj nefunkčné.
OMEGA,IWC,LONGINES,HEUER,BREITLING,ZENITH,PATEK PHILIPPE,ROLEX, 
VACHERON CONSTANTIN,SCHAFFHAUSEN,PRIM-ORLIK,SPORT,DIPLOMAT.
Dobre zaplatíme za vojenské hodinky a hodinky so stopkami. Odkúpime pozlátené 
hodinky ruskej výroby a prim a iné mechanické hodiny. Platba v hotovosti,ihneď.

Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasova-
ním mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatú-
tu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlaso-
vanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré 
malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z rokovania  stiahol. Schváliť 
VZN odporučilo len šesť mestských častí, medzi ktorými bolo Staré 
a Nové Mesto, Devín, Petržalka, Jarovce a Rusovce. S dokumentom 
nesúhlasilo desať, medzi nimi aj Ružinov. V Ružinove by totiž vznikol 
zavadením rezidenčného systému parkovania veľký problém. Do 
systému totiž nemali byť zaradené mnohé účelové komunikácie vo 
vnútroblokoch.  Tým pádom by tu ľudia s trvalým pobytom (rezi-
denti) nemohli byť uprednostnení pri parkovaní. Poslanci argumen-
tovali aj tým, že chýbajú záchytné parkoviská a nesúhlasili s tým, že 
obyvateľ jednej mestskej časti by za parkovanie v druhej mestskej 
časti musel platiť. 

(red)

JARNÉ UPRATOVANIE 2014
formou triedeného zberu objemného 

odpadu do veľkokapacitných kontajnerov
zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 

22.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY  - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,   
    zástavka autobusov č.39 
ŠTRKOVEC    - Komárnická – roh Herlianska ul. 
    parkovisko  
TRNÁVKA   - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre
 

29.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ   -  parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu 
VLČIE HRDLO - sídlisko
POŠEŇ   - parkovisko pred nákupným 
    centrom Kocka  
TRÁVNIKY  - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú 
  

dňa 5.4.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - ulica Priekopy pri garážach   
RUŽOVÁ DOLINA   - parkovisko pred Základnou školou 
    Ružová dolina 29
NIVY   - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej
  - pred SD Nivy na Súťažnej 

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bez-
platne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky
V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

AKO NA TO?

Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte  Miestny úrad MČ 
Bratislava – Ružinov:    
- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54, 
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje: 
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej 
potrebujete spotrebiče odviezť 

V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do 
vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. 
Ďakujeme, že  nám v priebehu dňa umožníte vstup do 
týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všet-
kých   nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z 
bytov, pivníc či povál.

Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov 
spracováva  ako  sprostredkovateľ  v mene kolektívnej organizácie  

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to 
len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotre-
biče (fény, holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len od-
tiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne 

prispieva k ochrane životného prostredia.

inzerciainzercia

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA
Lekárne Harmónia Bratislava, Miletičova 40 /vchod z Koceľovej/
Tel.: 02/5557 5876,  www.harmonia-lekaren.sk
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Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, ako vecne príslušný správny orgán na kona-
nie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v zmysle § 7 ods. 1 
 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva  
k pozemkom v znení noviel zverejnil 10.3.2014 na dobu 30 dní návrh registra obnovenej 
evidencie pozemkov v katastrálnom území Trnávka na verejné nahliadnutie. Nachádza sa 
v priestoroch Miestneho úradu MČ Bratislava –Ružinov na Mierovej 21 v miestnosti č. 301 
na 3. poschodí až do 9.4.2014.  Každú stredu v čase od 8°° do 16°° je prítomný zhotoviteľ 
registra, ktorý bude poskytovať informácie o údajoch zapísaných v návrhu registra.

ˇ̌

ˇ 
ˇ 

‚Den, ked sú 
slová zbytocné

SMS 848 
v hodnote 2 eurá 
od 31. 3. do 18. 4.

 www.dennarcisov.sk

Operátori odvedú do zbierky celú sumu 
a samotné zaslanie SMS zákazníkovi 
nespoplatňujú.

N_ruzinovskeecho_91x67.indd   2 18.3.2014   10:47
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Postavil garáž  
načierno, musel ju zbúrať 

Z Mlynských luhov  
zmizli nelegálne reklamy 

Budova na Miletičovej sa mení na 
byty, investor kúpi do Ružinova 
nové smetné koše 

Majiteľ garáže v záhradkárskej 
osade vo Vlčom hrdle musel svo-
ju garáž zbúrať a zaplatiť pokutu. 
Postavil ju totiž bez stavebného 
povolenia. Nedala sa ani povoliť 
dodatočne, keďže so stavbou ne-
súhlasil Slovnaft. Ružinovský sta-
vebný úrad obyvateľovi nariadil 
nelegálnu stavbu odstrániť. 

Nevyužívaný administra-
tívny objekt na Miletičo-
vej 5, kde sídlila Slovenská 
elektrizačná a prenosová 
sústava, sa mení na 155 by-
tov a apartmánov. V súčas-
nosti investor budovu re-
konštruuje a prispôsobuje 
ju na bývanie.  Parkovacie 
miesta budú za objektom, 
na prízemí vzniknú prenajímateľné priestory.  Dom má byť skolaudo-
vaný o rok. „So Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou uzav-
rela mestská časť Ružinov zmluvu. V rámci nej sa firma zaviazala daro-
vať do rozpočtu samosprávy 10 tisíc eur na úhradu nákladov spojených 
s montážou nových smetných košov v Ružinove,“  informoval starosta 
Ružinova Dušan Pekár (KDH).

(mš) 

Nelegálne reklamné zariadenia si museli ich majitelia odstrániť  
z pozemku pri križovatke ulice Ondrejovova-Mlynské luhy. Nariadil 
im to ružinovský stavebný úrad.  Všetci si reklamné pútače odstránili, 
zostal už len jeden osadený bez povolenia, propagujúci už neexis-
tujúcu firmu.  
Minulý rok si majitelia museli odstrániť aj nelegálne reklamné za-
riadenia pri križovatke Nevädzová-Tomášikova, niekoľko ich zmizlo  
z pozemku na rohu Seberíniho a Tomášikovej, dva veľké bilbordy už 
nie sú na rohu Bajkalskej a Ružinovskej. Reklamné pútače si museli  
z plotu ihriska na Jadrovej odstrániť aj prevádzkovatelia kozmetické-
ho salónu, súkromnej škôlky a fitnes centra. 

Autorov čiernych skládok 
nasnímajú fotopasce 

Už vyše mesiaca dohlia-
dajú na čistotu v Ru-
žinove dve fotopasce. 
Nainštalovali ich dobro-
voľníci zo Zelenej hliad-
ky. Lokality si vytipovali 
na základe skúseností  
s notoricky sa opakujú-
cimi skládkami na rov-
nakom mieste. Presné 
umiestnenie fotopascí 
však zakladateľ Zelenej 

hliadky Matúš Čupka neprezrádza, aby náhodou ľudia nezačali 
„loviť“ fotopasce. Tie fungujú na princípe čierneho blesku, takže 
dokážu robiť snímky aj v noci a bez použitia osvetlenia. Fotky au-
tomaticky posielajú cez internet na email Zelenej hliadky. „Zatiaľ sa 
nám nepodarilo odhaliť človeka, ktorý by v týchto lokalitách nejakým 
spôsobom rozmnožoval čierne skládky. Fotopasce však fungujú na 
sto percent, pretože nám chodí množstvo fotografií, či už okoloidúcich 
alebo áut, takže to oko tam je a je bystré,“ objasnil účinnosť fotopascí 
Matúš Čupka. Ak fotopasce zachytia tvorcu čiernych skládok, jeho 
fotka  sa ocitne na facebooku Zelenej hliadky. Všetci ho tak budú 
vidieť priamo pri čine. 

Marianna Šebová 

Nezabudli ste
na technickú a emisnú kontrolu

pre vaše vozidlo?

STK Bratislava Danubia s.r.o. 
Rožňavská 30, 
821 05 Bratislava
Tel.:02/4446 1597
Hot-line: 0904 608 027, 0905 608 028
www.stkbratislava.sk
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Zber domového 
odpadu s obsahom škodlivín 

Máte doma odpad s obsahom škodlivín? Prineste ho  
v konkrétny deň na konkrétne miesto. 

   Sobota 26. 4. 2014 
   8:00 – 10:00 h  
   Ružová dolina - pri Základnej škole Ružová dolina 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci 
spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických 
osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: 

  Staré náterové hmoty
  Odpadové rozpúšťadlá 
  Pesticídy
  Oleje a tuky 
  Batérie a akumulátory 
  Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
   Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované 
  uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
   Vyradené elektrické a elektronické zariadenia  
  - elektrospotrebiče
  (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

V prípade odpadov, akými sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých 
sa neuvoľňuje odpad.  ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v 
donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín pre pre občanov 
Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magis-
trát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostred-
níctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám  
a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie  
s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu 
sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým oso-
bám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie domového 
odpadu s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius 
Pedersen, a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných 
dňoch od 7.30 do 16.30 h, tel. č. 0902 947 870, príp. 0902 999 585, 
dispečing 0902 947 923. 

