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Ružinov podporil Materskú školu Mamy Margity
Ružinovskí poslanci schválili dotáciu pre Materskú školu Mamy
Margity vo výške takmer 45 000 eur. Novootvorená materská škola
na Trnávke, ktorá je rozšírením miestneho saleziánskeho diela,
privítala v tomto školskom roku 55 detí.
Materská škola Mamy Margity začala svoju činnosť v tomto školskom roku. Od septembra nastúpilo do škôlky 55 detí, z toho 49 je z mestskej
časti Ružinov. Materská škola je síce zaradená
do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky, no súčasťou rozpočtu ministerstva
školstva na predškolskú výchovu bude až v nasledujúcom rozpočtovom roku. Z tohto dôvodu
žiadal zriaďovateľ, Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, dotáciu na preklenutie obdobia od
septembra do konca roka. „Novovzniknutá materská škola umožnila umiestniť 55 detí do predškolskej výchovy, čo ma veľmi teší. Som preto veľmi rád, že zastupiteľstvo schválilo dotáciu, ktorou môžeme škôlke pomôcť k jej chodu
a rozvoju,“ uviedol ružinovský starosta Dušan Pekár. Finančné prostriedky budú využité na
mzdy učiteliek, prevádzkové náklady, vybavenie materskej školy a osadenie hracích prvkov
na ihrisku. Napriek tomu, že Ružinov posledné roky trpí nedostatkom miest v materských
školách a kapacitné možnosti sa práve škôlkou na Trnávke trošku zlepšili, nie všetci poslanci
sa k tomuto návrhu postavili pozitívne. Dotácia dostala totiž takpovediac výnimku. „Môj
názor je, že ide o dobrý úmysel, no zlý postup. Nesúhlasím s tým, aby bolo priamo na zastupiteľstve účelovo zmenené znenie všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní grantov
a dotácií. Neviem, prečo máme robiť veci nie úplne transparentným spôsobom. Ja som sa
s tým nestotožnila,“ objasnila ružinovská poslankyňa Tatiana Tomášková.

Saleziánske dielo rastie

Saleziánske dielo na Trnávke bolo založené v roku 1934. K farnosti, oratóriu a futbalovému
klubu SDM Domino v tomto roku pribudlo vďaka veľkému vkladu dobrovoľníkov aj Rodinné
centrum Mamy Margity, ktorého súčasťou je nová materská škola, materské centrum, poradenstvo a právna podpora manželov, pribudnúť majú aj zdravotné služby. „Som rád, že sa
práve u nás v Ružinove rozrastá také obrovské dielo. Mnoho ľudí sem chodí nielen tráviť svoj
voľný čas, ale aj načerpať silu do svojho života,“ doplnil Dušan Pekár.
Katarína Kostková
Foto: Radoslav Hoblík

Vianočný príspevok
pre rodiny v núdzi aj tento rok
Aj tento rok môžu ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi dostať od
mestskej časti vianočný príspevok.
Rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Ružinove, ktoré sú v hmotnej alebo
náhlej núdzi, môžu dostať od mestskej časti Ružinov vianočný finančný príspevok. Výška
vianočného príspevku sa tento rok pohybuje od 140 do 190 eur podľa počtu detí. Rodiny
v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktorým v roku 2017 už bola poskytnutá niektorá z finančných
výpomocí, majú nárok na finančný príspevok vo výške 70 eur.

Rodinám v hmotnej núdzi alebo rodinám v náhlej núdzi
- rodine s 1 dieťaťom bude poskytnutých		
- rodine s 2 deťmi bude poskytnutých		
- rodine s viac ako 2 deťmi bude poskytnutých

140 EUR
160 EUR
190 EUR

Rodina, ktorá má záujem o vianočný príspevok, musí na ružinovskom miestnom úrade podať písomnú žiadosť a k nej priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi. Žiadosť treba podať do 15. novembra 2017. Tlačivo je zverejnené na
webovom sídle mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť
priamo v prvom kontakte miestneho úradu na Mierovej 21.
Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Ružinov č. 13/2016.
Marianna Šebová

STRETNUTIE SO
STAROSTOM RUŽINOVA
Stretnite sa so starostom
DUŠANOM PEKÁROM
a hovorte s ním o Ružinove
7. NOVEMBRA
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ
Ružová dolina 29

Stretnutia poslancov
s obyvateľmi
Poslanecké stredy na
miestnom úrade:
8. 11. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Ferák
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Trávniky
15. 11. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Peter Hrapko
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Pošeň
22. 11. 2017 16:30 - 17:30
JUDr. Martin Vojtašovič
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Prievoz
29. 11. 2017 16:30 - 17:30
Ing. arch. Lucia Štasselová
MiÚ Ružinov, Mierová 21,
prízemie B2
Štrkovec

Poslanecké stretnutie
mimo miestneho úradu
30.10.2017 o 14:30
Dr. Pavol Jusko
Seniorské informačné centrum,
Zimná 1
Ostredky
Hľadáme pracovníkov na zimnú údržbu
chodníkov v Bratislave. Ponúkame
výhodné platové podmienky. Paušálne
peniaze + odmeny za úkony. Práca na
VPP, dohodu, možnosť spolupráce aj
firmám a živnostníkom, práca vhodná
aj pre dôchodcov. Volať medzi 9-16.
MT Service, 0911593564, dispecing@
mtservice.sk, www.zimnaudrzba.com
riadková inzercia
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Rohlík v novom šate

Ružinov začal v októbri s revitalizačnými prácami na
Ružinovskom jazere známom aj pod menom Rohlík. Ide o jeho
skrášlenie, a zároveň aj zachovanie jeho divokej krásy. Táto
lokalita volá po obnove už dlhé roky. O areál v blízkosti jazera,
ktoré sa nachádza za ružinovskou nemocnicou, sa roky nikto
poriadne nestaral. Táto téma sa opäť otvorila v máji na verejnej
diskusii, ktorú iniciovali ružinovskí miestni poslanci.

Mestská časť chcela zrevitalizovať jazero už
skôr, no nedostala k tomu súhlas vtedajšieho
vedenia nemocnice z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov. V súčasnosti však
došlo k dohode medzi novým vedením ne-

mocnice, ktorá je správcom pozmekov okolo
vodnej plochy, a mestskou časťou. „Je to už
zhruba šesť rokov, čo sme sa uchádzali o revitalizáciu okolia jazera Rohlík. Brzdil nás súhlas
vlastníka pozemku, teda ministerstva zdravotníctva a nemocnice, správcu pozemkov. Som
rád, že sa to teraz podarilo. Chceme z tejto
lokality vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov, ale zároveň aj pre rybárov, ktorí sa o vodnú plochu jazera roky starajú a neodmysliteľne k nemu patria,“ objasnil ružinovský starosta
Dušan Pekár. Po viacerých rokovaniach, ktoré
sa konali aj s podporou župy, sa Ružinovu teda
podarilo nájsť s vedením Univerzitnej nemocnice Bratislava spoločnú reč. „Neprináleží mi
hodnotiť predchádzajúce vedenie. Môžem ale
povedať, že všetky takéto aktivity budú z našej strany podporené. Budeme im otvorení, ak
bude aj z druhej strany konštruktívny prístup,
tak ako teraz, radi urobíme niečo pre obyvateľov Ružinova a našich pacientov,“ uviedol
generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice
Bratislava Juraj Kovács.

Nová oddychová zóna

V okolí „Rohlíka“ vzniká nová oddychová
zóna. Mestská časť do revitalizácie jazera
investuje približne 30 000 eur zo svojho rozpočtu. Ružinov urobí mlatový chodník pri
jazere, upraví svah pláže na jeho východnej
strane a zatrávni ho, pokosí ruderálny porast
na svahu, osadí 7 lavičiek a 3 smetné koše. Na
základe požiadavky rybárov sa dočistí aj vodná hladina a bude vyčistená od odpadkov.
O všetky tieto práce sa postará Ružinovský
podnik verejno-prospešných služieb. „Chopili sme sa tejto výzvy a zobrali si túto revitalizáciu pod náš patronát. Do práce sa vrhli
nielen odborní pracovníci, ale aj naša ťažká
technika. Pevne verím, že obyvatelia zmenu
ocenia a budú s novým okolím „Rohlíka“ spokojní,“ uviedol Martin Patoprstý, člen predstavenstva Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb.
Katarína Kostková
Foto: Stanislav Šenc

platená inzercia
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Štrkovec o krok bližšie k uzávere
Štrkovec sa tak skoro meniť nebude. Ružinov vydal územné rozhodnutie o stavebnej uzávere v tejto
lokalite. Nové developerské projekty v okolí jazera tak budú mať stopku maximálne na 5 rokov. Po
Ostredkoch a zóne Bajkalská – roh je to v poradí tretia stavebná uzávera v Ružinove.

M

estská časť začala konanie o vyhlásení uzávery už pred
3 rokmi. Tieto plány sa nepáčili Firme Športreal Invest, ktorá
je vlastníkom hotela Junior a má zámer ho prestavať. Proti bola aj
ďalšia developerská spoločnosť Urbicom. Tá pri jazere pripravuje
projekt Monte Verde. Obe plánované výstavby sa stretli s odporom
obyvateľov.
Územie Štrkoveckého jazera, pre ktoré Ružinov vydal územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, je ohraničené Drieňovou,
Bajkalskou, Ružinovskou, Sabinovskou, Svidníckou a Stropkovskou
ulicou. Celková výmera tejto plochy je 149 131 štvorcových metrov.
„Stavebná uzávera je spôsobom ako ochrániť túto lokalitu pred
ďalšou výstavbou, kým nebudeme mať jej presnejšiu reguláciou formou územného plánu zóny, ktorý obstarávame. Bol to dlhý proces,
som rád, že to nakoniec vyzerá tak, že sa nám podarí na Štrkovci
vyhlásiť stavebnú uzáveru,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár.
Stále ešte plynie lehota na odvolanie voči tejto uzávere. V princípe
platí, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite
po dobu schválenia územného plánu zóny, maximálne na 5 rokov.
Stavebná uzávera ale nebude znamenať, že si Ružinovčania v danej
lokalite nebudú môcť napríklad zaskliť balkón, zatepliť bytovku,
vykonať bežné udržiavacie práce či zrealizovať drobnú stavbu.
V územnom rozhodnutí o stavebnej uzávere je presne špecifikované, ktorých prípadov sa netýka.