JARNÉ UPRATOVANIE 2014
formou triedeného zberu objemného  

odpadu do veľkokapacitných kontajnerov
zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 

22.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY  - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,   
    zástavka autobusov č.39 

ŠTRKOVEC    - Komárnická – roh Herlianska ul.  
    parkovisko  

TRNÁVKA   - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre
 

29.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ   -  parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu 

VLČIE HRDLO - sídlisko

POŠEŇ   - parkovisko pred nákupným  
    centrom Kocka  

TRÁVNIKY  - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú 

      5.4.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - ulica Priekopy pri garážach   

RUŽOVÁ DOLINA   - parkovisko pred Základnou školou 
    Ružová dolina 29

NIVY   - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej
  - pred SD Nivy na Súťažnej 

Nezabudnite na 
povinnú deratizáciu! 

V termíne od 1.4. 2014 do 15.5. 2014 sú fyzické aj právnic-
ké osoby povinné vykonať deratizáciu. Dôležitá je, aby 
sa nerozmnožili potkany  a myši. Deratizácia je zákonnou 
povinnosťou. 

Kto má túto povinnosť? 
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú 
deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanali-
začných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na 
podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravot-
níckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadení, 
zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných 
domov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby - podnikate-
lia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom 
firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie 
živočíšnych škodcov
Fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch 
a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a 
v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivnič-
ných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov 
určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu 
vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocíd-
nymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na  tento účel.

RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ FOTOGRAFIA

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 10. mája 2014

VERNISÁŽ VÝSTAVY: 2. júna 2014

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA: dokumentárna fotogra�a

VEKOVÉ KATEGÓRIE: 1. kategória - deti do 16 rokov

                                           2. kategória - mládež od 16 do 21 rokov

                                           3. kategória - dospelí nad 21 rokov

CENY: v každej kategórii budú udelené ceny podľa                      
             odporúčania odbornej poroty

OSOBITNÁ CENA: fotogra�a zobrazujúca prostredie mestskej  
                         časti Bratislava - Ružinov

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV

VYHLASUJE

9. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

2014

TÉMA SÚŤAŽE: životné prostredie v Bratislave a jej okolí

súčasná podoba mesta a jeho okolia

vzťah obyvateľov k verejnému priestoru

PRIHLÁSENIE:

INFORMÁCIE:

Súťaže sa môžu zúčastniť občania s čiernobielymi a farebnými fotogra�ami 
minimálneho formátu 24x18 cm. Prihlásiť je možné max. 3 fotogra�e alebo 
jednu kolekciu /max. 5 fotogra�í/. Každá fotogra�a musí obsahovať: meno a 
priezvisko, vek, adresu, názov fotogra�e. Fotogra�e možno zaslať aj v elek-
tronickej forme, na CD vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI. Fotogra�e 
zaradené na výstavu budú vytlačené bez ďalšej gra�ckej úpravy vo veľkosti 
28x20 cm.

Práce treba doručiť do 10. mája  2014 na adresu: Spoločenský dom  Prievoz, 
Kaštieľska 30, 821 05 Bratislava alebo mailom na: sadilekova@gmail.com

Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené 
verejnosti

Vyhradzujeme si právo bezplatného použitia fotogra�í  pre vlastné 
propagačné účely /so zachovaním autorstva fotogra�e/.

0905/578460
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ZŠ Vrútocká  
v ekologickom 
koncertnom turné

Školu na Kulíškovej 
ovládli jablká, mrkvy  
a pomaranče  

Eco Mini Tour so spevákmi Thomasom Puskailerom  
a Martinom Madejom. Základná škola Vrútocká ako jedi-
ná ružinovská škola hostila tento koncert, v rámci ktorého si 
deti zábavnou formou  vytvárajú vzťah k triedeniu odpadu  
a jeho recyklácii. Súčasťou programu boli interaktívne videá 
so známymi osobnosťami, pesničky aj tance. Deti zároveň 
získali autogramy od oboch spevákov. 

Foto: www.ecotour.sk

Deň zdravej stravy si pripravili na Základnej škole 
Kulíškova. Deti spolu s učiteľmi robili ovocné šaláty, 
aj s rodičmi ochutnávali jedlá zo zeleniny. Všetkým 
hosťom školáci rozdávali recepty na rôzne šaláty,  
a k téme zdravej výživy vytvorili množstvo kresieb. 
Študentky z Hotelovej akadémie na Mikovíniho 
prispeli k podujatiu ukážkami vyrezávania do ovocia. 
Hravé popoludnie škola zorganizovala  na zvýšenie 
záujmu detí o konzumáciu ovocia a zeleniny.

(red)  

Základná škola, Drieňová 16, 821 03 Bratislava,
Základná škola, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava,
Základná škola, Medzilaborecká 11,  
821 01 Bratislava,
Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava,
Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava,
Základná škola, Ostredková  14, 821 02 Bratislava,
Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava.

Kandidát musí spĺňať nasledovné  
požiadavky:
1.Vysokoškolské vzdelanie požadované pre 
príslušný druh a stupeň školy v súlade s vyhláškou 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogic-
kých zamestnancov a odborných zamestnancov  
v znení neskorších predpisov.

2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
 - kvalifikačné predpoklady  v súlade s §  7 ods. 2 
písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických 
zamestnancoch  a odborných zamestnancoch   
a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov,
 - vykonanie prvej atestácie,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa §3 
ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe  
v školstve a školskej samospráve a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien  
a doplnkov,
 -  bezúhonnosť,
 - zdravotná spôsobilosť,
 - ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:  
1. znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou,
2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
3. práca s PC,
4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 
3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Doklady k prihláške do výberového  
konania:
- overený doklad o požadovanom stupni vzdela-
nia, 
- overený doklad  o absolvovaní prvej atestácie,
- potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej praxe,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o 
duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona  317/2009   
Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a od-
borných zamestnancoch  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov,
- aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace,
- štruktúrovaný  životopis,
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby 
výberového konania,
  - vlastný projekt koncepcie riadenia základnej 
školy ( max. 2 strany ).
  
Prihlášky žiadame zaslať do 22. 4. 2014  na 
adresu: 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení, 
kultúry a športu
Mierová 21 
827 05 Bratislava

Prihlášky zasielajte v  obálke s označením 
„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej 
školy, ........................, Bratislava“ s označením 
NEOTVÁRAŤ alebo odovzdajte osobne v podateľni 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ru-
žinov v zalepenej obálke s označením „Výberové 
konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, 
.............................Bratislava“ – s označením 
NEOTVÁRAŤ.

Miesto a termín výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční v budove prísluš-
nej  základnej školy. Termín výberového konania 
bude uchádzačom oznámený písomne. 

Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť  Bratislava – Ružinov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa nasledujúcich  základných  škôl

s predpokladaným nástupom 1. 8. 2014:

kočíky 
hračky 
sedátka
bicykle
autosedačky
detská móda do 140 cm
kojenecké potreby
detská obuv a iné!

nová predajňa

all for kids
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Slováci vo  
finále na Bratislava Open

Vyhrajte vstupenky do kina 
Súťažte s Kinom Nostalgia a Ružinovským Echom o 4 voľné 
vstupenky na film podľa vlastného výberu. Stačí poslať 
do 7.4. 2014 email s heslom „Súťaž Nostalgia“ na adresu 
echo@ruzinov.sk, pripojiť svoje meno a priezvisko, adresu  
a telefonický kontakt. Štyria vyžrebovaní súťažiaci získajú  
1 voľnú vstupenku na film, ktorý si vyberú. 

Neupratujete po svojom psovi? Porušujete zákon 
Ak sme na prechádzke so psom sme na verejných priestranstvách povinní odpratať psie exkrementy. Prečo? Okrem toho, že je to základná 

ľudská slušnosť, je to aj naša povinnosť, vyplývajúca zo zákona o niektorých podmienkach držania psov aj ružinovského všeobecne záväzného 
nariadenia  o niektorých podmienkach držania psov. 
Určite nikto z nás nechce prísť domov s hnedými a zapáchajúcimi topánkami alebo čistiť deťom oblečenie od psích výkalov. 
Použiť môžeme papierové vrecká a koše na psie exkrementy alebo mikroténové vrecká, ktorých obsah môžeme hodiť aj do bežného smetného koša. 
Vrecko alebo inú pomôcku na odstránenie výkalov, sme povinní nosiť so sebou. 
Nezabudnime: Vstup so psom je V Ružinove úplne zakázaný na detské ihriská a pieskoviská, do areálov škôl a škôlok, na verejné športoviská, 
cintoríny, trhoviská, do vodnej plochy Štrkoveckého jazera a tam, kde je zákaz vstupu so psom vyznačený. 