Črtá sa územný plán

Platnosť stavebnej uzávery môže skončiť aj skôr, ale to len
v prípade schválenia územného plánu zóny Štrkovecké jazero
a vyhlásenia jeho záväznej časti všeobecným záväzným nariadením. Spracovateľom územného plánu v tejto lokalite je architekt
Branislav Kaliský, ktorý už pred vyše dvoma rokmi predstavil návrh
na novú podobu Štrkovca. „Štrkovec je mestské jazero, čiže v tejto
lokalite by mali ostať tie funkcie, čo doteraz. Hotel, prechodné ubytovanie, Areál Hier Radosť a tieto funkcie by sa mali ešte posilniť a
rozšíriť. Vyhliadkové móla, parky, plážové aktivity, nárast zelene,
parkové úpravy, detské ihriská, amfiteáter, petangové ihriská, ale
aj parkoviská a kaviarne. To sú moje predstavy, ku ktorým sa bude
mať možnosť vyjadriť aj verejnosť. V novembri budú hotové návrhy.
Máme teraz pokoj a čas sa o nich rozprávať, prípadne ich spoločne
meniť, keďže uzávera je vyhlásená na 5 rokov,“ predstavil zámer
Branislav Kaliský. Zároveň dodal, že jeho cieľom je čím skôr vyhlásiť
stavebnú uzáveru aj v lokalite Líščie Nivy – Palkovičova.
Mestská časť Ružinov má momentálne okrem Štrkovca schválené

stavebné uzávery na Ostredkoch a v zóne Bajkalská – Roh. Zároveň
má schválené 2 územné plány zón. Na Trnávke v oblasti
Krajná – Bočná a druhým je Trnávka – stred, kde samospráva aktuálne obstaráva zmeny a doplnky. Dôvodom je pridanie funkcií do
územia, v ktorom sa nachádza Spoločenský dom Bulharská. Ružinov
okrem toho celkovo obstaráva 7 územných plánov zón.

Budúcnosť Areálu Hier Radosť nejasná

K lokalite Štrkoveckého jazera patrí aj oblasť, ktorá sa ťahá pozdĺž
Bajkalskej ulice - Areál hier Radosť. Ten bol Ružinovu zverený do
správy v roku 1991 hlavným mestom. Išlo však len o objekty, nie
o pozemky, ktoré boli vlastníctvom štátu zastúpeným Okresným
úradom Bratislava. Odvtedy ružinovská samospráva areál zrekonštruovala, postavila tu letný amfiteáter. Od roku 1999 do roku 2006
mala mestská časť na pozemky nájomnú zmluvu a za užívanie
pozemkov štátu platila. Od roku 2006 Ružinov viackrát žiadal o predĺženie nájmu na pozemky v Areáli hier Radosť. To však zo strany
štátu zostalo bez odozvy a samospráva prestala platiť – nájomná
zmluva skončila a štát peniaze od samosprávy nechcel. Situácia sa
skomplikovala v roku 2015, po deviatich rokoch bezplatného užívania areálu mala mestská časť za pozemky pod ním platiť. A to spätne za obdobie od júla 2013 do konca júna 2015. Išlo o sumu takmer
80-tisíc eur za vyše 13-tisíc metrov štvorcových. Od apríla minulého
roku patria predmetné pozemky Ministerstvu vnútra. Ružinov má
záujem o ich majetkové usporiadanie, keďže v momentálnej situácii
nemôže areál plnohodnotne a ani komerčne využívať. V minulosti
už padol návrh na adekvátnu zámenu pozemkov. Mestská časť ale
nedisponuje žiadnym vhodným pozemkom. Začala tak rokovať
s hlavným mestom, ktoré je de facto majiteľom areálu, aby ministerstvu ponúkol vhodný pozemok. Mesto by tak získalo pozemky pod
Areálom hier Radosť, zverilo ich mestskej časti a ministerstvo by
nadobudlo pozemky niekde inde. „Hlavnému mestu záleží na fungovaní najväčšieho ihriska v Bratislave. Areál hier Radosť je však
v správe mestskej časti Ružinov. Hlavné mesto mrzí, že situácia
s areálom na Štrkovci je z roka na rok horšia, a je pripravené rokovať s ako s vlastníkom pozemkov, ktorým je Ministerstvo vnútra SR,
ako aj s MČ Ružinov,“ uviedla Zuzana Onufer, hovorkyňa Bratislavy.
Podľa našich informácií už prvé rokovania medzi mestom a ministerstvom prebehli. Ministerstvo sa výmene pozemku nebráni, všetko ale záleží na ponuke, ktorú dostane od mesta.
Katarína Kostková
vizualizácia: Ateliér A1 Respect

Župné voľby 4. 11. 2017
Moje priority:

· podpora projektov na území Ružinova
zo strany samosprávneho kraja

· rozširovanie kapacít materských

a základných škôl pre ružinovské deti

· rekonštrukcie školských priestorov
· tvorba a revitalizácia ihrísk
a športových areálov v Ružinove

Moje číslo na hlasovacom lístku:

Petra Palenčárová

33

Objednávateľ: Mgr. Petra Palenčárová, Konopná 45, Bratislava-Ružinov 821 05 / Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213
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mestskú časť Bratislava - Ružinov
na poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja
kandidátka za

IGOR ADAMEC

1

Moje priority sú
doprava, životné prostredie, kultúra.
Doprava :
Budem sa snažiť, aby bola verejná doprava v Bratislave
a okolí spoľahlivá, bezpečná, rýchla a konkurencie schopná
Životné prostredie :
Budem sa snažiť, aby vznikol Národný park Podunajsko,
tak ako je to v povodí Dunaja v okolitých krajinách
Kultúra :
Budem sa snažiť, aby sme preniesli kultúru na školy.
Budem sa snažiť, aby sme doplnili informačné tabule
k pamiatkam a pamätihodnostiam.

Objednávateľ: Igor Adamec, 821 08 Bratislava / Dodávateľ: NUBIUM, s. r. o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, IČO : 47 545 674

platená inzercia

Nezávislý kandidát na poslanca do VÚC
platená inzercia
adamec_echo.indd 1

18.10.2017 14:22

platená inzercia
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NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA ŽUPNÉHO POSLANCA ZA RUŽINOV

9

Herne do Ružinova nepatria
Trojnásobným hlasovaním o zákaze hazardu som sa postavil
hazardnej loby, ktorej podľahli aj niektorí ružinovskí mestskí poslanci.

Developeri budú platiť
Aj vďaka môjmu hlasovaniu developeri prvýkrát prehrali boj
s Bratislavčanmi, za svoje stavby budú platiť.

Stavebné uzávery v Ružinove
Moju petíciu za stavebné uzávery podpísalo skoro 5000 z Vás. Vďaka vašim
podpisom začal ružinovský úrad konečne vyhlasovať stavebné uzávery.

Centrum pre seniorov
Ružinov ako druhý najväčší obvod bratislavského kraja musí mať
moderné centrum starostlivosti o seniorov.

Viac športovísk pre verejnosť
Tak ako sa to podarilo pri školských dvoroch na základných školách, zasadím
sa o modernizáciu stredoškolských športovísk pre Ružinovčanov.

Župné voľby 4. novembra 2017
Objednávateľ: Ján Buocik, Nevädzová 6E, Bratislava / Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

platená inzercia

ANNA
REINEROVÁ
NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
NA POSLANKYŇU ŽUPY ZA RUŽINOV

39

Obnovili sme
detské ihriská a športoviská
•Zrekonštruovali základné školy
•Vytvorili nové miesta v škôlkach
•Zrevitalizovali vnútrobloky - 500 bytov
Moje priority
•nové miesta pre škôlkarov
•nové miesta pre seniorov
•obnova detských ihrísk
•opravy ciest a chodníkov
Župné voľby 4. novembra 2017
Objednávateľ: Anna Reinerová, Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213, DIČ: 2020242059
platená inzercia

Na Nevädzovej pribudlo
„workoutové“ ihrisko
Športový reál pri
Základnej škole,
Nevädzová 2, ktorý
spravuje Ružinovský
športový klub, sa môže
pochváliť viacerými
ihriskami či tartanovou
dráhou. Po futbale,
hokejbale, tenise či behu
do tejto športovej rodiny pribudol aj ďalšia fyzická
aktivita – „workoutové“ ihrisko.
Za novým „workoutovým“ ihriskom stojí partia mladých športovcov.
Myšlienka sa zrodila v hlave osobného trénera Mateja Bilského, ktorý
zareagoval na grantovú výzvu mestskej časti Ružinov. „Chceli sme urobiť niečo pre toto okolie. Keďže ja pracujem ako tréner, tak takéto vonkajšie ihriská vždy vítam. A keď sa dajú peniaze využiť na nejakú fyzickú aktivitu, je to určite veľmi dobré,“ skonštatoval Matej Bilský, úspešný
žiadateľ o grant. Nové ihrisko v športovom areáli na Nevädzovej vzniklo
najmä vďaka mestskej časti. Športový projekt bol v grantovej komisii
úspešný, ružinovskí poslanci odsúhlasili tomuto nápadu podporu
vo výške približne 4-tisíc eur. „Gro ihriska tvorí železná konštrukcia.
Samozrejme, ruku k dielu sme priložili aj my. Vykopali sme napríklad
diery, do ktorých sme potom konštrukciu umiestnili. Snažili sme sa prispieť čo najviac. Veríme, že ihrisko bude slúžiť naozaj všetkým, zacvičiť
sa tu dá napríklad na hrazde, na bradlách, ponúka cvičenia všetkého
druhu. A dokonca, vedia sa tu zabaviť aj malé deti,“ doplnil Matej
Bilský. Vďaka novému „workoutovému“ ihrisku tak areál na Nevädzovej
ponúka ešte viac možností športového vyžitia. Počas teplejších mesiacov tam budú realizované aj rôzne skupinové tréningy, otvorené pre
všetkých Ružinovčanov.
Katarína Kostková
Foto: autorka

Projekt blokového
čistenia Nív pokračuje
Ružinov pokračuje v blokovom čistení ulíc na Nivách. Práce
začali v októbri a potrvajú takmer do konca novembra. Ide
o ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanalizačných
vpustov a prípadné ošetrenie zelene. V deň blokového čistenia
bude na konkrétnej ulici na niekoľko hodín zákaz parkovania.
Projekt blokového čistenia Nív spustila mestská časť vlani
a pokračovala v ňom aj počas tohtoročnej jari. Princíp čistenia
spočíva v dočasnom obmedzení statickej dopravy v danej lokalite.
Blokové čistenie je rozdelené na osem etáp, počas ktorých čaká
postupne jednotlivé ulice ručné a strojové zametanie ciest, čistenie
kanálových vpustov a prípadná úprava zelene (orezy stromov,
škarpírovanie a rezy živých plotov). Obyvatelia Nív sa tak musia
pripraviť na dočasné dopravné obmedzenia počas týchto prác.
V praxi to znamená, že na konkrétnej ulici bude v deň čistenia zákaz
parkovania od 8:00 do ukončenia prác (približne medzi 12:00 –
15:00). Jesenné blokové čistenie odštartovalo Bazovou, Koceľovou,
Kvačalovou, Rastislavovou a Nitrianskou ulicou. Prvá etapa
pokračovala ulicami: Gemerská, Kohútova a Plátennícka . V druhej
a tretej etape prišli na rad Kvetná, Kvačalova, Bazová, Rastislavova,
Kvetná-Kulíškova, Budovateľská, Kulíškova, Súkennícka, Votrubova,
Viktorínova, Trenčianska a Súťažná ulica (od kruhového objazdu po
Budovateľskú ), ako i Dulovo a Daxnerovo námestie. Štvrtá etapa by
mala prebiehať počas posledných dvoch októbrových dní
a pokračovať by mala 2. novembra, zahŕňať bude Súťažnú,
Skladištnú, Kvačalovu, Velehradskú, Mojmírovu, Liptovskú a Alešovu
ulicu. Postupne prídu počas ďalších 4 etáp aj zvyšné ulice Nív.
Jesenné blokové čistenie by malo končiť 29. novembra Čipkárskou
ulicou. Harmonogram čistenia nájdete na www.ruzinov.sk.
Marianna Šebová