Predĺžili sme Vám našu 
výnimočnú ponuku:

RELOAD FITNESS CLUB

Kaštieľska 4, Bratislava 821 05
telefón +421 948 377 873
e-mail info@reloadfi tness.sk
www.reloadfi tness.sk

na mesačné, 
štvrťročné a ročné 
permanentky

Darček: -50% ZĽAVA 
na solárium!

Akcia trvá do vypredania alebo do 30.04.2014. Permanentky sú 
neprenosné, na jedno meno sa dá zakúpiť iba jeden druh permanentky!

Od.
01.04.2014

-50%

Pr
vý

LUB

va 821 05
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Akcia trvá
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+

Reload_Fitness_hirdetes_Daj_like_182x90_01.indd   5 2014.03.06.   14:11:06

Ružinovská curlingová hala hostila 
počas posledného februárového 
víkendu  medzinárodný curlingový 
turnaj Bratislava Open.  
Je to už tradičný turnaj, ktorého sa 
tento rok zúčastnilo 30 družstiev z 
desiatich krajín. Záujem mali aj ďalší, 
no organizátori mali svoje limity. „Viac 
tímov sme neprijali len preto, lebo z ka-
pacitných dôvodov by sme to už nezvládli 
zorganizovať. Už teraz  turnaj začal v piatok dopoludnia,“ povedal jeden z organizátorov Pa-
vel Kocian. Len zo Slovinska sa zúčastnilo 7 tímov, ktoré si tu urobili neoficiálny národný 
šampionát. Okrem nich a domácich družstiev sa zúčastnili tímy z Chorvátska, Česka, Poľska,  
Rakúska, Ruska, Bieloruska, Kanady či Bulharska. Taktiež tu štartovalo viacero reprezen-
tácií na invalidných vozíkoch, pričom slovenskí reprezentanti obsadili výborné 9. miesto. 
Slováci mali zastúpenie aj vo finále, kde si tím Stone Hunters zmeral sily s rakúskym OCC 
Daltons. V napínavom súboji, o ktorom rozhodol až posledný kameň, nakoniec zvíťazili hrá-
či Daltons. „Chýbala nám tá čerešnička na torte, ale gratulujeme súperom. O ten jeden kameň 
boli lepší,“ povedal po zápase zástupca slovenského tímu Ladislav Derzsi. Tretie miesto si 
vybojovali hráčky českého Zbraslavu, ktoré v malom finále zdolali rakúsky Mixed Traun.

Daniel Súkup, Foto: SCZ

O grant z Ružinova sa  
uchádza rekordne veľa záujemcov 
Záujem o občianske aktivity v Ružinove stúpa. Kým na začiatku nového grantového programu 
v roku 2011 sa prihlásilo 62 projektov, v tohtoročnej výzve ich do konca februára prišlo až 130. 
O tom, ktorí obyvatelia si skrášlia okolie domu, čo pribudne v škôlkach či školách, aké športové 
a kultúrne podujatia ľudia zorganizujú, rozhodne do konca apríla grantová komisia zložená  
z poslancov miestneho zastupiteľstva. Veľa projektov, ktoré prišli,  je zameraných na skrášle-
nie sídliska, podporu športových aktivít a podujatí pre deti. Žiadatelia môžu na jeden projekt 
získať podporu až do výšky 5 000 eur. Celkovo je v ružinovskom rozpočte na ružinovské granty 
vyčlenených viac ako 140-tisíc eur.

(red)

inzercia

Viac predajcov ovocia a zeleniny 
na trhovisku Miletičova 

Začiatkom apríla pribudne na trhovisku 
Miletičova približne 40 zeleninových 
stánkov. Návštevníci trhoviska tu nájdu 
bohatšiu ponuku ovocia a zeleniny od 
lokálnych dodávateľov. Nové stánky 
budú na mieste tých, kde sa predával 
textil. Stánky s oblečením, ktoré na trhu 
ostali, sa presunú o pár metrov ďalej. 
„Už dlhšie sme na trhovisku Miletičova 

pozorovali klesajúci záujem o textil a, naopak, zvyšujúci sa záujem o ovocie a zeleninu,” zdôvod-
nil rozhodnutie Attila Horváth, riaditeľ Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, 
ktorý je správcom trhoviska. Peniaze získané z prenájmu stánkov chce správca investovať do 
nových drevených stánkov, takých, aké tu otvorili koncom minulého roka. Nové priestorové 
úpravy majú so sebou priniesť aj lepší prístup čisticich mechanizmov k jednotlivým stánkom 
a tým zvýšenie hygieny na trhu. 

(red) 

Nejlepším slovenským 
tímom na Bratislava Open 2014  

boli Stone Hunters. Obsadili 2. miesto.
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Nová knižná búdka vznikla na Štrkovci vďaka dobrým ľuďom 

Avalonky idú na 
majstrovstvá sveta 

Osadníci našli pána Katanu

Od začiatku marca nájdete v Areáli hier Radosť búd-
ku s knihami. Je to verejná knižnicu, na ktorú sa vy-
zbierali susedia.

Búdka s knihami existovala niekoľko mesiacov v parku  
v Ružovej doline, no počas Silvestra neodolala vandalom. 
Autorky myšlienky takejto susedskej verejnej knižnice 

Janu Hoosovú a Evu Malevič ale tento fakt neodradil, prá-
ve naopak. Vznikla nová búdka a tá si našla svoje miesto  
v Areáli hier Radosť pri Štrkoveckom jazere. „Hneď ako bola 
pôvodná búdka zničená, sa nám začali ozývať miestni obyva-
telia a susedia, že by nám radi pomohli. Či už priniesli knižky, 
alebo priložili ruku k dielu pri výrobe novej. Táto nová búdka 
je tak v konečnom dôsledku postavená práve zo zdrojov, na 
ktoré sa nám vyzbierali ľudia,“ objasnila vznik novej búdky 
Jana Hoosová. V spolupráci s mestskou časťou Ružinov jej 
vybrali nové miesto – na  ihrisku pri Štrkoveckom jazere. 
„Na tomto detskom ihrisku sa pohybuje veľa ľudí a to verejná 
knižnica potrebuje. Má slúžiť nielen všetkým blízko bývajúcim 
obyvateľom, ale aj komunite, ktorá sa tu schádza na detskom 
ihrisku. Ľudia do nej môžu priniesť svoje staré knižky, ktoré 
už viac nepotrebujú alebo  by chceli darovať ďalej a rovnako 
si môžu knižku zobrať. Neskôr ju prípadne vrátiť či doniesť 
inú,“ opísala plánovaný kolobeh kníh Eva Malevič. „Je to 

veľmi dobrá myšlienka, lebo v dnešnej dobe deti málo čítajú. 
Skôr prevláda svet informačných technológií, ale mali by sa 
vracať k starému známemu čítať, čítať, čítať. Teraz majú na 
tomto detskom ihrisku knihy takmer pod nosom,“ pochválila 
myšlienku knižnej búdky Ružinovčanka Mária.
Pri vzniku novej verejnej knižnice pod holým nebom fungo-
vala susedská pomoc na sto percent. Zároveň búdka získala 
dokonalejší vzhľad. Autorky totiž chceli posunúť ideu kniž-
ných domčekov ešte o kus ďalej. „Knižné domčeky sú síce 
pekné, ale povedali sme si, že by sme možno vedeli vymyslieť 
aj konkrétny motív jeho vzhľadu. Detské ihrisko si vlastne 
aj samo vypýtalo dizajn, ktorý sme zvolili, čiže rozprávku,“ 
uviedla Jana Hoosová. Už po niekoľkých dňoch bolo zrejmé, 
že verejná knižnica na Štrkovci bola dobrou voľbou, knižiek 
z nej hneď ubudlo. 

Marianna Šebová 
Foto: autorka

V Ružinove už 13 rokov sídli Akadémia 
írskeho tanca Avalon, aktuálne trénuje  
v Spoločenskom dome Trávniky. Pod ve-
dením skúsenej trénerky a zakladateľky 
školy Adriany Šturdíkovej dosahuje aj 
výsledky. Ešte v októbri minulého roka 
sa tanečníci predviedli na medziná-
rodnej súťaži írskych tancov vo Viedni. 
Vrátili sa s úspechom. 42 tanečníkov  
z Avalonu si prinieslo množstvo medailo-
vých ocenení. O Avalonkách sa tak stále 
častejšie hovorí aj vo svete. 

Na nedávnych Majstrovstvách Európy v Krako-
ve sa až šesť tanečníc z Avalonu kvalifikovalo 

na postup na Majstrovstvá sveta. Viaceré dievčatá, ktoré idú začiatkom apríla do Londýna, 
sú práve z Ružinova. Kým pre niektoré tanečnice ide o prvý postup, nájdu sa aj také, ktoré 
si významnú súťaž už vyskúšali aj na vlastnej koži. Niet sa čo diviť. Tancujú približne od 
svojich šiestich rokov.  „Je to dobrá škola, najmä čo sa týka zvládania stresu“, hovorí jedna  
z nich. Avalonky nič nenechávajú na náhodu. Majstrovstvá sveta nechcú podceniť. Trénujú 
preto ešte intenzívnejšie. Stretávajú sa trikrát do týždňa, k tomu sa pridávajú aj víkendové 
workshopy. Dokonca aj jarné prázdniny strávili, ako inak, tréningami. „Teraz trénujem viac 
aj keď máme sústredenia. Snažím sa,  aby to bolo čo najlepšie“, priznáva Michaela Šenková.  
Tanečnice sú z Krakova už doma, no dozvuky po vydarenom tanečnom úspechu prežíva-
jú dodnes. „Bola som veľmi nadšená a neverila som tomu, že by som to naozaj tak ďaleko 
dokázala dotiahnuť“, zdôverila sa Alexandra Mikulová. „Bola tam veľmi silná konkurencia,“ 
dopĺňa Karolína Jakšová, ďalšia zo šestice úspešných tanečníčok. Dievčatá neskrývajú nad-
šenie. Snažia sa ho pretaviť do čo najlepších výsledkov v Londýne.  „Chceme sa čo najlepšie 
reprezentovať“, tvrdí tanečnica Karolína.

Veronika Vasilková 
Foto: R. Hoblík 

Stratégia, logika, výmena surovín a boj  
o teritórium - to je hra Osadníci z Katanu. 
Tí, ktorí už majú v nej niečo „odohrané“, sa 
stretli v marci v Centre voľného času Kulíš-
kova na 10. ročníku slovenského turnaja 
Dunajský pohár.
„Už po desiatykrát sa nám podarilo uskutočniť 
tento krásny turnaj. Sme veľmi šťastní, že hráči 
stále chodia na turnaj a majú Osadníkov z Katanu 
radi,“ uviedla organizátorka turnaja a jeho rozhodkyňa Monika Dillingerová. O svoje te-
ritórium tento rok bojovalo 48 hráčov. Najmladší z nich mal 10 rokov, taká je aj spodná 
veková hranica pre účasť na turnaji. „Najťažšie na tejto hre je rozloženie plániku. Dôležitá je aj 
stratégia. Keď sú silní súperi, je hra ťažšia a zaujímavejšia, no dajú sa v nej robiť aj dosť zákerné 
ťahy,“ preradil účastník Dunajského pohára Martin Janiga. „Osadníci z Katanu mi učarovali 
najmä tým, že sa organizujú v nich aj turnaje a hra je  aktívna. Niektorí starší súperi sú na mňa 
tvrdší, ale iba tí, ktorí už majú s hrou určité skúsenosti.“ povedal na adresu súperov najmladší 
účastník turnaja Jakub Terkovič. 
Celý turnaj mal štyri kolá, v každom boli úplne noví spoluhráči. Víťazom sa stal Juraj Ze-
mianek, druhé miesto získala Lucia Pietrová a tretiu priečku obsadila Renata Orosová. Prví 
štyria hráči sa zároveň kvalifikovali na majstrovstvá v Českej republike. „Tento rok máme dve 
miestenky do Berlína na medzinárodné majstrovstvá sveta. Organizátor bude hradiť ubytova-
nie, stravovanie a distribútor zas celú cestu,“ doplnila Monika Dillingerová.

Marianna Šebová, Foto: autorka 

Pozývame vás na modelársku súťaž pre žiakov a seniorov
Modelárska súťaž Cypriánovo krídlo 

10.5. 2014 
v Spojenej škole sv. Vincenta de Paul, Bachova 4

Súťažné kategórie:
T1 Technika malá (1/72 a menšie) - Mladší  žiaci, Starší žiaci, Juniori
T2 Technika veľká (1/48 a väčšie) - Mladší  žiaci, Starší žiaci, Juniori
L1 Lietadlá malé (1/72 a menšie) - Mladší  žiaci, Starší žiaci, Juniori
L2 Lietadlá veľké (1/48  a väčšie) - Mladší  žiaci, Starší žiaci, Junior
Ostatné: 
DIORÁMY  bez rozdielu veku a mierky
LODE   bez rozdielu veku a mierky
CESTNÁ TECHNIKA bez rozdielu veku a mierky
FIGÚRKY  bez rozdielu veku a mierky
Hodnotenie súťaže bude prevedené formou hodnotenia ,,Páči-nepáči“ komisiou 
rozhodcov. Vybrané modely budú ocenené bez určenia poradia.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť kategórie podľa počtu zúčastnených 
modelov.
Hlavný usporiadateľ súťaže:
Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4, Bratislava 821 03
Tel.:  02/43427453, 0911 235 664
Ďalšie informácie:
Rudolf Pažík, email: herodotos@centrum.sk
Rajmumd Juráni, t.č.:  0911 635 468, email:  rajmund1@azet.sk

Venujte 2% vašej dane HOJDANE ! 
 

Vaše príspevky pomôžu udržať činnosť 
prvého ružinovského materského centra 

 s 13 ročnou tradíciou. 
Hojdana je tu pre rodiny a pre najdôležitejš ích ľudí na svete – 

najmenš ie deti. 
 

Materské centrum Hojdana – Ružinov, 
občianske združenie, 
Haburská 2, 
821 01 Bratislava, 
IČO 30787432 

ĎAKUJEME ! 
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Vežové domy v Ružovej doline
V západnej časti Ružinova, v dotyku s územím Starého mesta, vznikli v rámci povojnovej hromadnej 
bytovej výstavby prvé sídliská naplánované v štátnych projektových ústavoch. Od začiatku 50. rokov boli 
medzi dnešnými ulicami Karadžičova a Bajkalská postavené obytné súbory Miletičova, Košická, neskôr 
súbor Ružová dolina. V rozsahom neveľkom obytnom súbore Miletičova, ohraničenom ulicami Miletičova 
a Ružová dolina, vybudovali počas záverečnej tretej etapy päť vežových domov, ktoré sa kvalitou 
konceptu a architektonickým stvárnením vymykajú z vtedajšej bežnej stavebnej produkcie.

Akcent obytného súboru
Architekti Karol Paluš a Miloslav Tengler 
vypracovali v rokoch 1951 – 1954 projekt 
obytného súboru Miletičova, ktorý bol 
realizovaný v rokoch 1953 – 1954. Inšpirovali 
sa v ňom princípmi modernej architektúry 
a urbanizmu ako voľné usporiadanie budov 
s dostatočnými rozstupmi, preslnenie, 
dostatok zelene, blízkosť zariadení služieb 
pre obyvateľov, oddelenie pohybu peších 
a automobilov. Uplatnili tu však zároveň aj 
zásady klasického tvarovania budov ako 
symetria, rytmus či dekoratívne prvky na 
fasáde. Vytvorili sídlisko s príjemnou mierkou, 
dostatkom voľných plôch, športoviskami  
a kúpaliskom (Ružinovské Echo 9-2013).
V rámci záverečnej etapy výstavby architekt 
K. Paluš v spolupráci s I. Hrivnákom v rokoch 
1955 – 1957 naprojektoval ešte päť obytných 
vežových domov pozdĺž ulice Ružová dolina. 
V ich koncepcii a stvárnení už architekt 
naplno rozvinul svoje modernistické myslenie  
a schopnosti. Na rozdiel od predošlých 
pozdĺžne rozvinutých domov navrhol výškové 

domy, kde ekonomicky sústredil väčší počet 
bytov na malú zastavanú plochu a opakovaním 
domov v rade za sebou vizuálne ohraničil 
vnútrosídliskový priestor aj areál kúpaliska. 

Konštrukcia a dispozícia
Na výstavbu vežových domov použili tradičný 
materiál, tehly. Novinkou bol vtedy krabicový 
konštrukčný systém vytvorený z vonkajších  
a vnútorných tehlových stien. Zaujímavosťou 
sú monolitické železobetónové stropy,  
v ktorých je zabudované crittalové kúrenie.
Domy majú symetrický pôdorys v tvare kríža. 
Okolo centrálneho komunikačného jadra 
(schodisko + výťahy) sú na jednom podlaží 
umiestnené dva 3 – izbové a dva 4 – izbové 

byty, každý v jednom krídle domu. Autori  
v bytoch použili dve inštalačné jadrá (prívod 
vody, energií, kanalizácia), čím dosiahli dobré 
rozdelenie prevádzky bytu, vhodné proporcie 
miestností a celkovo veľmi dobrý bytový 
štandard. Byty v dvoch krídlach sú navzájom 
posunuté o výšku jedného schodiskového 
ramena a prístupné sú z medzipodesty. Týmto 
posunutím polovice pôdorysu smerom nahor 

Vežové domy v 60. rokoch. 
Zdroj: Pozemné stavby n. p. Bratislava. 

Interiér vstupnej haly domu.
Zdroj: Projekt č. 9, 1965

architekt vytvoril na prízemí vstupnú presklenú 
halu s deliacou stenou vyľahčenou kruhovými 
otvormi a na streche obytnú relaxačnú terasu.