Vážení čitatelia Ružinovského echa,
volám sa Rudolf Kusý a dovoľujem si Vám napísať pár viet. Uvedomujem si, že
narozdiel od protikandidátov Ftáčnika a Freša, ktorí nám na bilbordoch už 10 či 25
rokov sľubujú lepšiu budúcnosť, som pre mnohých z Vás neznámy človek. Narozdiel od
týchto večných politikov sme za 7 rokov čo som starostom Nového Mesta zrekonštruovali
16 škôl a škôlok, 15 športových areálov, postavil 2 nové parky, kluby dôchodcov, sociálnu
výdajňu, komunitné centrum, či bezplatnú právnu poradňu.
Vážení čitatelia Ružinovského echa, deň nezávislosti sa blíži a 4. 11. 2017 rozhodneme
o nasledujúcich 5 rokoch nášho života v kraji. Je na nás, či pôjdeme cestou politických
vyslúžilcov alebo dáme šancu reálnym riešeniam.
Naše rozhodnutie, náš život.
V Bratislave 11. 10. 2017

Rudolf Kusý

Objednávateľ: Rudolf Kusý, Bratislava | Dodávateľ: zerovia, s.r.o., Nevädzova 6/F, 821 01 Bratislava, IČO: 47 390 051
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Župa bez korupcie!

44

8
Vladimír Sloboda

Kamil Bodnár
Bývam s rodinou pri Štrkovci. Pracujem v IT firme ako
dátový analytik. Ako asistent poslankyne NR SR Lucie Ď.
Nicholsonovej sa venujem analýze verejných obstarávaní,
súťaží, zmlúv a obchodno-politických prepojení. Zaujímam sa tiež o sociálne a ekologické témy.

28

Povolaním manažér kvality. Celý život s rodinou bývam
na Trnávke. V rámci SaS zodpovedám za oblasť komunálnej politiky a verejnej správy. V súčasnosti sa ako župný
poslanec venujem poskytovaniu sociálnych služieb a
pôsobím v radách stredných škôl v rámci Ružinova.

24

45

Marek Machata

Ľubomír Ščasný

Chcem zlepšiť služby kraja pre mladé rodiny s deťmi, zdravotne
znevýhodnených, sociálne slabých a seniorov. Lepšie spravovať zariadenia sociálnych služieb, kde máme 700 čakateľov na
pobyt. Obyvatelia nášho kraja majú nárok na dôstojný život
v lepších podmienkach. Viac na www.machata.sk

Mojou prioritou je najmä plynulá doprava bez kolón – viac
kruhových križovatiek, viac zelene a čistý vzduch. Župa má
široké kompetencie na zlepšenie kvality života, služieb a
výhod občanov. Je najvyšší čas začať so zverenými financiami správne nakladať. Vopred ďakujem za vašu dôveru.

35
Dušan Pekár
Starosta Ružinova. Aj v Bratislavskom samosprávnom
kraji prijímame rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu
života v Ružinove. Preto kandidujem za poslanca.

46
Janka Šipošová
Župan ani poslanci nie sú pánmi kraja. Musia pracovať
poctivo, transparentne, spravodlivo a gazdovať tak, aby
ľudia boli spokojní – s cestami, dopravou, zdravotníctvom, školami, sociálnymi službami, s úradmi aj s úradníkmi. A nezabúdať na slabších a zraniteľných.

Objednávateľ: 1. Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 027 43 Nižná, 2. strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 42 139 333, DIČ: 2022858783, 3. Mgr. Matej Nagy, Plachého 47, 841 02 Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213, DIČ: 2020242059
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017

Kedy? Sobota 4. novembra 2017 od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Koho volíme? Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
Poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za Ružinov (6 poslancov)
Kandidáti na predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja
Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta
2. Jozef Danko, JUDr., 45 r., podnikateľ, Bratislava
- Staré Mesto, nezávislý kandidát
3. Juraj Droba, Mgr., MA, MBA, 46 r., poslanec NR
SR (SaS), manažér, Bratislava – Ružinov, Sloboda
a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Strana maďarskej komunity -Magyar
Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
4. Pavol Frešo, Ing., 48 r., predseda
Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava Staré Mesto, nezávislý kandidát
5. Milan Ftáčnik, Doc. RNDr., CSc., 61 r.,
vysokoškolský učiteľ, Bratislava - Staré Mesto,
nezávislý kandidát
6. Natália Hanulíková, Mgr., 28 r., psychologička,
predsedníčka Strany zelených Slovenska,
Bratislava - Karlova Ves, Strana zelených Slovenska
7. Ľubomír Huďo, PhDr., 54 r., novinár Bratislava
– Dúbravka, nezávislý kandidát
8. Martin Jakubec, PhDr., PhD., 33 r. manažment
riadenia, generálny manažér, pedagóg,
podnikateľ
Bratislava - Nové Mesto, nezávislý kandidát
10. Daniel Krajcer, Mgr., 48 r., publicista,
Bratislava - Staré Mesto, MOST - HÍD, SKOK Európski liberálni demokrati, Strana zelených
11. Rudolf Kusý, Mgr., 41 r., starosta mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Nové
Mesto, nezávislý kandidát
12. Marián Leinerovič, Mgr., 67 r., pedagóg,
Stupava, NOVÝ PARLAMENT
13. Milan Lopašovský, PharmDr., 54 r.,
farmaceut, Bratislava - Staré Mesto, STRANA
MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
14. Ján Mrva, Ing., 48 r., starosta mestskej časti
Bratislava – Vajnory, Bratislava – Vajnory, nezávislý
kandidát
15. Lukáš Parízek, Mgr., 31 r., štátny tajomník
MZVaEZ SR, Bratislava – Vajnory, Slovenská
národná strana
16. Jalal Suleiman, Ing., PhD., 51 r., prekladateľ,
Pezinok, Komunistická strana Slovenska
17. Andrej Trnovec, RNDr., 54 r., kultúrnoosvetový pracovník, Bratislava - Staré Mesto,
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
18. Jozef Uhler, JUDr., Mgr., 41 r., IT špecialista,
Bratislava – Jarovce, nezávislý kandidát
Kandidatúry na predsedu BSK sa vzdali
Ľubomír Kolárik a Rastislav Blaško.
Kandidáti na poslancov zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
(volebný obvod 2)
Na hlasovacom lístku označíme 6 kandidátov