Moderná elegancia
Vežové domy majú jednoduchú, pomerne 
uzavretú formu. Hladké steny (pôvodne  
s povrchom zo svetlošedého brizolitu) sú 
členené oknami a šikmo vysunutými balkónmi, 
ktoré majú zboku kovové zábradlie a z čela 
murovanú dosku. Čelá balkónov v rade nad 
sebou sú rovnakej farby a architekt týmto 
plastickým prvkom dosiahol pôsobivú hru svetla 
a tieňa na inak plochej fasáde. Architekt Paluš 
sformoval výškové domy svojim charakteristicky 
čistým a elegantným rukopisom a aj vďaka 
kvalite priestorového a dispozičného konceptu 
sú vežové domy významným príspevkom do 
našej architektúry obytných domov. Obyvatelia 
sympaticky nazvali domy „Palušáky“, čo trochu 
napovedá aj o ich obľúbenosti a úcte zo strany 
samotných užívateľov.

Katarína Andrášiová
Autorka pracuje v Ústave architektúry SAV 

Článok vznikol v rámci projektu č. APVV-0375-
10, podporeného Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja

 peňažný kupón 6 €
 Nedá sa speňažiť, platí na všetku obuv okrem výpredajovej. 
 Je platný pri nákupe nad 49 eur. Platnosť kupónu do 31.12.2014

Jašíkova 20, 821 03 Bratislava
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inzercia

Palušáky v súčasnosti



12 Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

Televízia Ružinov je už viac ako 15 rokov pevnou súčasťou života Ružinovčanov. Neustále sa snažíme skvalitňovať vysielanie a prinášať Vám divákom práve to, 
čo Vás najviac zaujíma. Aby sme však mohli byť ešte lepší, potrebujeme poznať Váš názor. Po roku Vás opakovane žiadame, aby ste nám povedali, čo sa Vám na 
vysielaní TVR páči a v čom sa musíme zlepšiť. Vaše odpovede nám pomôžu, aby TVR bola televíziou s programom, aký si prajete Vy, naši diváci.
A navyše, ak nám venujete zopár minút Vášho drahocenného času a vyplníte tento dotazník, zapojíme Vás do žrebovania o skvelé ceny! 

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

http://www.tvr.sk
E-mail: tvr@tvr.sk

DOTAZNÍK TELEVÍZIE RUŽINOV 2014

 1. Poznáte TV Ružinov?
● Áno   ● Nie

 2. Máte naladené vysielanie TV Ružinov?
● Nemám, lebo nemám v ponuke TV kanálov
● Neviem
● Nemám, aj keď mám v ponuke TV kanálov
● Mám naladenú

 3. TV vysielanie mi zabezpečuje:
● UPC Slovensko
● TV Magio (Telekom)
● Orange Fiber TV
● Iný operátor*  ..............................................................
* (uveďte prosím názov operátora)

 4. Sledujete TV Ružinov?
● Áno   ● Nie

 5. Ako často sledujete TV Ružinov?
● Denne
● Často /niekoľko krát za týždeň/
● Menej často /niekoľko krát za mesiac/
●Zriedka
● Nesledujem

 6. Uveďte akú reláciu/ie vysielanéTV Ružinov poznáte:

.................................................................................. 
 7. Aký program sledujete vo vysielaní TV Ružinov:
● Spravodajstvo - Ružinovské správy, Šport, 
    Týždeň v obraze
● Publicistiku - Svet Ružinova, 
    Na slovíčko Ružinovčania
● Aréna, Debata (diskusné relácie)
● Relax (víkendový magazín)
● Garde (vyhradené pre ženy)
● Klub seniorov (program pre seniorov)
● Na okraj (showbiz magazín)
● Kingkong vo vani (zábavná talkshow)
● Maťo z Ružinova (detský program)
● Labku na to (program pre chovateľov)
● Menučko (program o varení)
● Nevidené príbehy (dokumentárne filmy 
    o ľuďoch z Ružinova) 
● Hi English (televízny kurz angličtiny)
● Poznáte ich? (televízny profil poslancov)

 8. Čo by mala TV Ružinov podľa Vás vysielať?
● Spravodajstvo, publicistiku, diskusné relácie
● Infoservis o pripravovaných akciách v Bratislave
● Programy o kultúre a umení

● Programy o histórii a pamiatkach
● Regionálny šport
● Dokumentárne filmy
● Iné* ......................................................... 

*(uveďte typ, žáner, tému programu)

 9. Pohlavie:
● žena   ● muž

 10. Vek: 
● 8-29 rokov
● 30-44 rokov
● 45-59 rokov
● 60 a viac 

 11. Vzdelanie:
● Základné
● Stredoškolské s maturitou
● Vysokoškolské

 12. Bydlisko
● MČ Ružinov
● Iná mestská časť *....................................... 

*(uveďte, prosím, názov MČ)

Vaše odpovede označte X. Označte vždy jednu odpoveď s výnimkou otázok 7 a 8, kde môžete označiť viac možností. 

Ako si nás naladíte: UPC Slovensko – digital kanál 83, TV Magio – kanál 313, Orange Fiber TV – kanál 47 
KONTAKT: TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, Mobil: +421 918 391 725, +421 918 428 793

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: ..........................................................  Adresa: ................................................................
E-mail: .............................................................................  Telefón: ...............................................................

Vyplnený dotazník zašlite  do 30. apríla 2014  na adresu 
Televízia Ružinov,Mierová 21, 827 05 Bratislava 2

Ako poďakovanie za to, že ste nám pomohli a vyplnili náš dotazník, sme pre Vás pripravili možnosť získať super odmenu.  
Stačí dopísať svoje kontaktné údaje a budete zaradený do žrebovania o skvelé ceny.

1. cena - Bytová klimatizácia v hodnote 959,- 
EUR venuje CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o., 

Košická 37C, Bratislava

21: Lekáreň Harmónia 
Miletičova ul. 40, BA
vitamínový kôš v hodnote 
30 EUR

22 až 24: 
Zelený obchod   
Tomášikova 46, BA 
3 poukážky na nákup  
v hodnote 20 EUR 

25: SCK farby laky  
- poukážka na nákup  
v predajni SCK Farby Laky 
Drieňová 33  
v hodnote 40 eur

25 až 30: knihy 
od vydavateľstva IKAR

4 až 8: Lidl - poukáž-
ky na nákup v sieti 
predajni Lidl v hodnote 
40 eur

18 až 20:   
vstupenky do  
Bábkového 
divadla  
3x po 2

14: Reload
Fitness  
Kaštieľska 4, BA 

- mesačná permanentka  
FIT - All Day v hodnote 45 eur

3.cena - Bicykel od Green bike

15 až 17: 
vstupenky 
do SND 
3x po 2

Prehlásenie: 
V súlade s ustanovením §§ 7 a 9 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných úwdajov v znení neskorších predpisov udeľujem týmto prevádzkovateľovi vysielania Televízie Ružinov, spoločnosti TVR a RE spol. s r.o., so 
sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu a na účel v tomto dotazníku uvedený, po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto osobných údajov.

Žrebovanie prebehne priamo v Televízii Ružinov 30.mája 2014 o 17.hodine v premiére populárneho magazínu Relax. Výsledky budú uverejnené aj na portáli  
  www.ruzinovonline.sk a v Ružinovskom Echu 7-8/2014.

2. cena -Televízor od TVR a RE



9 až 13: Shopping Palace - poukážky na 
nákup v nákupnom centre Shopping Palace  
v hodnote 20 eur

31 až 40: Shopping Palace - poukážky na 
nákup v nákupnom centre Shopping Palace  
v hodnote 10 eur
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Keď človek vstúpi k vám do Primy, okamžite na 
neho zapôsobí pozitívna atmosféra, panuje tu 
dobrá nálada, často sa smejete. Čím to je? 
V podstate ani neviem. Jednoducho sa snažíme, aby tu bolo 
veselo. Aby sa dobre cítili klienti aj zamestnanci. Keď aj na-
stane problém, snažíme sa všetko si povedať a vyriešiť to.   
A keď sa bavíme, tak sami na sebe. Niekedy tu človek po-
čuje úžasné a vtipné výroky a na nich sa radi zasmejeme. 

Iné sú pokroky u zdravých ľudí, iné zasa u ľudí  
s mentálnym znevýhodnením. Aký pokrok vidíte na 
klientoch Primy? 
Keď sa nad tým zamyslím, tak v Prime sa veľa zmenilo. Už 
len v tom, že, keď som sem v roku 2000 nastúpila, bola 
som jediný pedagóg,  vychovávateľ na 10 klientov. Teraz sú 
traja pedagógovia na deviatich klientov, takže  majú  určite 
omnoho väčší priestor na individuálny rozvoj. Keď som do 
Primy nastúpila, bolo to ešte mladé zariadenie. Za tých 15 
rokov, ktoré tu robím, sme sa všetci veľmi veľa naučili hlav-
ne v rámci pracovnej terapie. Máme množstvo výrobkov  
a klienti majú veľmi veľa možností sa realizovať. 