1. Igor Adamec, Mgr., 53 r., riaditeľ TVR a RE,s.r.o.,
Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

15. Adam Greksa, Mgr., 32 r., podnikateľ,
Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

2. Tomáš Alscher, Ing., MPH., 33 r., ekonóm,
Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni
demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS –Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

16. Danka Hevierová, 63 r., ekonómka Bratislava
– Ružinov, Slovenská národná strana

3. Marián Andel, PhDr., 67 r., dôchodca,
Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana
4. Dagmar Bednáriková, Ing., PhD., 55 r., daňová
poradkyňa, Bratislava – Ružinov, Slovenská
národná strana
5. Sylvia Beňová, Ing. 40 r., generálna riaditeľka
sekcie, ekonomiky, Bratislava – Ružinov, MOST HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski
liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS
- Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
6. Kristína Biháriová, 28 r., invalidný dôchodca,
Bratislava – Ružinov, Strana zdravotne a
sociálne znevýhodnených občanov

17. Ján Höher, 69 r., tenisový tréner, Bratislava –
Ružinov, NOVÝ PARLAMENT
18. Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 43 r.,
manažér, Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris
Kollár
19. Dušan Hruška, Ing., 57 r., živnostník,
Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko
20. Martin Chren, Ing., 36 r., ekonóm, Bratislava –
Ružinov, nezávislý kandidát
21. Pavol Jusko, PhDr., 53 r., vysokoškolský
pedagóg, Bratislava – Ružinov, SME RODINA Boris Kollár
22. Branislav Kaliský, Ing. arch., 49 r., architekt,
Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát
23. Monika Kozelová, Mgr., 56 r., dramaturg,
Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

7. Roman Blanár, 53 r. prevádzkar
v reštauračnom zariadení, Bratislava – Ružinov,
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

25. Daniel Kučera, Bc., 43 r., technický manažér zriaďovateľ školy, Bratislava – Ružinov, Slovenská
národná strana

8. Kamil Bodnár, Mgr., 37 r., dátový
analytik, Bratislava – Ružinov, Sloboda a
Solidarita,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana
maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja,
NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena
zdola, Demokratická únia
Slovenska

26. Marcela Kulifajová, Ing., 42 r., koordinátor v
oblasti odborného vzdelávania stredných
odborných škôl, Bratislava – Ružinov, nezávislý
kandidát

9. Ján Buocik, Mgr., 40 r. advokát, Bratislava –
Ružinov, nezávislý kandidát
10. Petra Demková, Mgr., 39 r., živnostníčka,
Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni
demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS
- Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
11. Slavomír Drozd, Ing., 52 r., dizajnér,
Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni
demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS - Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
12. Martina Fondrková, Mgr., 43 r. poslankyňa
miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Ružinov, Bratislava – Ružinov, MOST HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski
liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS
- Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI

27. Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 44 r., SZČO,
Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát
28. Marek Machata, Mgr. et, Mgr., 34 r.,
projektový manažér, Bratislava – Ružinov,
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar
Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna
strana, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
29. Jozef Matúšek, Mgr., 70 r., učiteľ na
dôchodku, občiansky aktivista, Bratislava –
Ružinov, nezávislý kandidát
30. Silvester Minarovič, JUDr., 79 r., právnik,
Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana
31. Robert Műller, 60 r., zdravotne ťažko
postihnutý, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD,
SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski
liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS
- Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
32. Ondrej Noskovič, 59 r., administratívny
pracovník, Bratislava – Ružinov, NOVÝ
PARLAMENT

13. Marián Gajdoš, MVDr., 58 r., zástupca
starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov, #SIEŤ

33. Petra Palenčárová, Mgr., 36 r., manažérka,
Bratislava - Ružinov, nezávislý kandidát

14. Natália Grausová, MUDr., 63 r., poslankyňa
NR SR, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová
strana Naše Slovensko

34. Martin Patoprstý, Ing. ,32 r., občiansky
aktivista, Bratislava - Ružinov, nezávislý
kandidát

www.ruzinovskeecho.sk
35. Dušan Pekár, Mgr. Ing., 53 r., starosta
mestskej časti Bratislava – Ružinov, Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana
maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja,
NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
36. Pavol Petrovič, Ing., 53 r., podnikateľ,
Bratislava – Ružinov, ŠANCA
37. Denisa Pilotto, Ing. arch., 41 r., architektka,
Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris Kollár
38. Vladimír Randa, Ing., 78 r., živnostník,
Bratislava – Ružinov, NOVÝ PARLAMENT
39. Anna Reinerová, Ing. ,59 r., ekonómka,
Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát
40. Erika Reinoldová, 35 r., občianska aktivistka,
Bratislava – Ružinov, Nezávislosť a Jednota
41. Patrik Riszdorfer, Mgr., 48 r., mediálny
poradca, Bratislava – Ružinov, STRANA
MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