Z čoho pozostáva práca s klientmi Primy? 
Všetko sú to dospelí ľudia, majú od 23 až do približne 65 
rokov. Každý dospelý človek chodí do práce, takže im ponú-
kame možnosti realizácie v pracovnej oblasti. V poslednom 
čase veľmi veľa maľujeme na textil, je to veľmi žiadané  
a ich to veľmi baví. Koncom minulého roka sme mali zá-
kazku na výrobu 450 maľovaných tašiek, potom ďalších 
80, takže bolo toho naozaj veľa a klienti sa už zasa pýtajú, 
kedy budú maľovať tašky. Takže maľujeme na textil, hod-
váb, pletieme košíky, vyrábame z papiera, robíme textil-
né ozdoby, maľujeme na kvetináče, vyrábame svietniky, 
odlievame z hliny, vyšívame, paličkujeme, tvoríme šper-
ky.  Snažíme sa každý rok niečo nové vymyslieť, klienti si 
dokonca sami hľadajú, čo by chceli robiť, alebo si zháňajú 
objednávky. Napríklad jeden mladý muž začal šiť vankúše 
a už dostáva objednávky. 

V zariadení máte dve časti – jedna je domov 
sociálnych služieb a druhá je chránená dielňa. Aký 
je v nich rozdiel? 
V chránenej dielni sú zamestnaní traja ľudia s mentálnym 

znevýhodnením. Normálne chodia do práce, majú dovo-
lenku, dostávajú mzdu. Venujú sa hlavne tkaniu kobercov, 
vankúšov, tašiek. Klientom domova sociálnych služieb 
zasa poskytujeme dennú službu, za ktorú si platia. Venujú 
sa nie len pracovnej terapii, ale pomáhame im napríklad 
aj pri sebaobsluhe, učíme ich byť samostatnými. Uvaria si, 
naučia sa postarať o domácnosť, upratujú, hrajú divadlo, 
ale aj chodia do divadla. 

Práca, ktorú robíte, je naozaj veľmi pekná. Pracu-
jete s ľuďmi, pričom sa ale nemusíte naháňať za 
ziskom, alebo loviť v paragrafoch, nikto vám nena-
dáva, že nemáte tovar z letáku. Odchádzate niekedy 
z práce so zlou náladou? 
Samozrejme, aj také sú dni. Mňa v Prime najviac baví práca 
s klientmi, tvorenie a niekedy ma dosť ubíja tá kancelárska 
časť, administratívne povinnosti, styk s úradmi. Niekedy 
mám z toho zlú náladu a tak radšej zavriem dvere kancelá-
rie a venujem sa našim klientom, šijem v chránenej dielni, 
paličkujem. 

Kam všade putujú výrobky z Primy? 
Máme tradičné miesta, kde ich predávame. Chodíme na 
rôzne podujatia ako napríklad Deň krivých zrkadiel, Rad-
ničkine trhy, trhy vo Dvore 66. Pozývajú nás na firemné 
podujatia. V chránenej dielni si firmy môžu objednať zá-
kazku, aby nemuseli platiť odvod za nezamestnávanie ľudí 
so zdravotným postihnutím. Takto robíme pre viac firiem. 

Zvyčajne ste veľmi zaneprázdnení, pretože ste 
malé zariadenie, stíhate vyrábať? 
Vždy od septembra je to už náročné, lebo najviac sa toho 
deje hlavne pred Vianocami, vtedy stíhame len s odretými 
ušami. 

Divadlo patrí medzi vaše najnovšiu aktivitu,  
z ktorej ide veľké nadšenie... 
Je to pre nás všetkých naozaj úžasná vec. Piaty rok máme 
divadelný súbor a každý rok vznikne nová divadelná hra, 
čo našich klientov úžasne posúva dopredu. Odkrývajú sami 
seba a mnohé témy. Veľmi napredujú v komunikácii, v se-
bavedomí. Nacvičili sme zatiaľ štyri hry a čoskoro sa pus-
tíme do ďalšej. V prvej hre sme len predstavili Primu, po 
troch rokoch už herci viedli priamy dialóg na scéne, snažili 
sme sa publiku priamo sprostredkovať emócie. Aj my ako 
pedagógovia sme na javisku ako amatéri a je to zaujímavé 
aj pre nás, pretože dávame zo seba von kus emócií. Už sme 
všetci spolu plakali aj sa neskutočne smiali. 

Kde vás diváci môžu vidieť? 
Spolupracujeme s divadlom Ticho a spol., nacvičujeme  
a hráme v priestoroch Divadelného klubu 10x10 na Školskej 
ulici a spolupracujeme s režisérkou Viki Janouškovou. 

Prekvapili vás klienti tým, čo zo seba vydali na 
javisku? 
Určite a veľmi. Každé predstavenie je iné, vždy ide z neho 
iná energia, vždy z neho máme iný pocit. Mali sme diváka, 
ktorý naše predstavenie videl dvakrát a potvrdil, že vždy 
bolo úplne iné. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka 

Snažíme sa, aby tu bolo veselo 

Zuzana  
so synom Maximom

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/apríl 2014 
Brestová 6, Bratislava-Ružinov 

   Pohybové kurzy
Joga každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
Pilates každý utorok   o 9:30, 10:30, 11:30
Zumba každý piatok   o 13:00

   Kreatívne kurzy
Zdobenie veľkonočných vajec  9.4. o 10:00
Náramky z korálok    15.4. o 14:30
Patchwork – košík na veľkonočné vajíčka 16.4. o 10:00
Jarné dekorácie zo zažehlovacích korálok 22.4. o 17:00
Brošne     28.4. o 17:00
Zdobenie skleneného taniera  29.4. o 14:30
Pletenie     3.4. a 24.4. o 9:30

Maľovanie ako cesta  23.4. a 30.4. o 10:00
Drôtený šperk   10.4. o 9:30 a 29.4. o 17:30
Pletenia z papiera   8.4., 14.4. a 15.4. o 17:00
Quilling – veľkonočné vajce  1.4., 7.4. o 17:00 a 2.4. o 10:00
Paličkovanie         každá stredu okrem 16.4. o 13:30

  Iné kurzy
Liečivé cvičenie pre dušu i telo  14.4. o 11:00
Ako a prečo sa pozerať na maľby  4.4. a 25.4. o 14:30
Stretnutie speváckeho zboru LPR každá streda o 18:00

Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením. Detailný 
program nájdete na www.lpr.sk. Na všetky kurzy je potrebné 
prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena programu vyhradená.

Mirjana Tureničová (44) pracuje v Domove sociálnych služieb a Chránenej dielni Prima na Banšelovej ulici na Trnávke. 
Začínala tu ako vychovávateľka, od roku 2003 pôsobí ako riaditeľka. Pritom ale stále pracuje s klientmi zariadenia, 
pretože práve to ju najviac baví. Na Pedagogickej fakulte UK vyštudovala vychovávateľstvo pre osoby vyžadujúce osobitú 
starostlivosť. A to je jej práca. Ako sama hovorí, vždy jej bola bližšia výchova ako vzdelávanie. Klientmi Primy sú dospelí 
ľudia. Spod ich rúk vychádza množstvo výrobkov, ktoré nájdete na rôznych trhoch. Klientov aj pedagógov z Primy môžete 
dokonca vidieť aj na doskách divadla. 
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Súťažte o knihu Polícia od Jo Nesboa, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do 10.4. 
2014 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte svoje meno, adresu a telefonický 
kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 5/2014. Správne znenie tajničky z RE 
3/2014 je: „Nejedna nula sa oháňa číslami.“ Knihu Šesť rokov od Harlana Cobena z vydavateľstva IKAR vyhráva Romana Weidlerová zo Solivarskej ulice. 
Blahoželáme.

Známe piesne z éry  
rock´n ŕollu prilákali senio-
rov do Domu kultúry Ruži-
nov. Koncert kapely Cellma-
tes pre nich zorganizovala 
mestská časť Ružinov.  Veľký 
vekový  rozdiel  medzi pub-
likom a členmi kapely nebol 
vôbec problémom.  Piesne 
od Elvisa Presleyho či Buddy Hollyho seniori dobre poznali a mnohí ich 
vedeli aj spievať. Koncert si užívali aj všetci traja muzikanti zo Cellmates, 
ktorí ešte nikdy nehrali pred seniorským publikom. 

(mš)

Seniori si vyrazili na 
rock´n´roll 
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Kúpanie za hranicami 
Ružinovskí seniori boli začiatkom marca opäť na 
výlete za hranicami Slovenska. Tento raz relaxovali  
v maďarských kúpeľoch Bük.

Mestská časť Ružinov zorga-
nizovala pre svojich seniorov 
nový výlet. Tento raz sa vy-
brali do maďarských kúpeľov 
Bük, vzdialených dve hodiny 
jazdy autobusom. „Rozhodli 
sme sa pre zmenu. Ostali sme 
síce v Maďarsku, ale termálne 
kúpele Mosonmagyaróvár sme 
vymenili za Bük. Tento nápad 

sme dostali priamo od našich seniorov, ktorí chceli vyskúšať ozdravné 
vody aj v iných kúpeľoch. Záujem bol už tradične vysoký a nevyhli sme 
sa žrebovaniu. Naplnili sme dva autobusy a dokonca takmer jednu 
tretinu záujemcov sme museli, bohužiaľ, nechať doma. Verím, že tí čo 
sa sem dostali, sú spokojní“, skonštatovala Henrieta Valková, vedúca 
odboru sociálnych vecí na ružinovskom miestnom úrade. 
Seniori ocenili vnútorné a vonkajšie bazény aj teplú vodu. „Výborné 
to tu je, veľmi sa teším, že ma vybrali. Dokonca tu mám aj viaceré ka-
marátky, tak si to tu užívame. Už som bola v dvoch bazénoch, skvele 
som si zaplávala. Teplá voda je príjemná, naozaj veľmi pekný celoden-
ný výlet, oddychujeme a relaxujeme,“ pochvaľovala si s úsmevom 
na tvári Katarína Dombajová. „Veľmi rád chodím na výlety, ktoré 
organizuje mestská časť. A obzvlášť obľubujem výlety do kúpeľov. Bol 
som aj v Mosonmagyaróváre, tu v Büku som po prvý raz a veľmi som 
spokojný. Najviac sa teším na plávanie v bazéne, ktorý je vonku.  Je to 
príjemná zmena, ja mám rád všetko nové,“ prezradil Marián Varga. 
Kúpele v Büku sú druhé najväčšie v Maďarsku, sú známe svojou ter-
málnou liečivou vodou. Od Bratislavy sú vzdialené sú dve hodiny 
cesty autom. 

Katarína Kostková 
Foto: autorka 

Pre udržanie zdravia 
je pohyb nevyhnut-
ný. Nie každému ale 
jeho zdravotný stav 
dovoľuje fyzicky na-
máhavé cvičenie. To 
však neznamená, že 
sa nemá hýbať vô-
bec, práve naopak, 
vhodné napríklad 
jogové cvičenia.  
„V joge platí, že čím 
sa cvik robí pomal-
šie, tým je účinnejší. 
Podľa učenia jedného známeho riaditeľa jogínskeho centra v Indii by 
sa mal každý cvik robiť len trikrát, ale poriadne a pomaly. Ak sa cvik 
opakuje už po štvrtýkrát je prakticky neúčinný,“ objasnila princíp 
jogových cvikov lektorka Vlasta Kalinová, ktorá jogu vyštudovala  
na Univerzite tretieho veku. Jogové cvičenia a techniky pomáha-
jú zmierniť napríklad problémy s pohybovým ústrojenstvom či  
s dýchaním, tráviace ťažkosti, ale zároveň prinášajú človeku aj ur-
čitú psychickú pohodu. „Ja sa venujem joge už dva roky. Za ten čas 
som na sebe spozorovala viacero pozitívnych zmien, napríklad mám 
lepšiu pohyblivosť kĺbov, ale tiež sa lepšie vyrovnávam so životnými 
situáciami, ktoré by som kedysi tak ľahko „nerozdýchala“ “ hovorí 
Terézia Černajová. „Ja sama som mala dva ťažké úrazy. Keď som sa  
z nich vyliečila, tak som si položila otázku, čo ďalej. Budem čakať na 
tú s kosou alebo pre seba niečo aj urobím? Vtedy mi učarovala joga 
a môžem povedať, že bez nej by som sa na nohy dnes už asi nepo-
stavila,“ uviedla lektorka jogy Vlasta Kalinová.  Zároveň dodala, 
že pri joge sa učí človek aj správne dýchať, pozitívny účinok tak 
má aj na respiračné problémy. „Mne diagnostikovali sarkoidózu čiže 
mám nízku kapacitu pľúc. Práve jogu mi odporučili ako techniku, pri 
ktorej sa naučím správne dýchať a využiť moje pľúca na maximum, 
ako mi dovoľujú,“ povedala Mária Benešová, ktorá jogu cvičí dva 
mesiace. Joga zároveň vytiahne seniorov do spoločnosti a medzi 
rovesníkov. Ak ju chcete aj vy cvičiť, zastavte sa v pondelok o 15:30 
v telocvični na Základnej škole Vrútocká alebo sa o nej informujte  
v Dennom centre Na úvrati.

Marianna Šebová    
Foto: R. Hoblík 

Mestská časť Bratislava-Ružinov 
organizuje 

ZÁJAZD 
BAZILIKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE A MESTO SKALICA

28.4.2014
Program:
 •Odchod z Bratislavy o 7:00 h z parkoviska   
 •Miestneho úradu na Mierovej 21
➢ •Návšteva Baziliky Sedembolestnej 
   Šaštín- Stráže s výkladom
➢   Návšteva kráľovského  mesta Skalica:
   prehliadka Rotundy sv. Juraja
   Františkánsky kláštor
   Dom kultúry
   Jezuitský kostol s hudobným vstupom
➢ •Príchod do Bratislavy v podvečerných hodinách

Prihlasovanie: 
 •do 17.4. 2014 
➢ •v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu  
   Bratislava-Ružinov, Mierová 21 predložte platný  
   OP, potvrdenie o poberaní starobného dôchodku 
   k nahliadnutiu, preukaz zdravotného poistenia

Účastnícky poplatok:  
 •5 € (platba priamo  v autobuse) 
 •poberateľ starobného dôchodku nad 500 € môže ísť  
   ako samoplatca 

Podmienky účasti:
 •nepracujúci starobný dôchodca s trvalým  
   pobytom v Ružinove

Výber účastníkov sa uskutoční losovaním prihlásených na 
zasadnutí Komisie sociálnych služieb.

Ďalšie informácie o prihlasovaní na tel. č.: 02/48 284 285

Joga je cvičenie, vhodné pre všetky vekové 
kategórie bez ohľadu na zdravotné ťažkosti.  
Jej pozitívne účinky na vlastnej koži pociťujú 
seniorky, ktorým joga učarovala. Pravidelne sa 
pri nej stretávajú v telocvični na Základnej škole 
Vrútocká.

Seniori cvičia na 
Trnávke jogu 



    

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

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

2. 4. streda 13.30 – 15.30h  ZDRAVÁ STRAVA NA ŠKOLÁCH - pre ŠKD 
6. 4.,13. 4., 20. 4, 27. 4.
 nedeľa 9:30 h     ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
7. 4. pondelok 17.00 h – 18.30 h  SPOMIENKY NA AFRIKU – s Martinom Vlačikym vstup voľný 
12. 4. sobota 19. 00 h  KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS + MILAN LASICA 
23. 4.  streda 14.15 h  FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY
24. 4. štvrtok 13.00 h – 15.00 h  HRÁME SPOLOČENSKÉ HRY - vstup voľný
28. 4. pondelok 16.30 h – 18.30 h  DETSKÝ ÚSMEV PRE SENIOROV - deti z MŠ pre seniorov
   Vstup voľný        
Jóga - pondelok 17:00 – 20:00 h, streda 18:30 – 20:00 h
Portugalský jazyk - pondelok 17:30 – 20:00 h, utorok 18:30 – 20:00 h, streda 17:30 – 20:00 h, 
štvrtok 18:30 – 20:00 h
Španielsky jazyk – pondelok 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, utorok 19:00 – 20:30 h, streda 7:00 – 8:00 h, 
17:00 – 18:30 h, štvrtok 8:00 – 9:00 h, 17:25 – 18:55 h
DFS Prvosienka

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

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

5. 4. sobota 10.00 – 14.00 h   JARNÉ DEKORÁCIE A DARČEKY KU DŇU MATIEK
   Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov

8. 4. utorok 14.00 – 15.00 h BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH
   Beseda s členkou Policajného zboru 

24. 4. štvrtok 17.00 – 18.00 h DEŇ ZEME

Výtvarné dielne TOP ART – výtvarné dielne pre deti aj dospelých - pondelok 15:00 – 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

Šachový krúžok – piatok 15:00 – 21:00

Pilates - utorok 8:00 – 9:00, streda 19:30 – 20:30, štvrtok 8:00 – 9:00

Jóga – streda 17:45 – 19:15

Cvičenie pre seniorov – štvrtok 14:30 – 16:30

Cvičenie na chrbticu – pondelok 19:30 – 20:30, streda 18:00 – 20:30, štvrtok 19:30 – 20:30

Orientálne tance – utorok 18:00 – 21:00

Denné centrum seniorov Prievoz 

FS Lipa, DFS Trávniček 

AVALON – akadémia írskeho tanca

Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy – pondelok 13:30 – 18:00, utorok 13:30 – 18:00,  
streda 13:30 – 18:00, štvrtok 13:30 – 18:00, piatok 13:30 – 18:00

Ľudmila Šrámova – Svetielko – hudobné kurzy, klavír, flauta, gitara a spev - pondelok – piatok 
15:30 – 20:00