42. Branislav Saga, 52 r., živnostník, Bratislava –
Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
43. Anton Savitský, 67 r., pracovník
bezpečnostnej služby, Bratislava – Ružinov,
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
44. Vladimír Sloboda, Ing., 38 r., manažér
kvality, Bratislava - Ružinov Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA,
Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
45. Ľubomír Ščasný, Ing., 57 r., ekonóm,
Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA,
Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska
46. Janka Šípošová, PhDr., CSc., 68 r.,
psychologička, expertka pre obete trestných
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činov, Bratislava - Ružinov Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické
hnutie, Strana maďarskej komunity –
Magyar, Közösség Pártja, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
47. Ladislav Špánik, 64 r., dôchodca, Bratislava
– Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko
48. Lucia Štasselová, Ing. arch., 59 r., poslankyňa
Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát
49. Michal Vicáň, Bc., 33 r., projektový
manažér, Bratislava – Ružinov, SME RODINA Boris Kollár
50. Štefan Zima, Mgr. art., 68 r., dôchodca,
Bratislava – Ružinov, Slovenská národná
strana
Kandidatúry na poslanca BSK sa vzdala Petra
Krištúfková

Nové električkové trate?
Projekt spojená Bratislava, ktorý sa má najbližšie roky stať novým centrum hlavného mesta,
sa dotýka aj Ružinova. Vo viacerých lokalitách plánuje investor vybudovať nové električkové trate.
Pripravovaný zámer predstavil na verejnej prezentácii Ružinovčanom.
Spoločnosť J&T Real Estate pripravuje na nasledujúce roky
výstavbu projektov ako Eurovea 2, Klingerka, dokončenie
Panorama Business či Nové Lido. Ich prepojenie
s Zuckermandlom a River Parkom zahrnuli pod koncept
Spojená Bratislava. Spolu má ísť o investíciu vo výške
1,2 miliardy eur. Jej súčasťou je aj vybudovanie električkovej
trate od Starého mosta cez Euroveu a Košickú ulicu
s napojením na existujúcu ružinovskú radiálu a odbočka
zo Starého mosta do budúcej petržalskej štvrte Nové Lido.
Celkovo ide o 4,2 kilometra koľajníc. Ružinovčania sa mohli
bližšie oboznámiť s pripravovaným zámerom na verejnej
prezentácii. Investor priblížil plány električkovej trate v rámci
projektu Spojená Bratislava, ktorá je súčasťou ich investičných
zámerov. „Takáto prezentácia je úplne na mieste. V konečnom
dôsledku, tá stavba je verejnoprospešná, čiže vyjadriť sa
k električkám musia samotní ľudia. Zaznelo mnoho
pozitívneho, ale padli aj pripomienky. My ich, samozrejme,
zoberieme do úvahy, pretože tie nás môžu posunúť k riešeniam,
ktoré môžu modifikovať náš návrh. A celkovo prispejú k
tomu, že verejnosť bude lepšie vnímať celý projekt,“ uviedol
Radoslav Grečmal, projektant električkovej trate. Verejná

prezentácia tak dala obyvateľom možnosť bližšie nahliadnuť
do pripravovaného developerského zámeru a taktiež priamo
diskutovať s investorom. „O tomto projekte sa veľa už písalo
a hovorilo, preto som požiadal investora, aby sme urobili
takúto verejnú prezentáciu, na ktorej boli obyvatelia, poslanci
aj viacerí odborníci,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár.
Novú električkovú trať v Ružinove by obyvatelia prijali, mnohí
ju považujú za nevyhnutnosť. Cieľom developera je najbližšie
roky vybudovanie nového centra Bratislavy. Na oplátku žiada
vládu o štatút významnej investície. Po spoločnosti HB Reavis
je to tak už druhá spoločnosť. Prijatím štatútu významnej
investície by ale mestská časť prišla o financie z výberu
miestneho poplatku za rozvoj, tak isto by „stratila kontrolu"
nad niektorými územiami. Investor sa vyjadril, že električkovú
trať tak či onak vybuduje. „Koľajová doprava je výhodnejšia
ako automobilová a autobusová. Ak to investor urobí za svoje
peniaze, tak odľahčí mestskú pokladňu. Pre Ružinov to bude
prínos, keďže koľaje spoja Staré Mesto električkovou trasou,
ktorá ide po Ružinovskej,“ dodal ružinovský starosta Dušan
Pekár.
Katarína Kostková

Kandidát na poslanca do
Bratislavského
samosprávneho kraja

MVDr. Marián Gajdoš

13 - Pán Boh pri nás
13 - Gajdoš za nás
Objednávateľ MVDr. Marián Gajdoš, Nerudova 11, Bratislava, Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213, DIČ: 2020242059
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Martin Chren, mestský poslanec za Ružinov, informuje:

CHODNÍKY OKOLO
ASTRY, BUDÚCNOSTI
A HELIOSU BUDÚ
KONEČNE OPRAVENÉ!
Čo nedokázal nikto
27 rokov, vyriešili sme
spolu s magistrátom
Podarila sa obrovská vec! Rozľahlé ružinovské chodníky na Martinčekovej, Drieňovej a Herlianskej ulici mesto postupne opraví.
A začne už tento rok!
Niekoľko mesiacov som sa v úzkej spolupráci s magistrátom
intenzívne venoval tomu, aby
sa podarilo to, čo sa nepodarilo žiadnemu inému poslancovi
ani starostovi z Ružinova za
27 rokov. Žiadalo si to obrovské
množstvo energie, sedení, presviedčania a dobrej vôle. Hoci sa
o to snažili mnohí už predtým,
túto zásluhu si z veľkej časti neskromne prisvojujem, lebo nikto
iný doteraz nedokázal presvedčiť
kompetentných a presadiť riešenie. Ešte raz, za celých 27 rokov
existencie Ružinova ako samostatnej mestskej časti!