Angličtina – mierne pokročilí – utorok 8:00 – 11:00, štvrtok 8:00 – 11:00

Arabčina - pondelok – piatok 19:30 – 21:15

Taliančina – utorok 8:00 – 09:30, štvrtok 8:00 – 9:30

Ruština – utorok 17:00 – 19:00, štvrtok 17:00 – 19:00

Elastic - HIP-HOP, Street dance

ZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor

Sunflower – cvičenie v rytmoch tanečnej hudby – pondelok 18:00 – 21:00, streda 18:00 – 21:00

Babyfit - cvičenie pre mamičky s deťmi -  streda 9:00 – 13:30, štvrtok 9:00 – 13:30

2. 4.  streda 14.00 h  JARNÝ MARATÓN  - týždeň slovenských knižníc 
4. 4. piatok  17.00 – 21.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
5.-6. 4.  sobota-nedeľa 9.00-18.00 h DNI  ZDRAVIA – festival 
8. 4. utorok 15.00 h  LITERATÚRA MLADEJ  GENERÁCIE – literárna súťaž 
10. 4. štvrtok 13.00 h „MEDZI KNIHAMI“ – workshop – reštaurovanie kníh  
11. 4. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
13. 4. nedeľa 9.00-14.00 h AKVATERA BRATISLAVA - medzinárodná výstava rýb a exotických zvierat 
13. 4. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   INDIÁNSKA ROZPRÁVKA – Divadlo Baretka
14. 4. pondelok 19.00 h    RYBA V TROJKE 
16. 4. streda  13.00 h DIALÓGY
22. 4. utorok 16.00 h   KONCERT TRAMPSKÝCH A COUNTRY PIESNÍ PRE SENIOROV 
   Vstup voľný 
23. 4. streda 14.30 h  AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 
   Kedy je zabúdanie ochorením – prednáška Centra Memory 
24. 4. štvrtok 19.00 h ŠTYRIA NA KANAPE zaručene neverná komédia 
25. 4. piatok  17.00 – 21.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
26. 4. sobota 8.00 – 18.00 h NOŽE  KNIVES BRATISLAVA 2014 – výstava 
27. 4. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   KUK A CUK, Divadlo z Brna
27. 4. nedeľa 8.00 – 18.00 h TANEČNÁ SÚŤAŽ - žiaci SZUŠ

28. 4. pondelok 19.30 h BLÁZNIVÝ PETRÍČEK Účinkujú: Tatiana VILHELMOVÁ a Vojtěch DYK 
29. 4. utorok 19.30 h  BLÁZNIVÝ PETRÍČEK  
30. 4. streda  13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 
30. 4. streda  16.00 h STAVANIE MÁJA s FS KARPATY 
                18.00 - 24.00 h MAJÁLES
   Ľudová veselica s hudobnou skupinou FELICITY–HARMONY BAND, 
Kalanetika a kondičné cvičenia pre ženy – pondelok 17:30 – 18:30 h, streda 17:30 – 18:30 h
Pohybová výchova pre deti – utorok 17:00 – 17:45 h, štvrtok 17:00 – 17:45 h
Anglicky jazyk  - utorok 16:00 – 17:30 h
Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých
FS Karpaty

 
02.04. ST 19:30 ONA, Spike Jonze, USA, 2013, 126 min., 2D
03.04. ŠT 19:30 KOĽAJE OSUDU, Jonathan Teplitzky, Brit./Austr., 2013, 116 min., 2D
04.04. PI 17:30 KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE, Jean-Marc Vallée, USA, 2013 117 min., 2D
04.04. PI 19:30 ŠPINA, Jon S. Baird, Brit., 2013, 97 min., 2D
05.04. SO 18:00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ, Wes Anderson, USA/Nem., 2014, 100 min., 2D
09.04. ST 19:30 ROZBITÝ SVET, Rufus Norris, Brit., 2012, 90 min., 2D
10.04. ŠT 19:30 BLÍZKO OD SEBA,  John Wells, USA, 2013, 125 min., 2D
11.04. PI 17:30 CUDZÍ OBED, Ritesh Batra, India/Fr./Nem., 2013, 104 min., 2D 
11.04. PI 19:30 ONA, Spike Jonze, USA, 2013, 126 min., 2D
16.04. ST 19:30 NOE , Darren Aronofsky, USA, 2014, 132 min., 2D
23.04. ST 19:30 TRANSCENDENCE, Wally Pfister, USA/Brit., 2014, 100 min., 2D
24.04. ŠT 19:30 THE MASTER, Paul Thomas Anderson, USA, 2012, 142 min., 2D
25.04. PI 17:30 LÁSKA, SÚDRUH!, Taru Makelä, Fín./ČR/Nór., 2013, 100 min., 2D
25.04. PI 19:30 BIG LEBOWSKI, Joel Coen, Brit./USA, 1998, 117 min., dvd
26.04. SO 19:00 SPARTAKUS – Boľšoj Balet Moskva, Jurij Grigorovič, Rus., 2013, 170 min., 2D
30.04. ST 19:30 NEŽ DIABOL ZISTÍ, ŽE SI MŔTVY, Sidney Lumet, USA/Brit., 2007, 117 min., dv

1.4., 8.4. a 15.4. o 18.00 hod. Čakáte bábo? 
Príďte na sériu workshopov O vzťahovom rodičovstve - pôrod, dojčenie, šatkovanie, (bez)plienkovanie 
a všetko, čo s tým súvisí. Prevedie vás certifikovaná laktačná poradkyňa a lektorka nosenia detí (Mgr. 
Karolína Štefanová). Prihlasovanie na dojcensky.kruh@gmail.com. Okrem toho pozývame priaznivcov 
dojčenia na Dojčenský kruh každý druhý piatok v mesiaci. 
4.4. o 10.30 hod. Múdry piatok v Hojdane: Ako zvládať hnev u detí a môj vlastný. 
Prednáška Martiny Vagačovej, lektorky efektívneho rodičovstva. 
5.4.o 15.00 hod. Drôtované vajíčko. Workshop s Adrianou.Treba sa vopred nahlásiť na 0903 756 640.
7.4., 14.4. a 28.4. o 9.00 a 10.30 hod. Šikovné pondelky v čarovnom ateliéri dizajnerium. 
Tvorivé dopoludnie s prvkami montessori pedagogiky a kreatívneho recyklovania. Treba sa vopred 
nahlásiť na hojdana@stonline.sk.
11.4.  od 9.00 do 12.00 Veľkonočné dizajnerium. 
Vytváranie ozdôb so Zuzkou. Nahlasovanie na hojdana@stonline.sk.
25.4. o 10.30 hod. Múdry piatok v Hojdane: Aby deti krásne rozprávali. 
Prednáška s logopédkou.
MC Hojdana je v čase veľkonočných prázdnin, t.j. 17.4. - 22.4. 2014 zatvorená.

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

 Miletičova 17/B

3.4. o 20:00  Bubliny v betóne / elledanse - 
„iný muzikál“
9.4. o 18:00 vo dvore za Povrazníckou 6 -FESTI-
VAL [fjúžn]: Neighbors / elledanse
Vstup voľný 
11.4. o 20:00 
FESTIVAL [fjúžn]: Automatik / TeatrNovo-
goFronta, Irina Andreeva ( RUS, CZ )
           o 21:30 
FESTIVAL [fjúžn]: WWW Neurobeat + Fajt
12.4. od 10:00 do 13:00 
FESTIVAL [fjúžn]: Workshopafro-kubánskych 
rytmov 
10:00 – 11:30 afro – kuba folklór „orishas“
11:30-13:00 afro-kuba contemporary  
Vstup voľný, nahlasovanie na rezervacie@
elledanse.sk 
12.4.o 20:00  FUGA  / elledanse  -   dance&hip-
-hop& rock 
13.4. o 15:00 Cats and Jumpers: DANCE! / TŠ 
elledanse

17.4. o 14:00 Bubliny v betóne / elledanse
24.4. o 16:30 W. Shakespeare: Rómeo a Júlia/ 
SZŠ Waldorfská
25.4. o 18:00 W. Shakespeare: Rómeo a Júlia/ 
SZŠ Waldorfská
25.4. o 20:00 Tančiareň / elledanse
26.4. o 20:00 THE GREAT RED DRAGON / MAROS-
BARAN - fashion performance
Oslávte Medzinárodný deň tanca s elledanse! 
26.4. od 09:30 do 14:00 Tanečná sobota na 
trhu/ TŠ elledanse
Maratón šiestich workshopov za cenu jedného, 
alebo  ako pretancovať celú sobotu. 
27.4. od 9:30 – 20:00 na námestí v Eurovea 
Oslava Medzinárodného dňa tanca/ elledanse
Celodenný tanečný program workshopov, vystúpe-
ní a prekvapení. 
30.4. o 20:00
YouMakeReMake / elledanse - multižánrové-
performance

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2 x 2 vstupenky na predstavenie Bubliny v betóne (17.4. 2014 o 20:00 h) v divadle elledanse na Miletičovej 
17/B. Pošlite do 10.4. 2014 email na adresu echo@ruzinov.sk s heslom "Súťaž elledanse", nezabudnite uviesť svoje 
meno, adresu, telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky.  

SD Nivy, Súťažná 18 