Prečo to bolo také
zložité?
Možno to mnohí netušia, no
Ružinov v dnešnej podobe ako
mestská časť vznikol až v roku
1990. Keď sa vtedy prevádzali
majetky z bývalých národných
výborov na nové mestské časti,
„zabudlo sa“ na všetky chodníky
vo vnútroblokoch. Jednoducho,

Sledujte aktuálne novinky
z Ružinova a moju prácu
na stránke

Martin Chren za Ružinov
fov rôznych odborov, poradcov
primátora, niektorých konkrétnych ľudí na ružinovskom úrade, všetkých kolegov poslancov,
ktorí zmenu rozpočtu podporili
hlasovaním, až po primátora Iva
Nesrovnala, bez ktorého rozhodnutia by sme výsledok nedosiahli.

Teraz len dúfať, že sa všetko stihne čo najskôr. Tieto chodníky sú
také veľké, že ich oprava bude
stáť vyše pol milióna eur a zrejme
sa nestihne celá do konca roka.
Začína sa verejným obstaraAj v takomto stave sú dnes chodníky okolo Budúcnosti
váním v októbri. Ak ale budeme
a Astry. Spolu s chodníkmi okolo Heliosu ich však
mesto konečne po desiatkach rokov opraví.
mať šťastie a ak nám bude priať
počasie, tak do konca roka určite
poriadne výsledky uvidíte aj na
odvtedy na papieri už 27 rokov vu chodníkov na Martinčekovej vlastné oči.
neexistujú. A čo neexistuje na vzal vlani na podnet obyvateľov
papieri, to nie je možné opraviť. a ružinovskej poslankyne Martiny Fondrkovej za svoju poslaŠialené, ale je to tak.
Tento problém sa v Bratislave neckú prioritu, a tým to vlastne
týka vyše 400 ulíc. Riešenie, ktoré celé začalo, celkom isto by tieto
sme použili, je pomerne kom- chodníky stále ležali ladom zniplikované, ale jediné možné. Pa- čené ďalšie dlhé roky.
pierovo treba tieto chodníky vytvoriť nanovo. Musí prísť geodet
a nanovo ich zamerať, potom Poďakovanie
projektant a nanovo ich zakres- tým, ktorí si ho za
liť. A nakoniec znalec, ktorý ich
ocení, a potom ich mesto môže spoluprácu na tejto
zaradiť do majetku a konečne veci zaslúžia
opraviť. Následne by si ich mala
do správy vziať mestská časť.
Tri rozľahlé a notoricky známe Chcem na tomto mieste oceniť
chodníky na Drieňovej, Herlian- odvahu, rozhodovanie a dobrú
skej a Martinčekovej ulici sú prvé vôľu všetkých ľudí na magistráte,
v takejto veľkosti, kde to mesto ktorí sa tomu intenzívne venovali
urobí. Nebyť toho, že som si opra- - od radových referentov, cez šé-

RUŽINOVSKÁ ROJNICA NA TRNÁVKE
Bez ohľadu na to, či práve idú nejaké voľby
alebo nie, organizujeme s miestnym poslancom Martinom Patoprstým a s aktivistom
Marošom Mačuhom pravidelné Ružinovské
rojnice. Sú to brigády, zamerané na zbieranie odpadkov z verejných priestranstiev.
Boli sme už na Štrkovci, na časti Pošne
a Trávnikov, na Nivách i na Ostredkoch. Sme
zvyknutí na rozhádzané papiere, plasty, aj
na malé fľaštičky z alkoholu povaľujúce sa
kade-tade. No taký zážitok, ako 1. oktróbra
na Trnávke, sme ešte nemali.

Polovicu veľkého kontajnera sme zaplnili
len neporiadkom, vyzbieraným okolo DK
Bulharská (mimochodom v správe mestskej časti). Medzi smeťami, rozhádzanými
po okolí, nechýbali striekačky, hadičky a iné
stopy po užívateľoch drog.
Vyzbierali sme aj odpadky v parčíkoch na
Bulharskej a Vietnamskej ulici. Veľká vďaka
všetkým dobrým ľuďom z okolia, ktorí sa
pridali. A určite sa sem ešte budeme musieť
s akciou Ružinovská rojnica vrátiť!

NAMIESTO BILBORDOV OPRAVENÁ CESTA
Župná volebná kampaň vrcholí zo všetkých strán sa
na nás valia fotky kandidátov. O mnohých z nich pritom nikto z nás štyri roky nepočul, hoci už boli predtým zvolení. S kolegom poslancom a architektom
Braňom Kaliským sa snažíme byť iní.
A preto sme sa rozhodli, že aj
peniaze, ktoré by sme dali na volebnú kampaň, použijeme inak.
A namiesto bilbordov radšej ich
radšej investujeme do Ružinova.
V polovici októbra sme preto

prostredníctvo združenia Viac
ako 1000 slov opravili desiatky
výtlkov po celom Ružinove, ktoré
si okrem obyvateľov úrady celé
mesiace nevšímali. Okrem iných
aj výtlky na rozbitej Herlianskej

ulici, na ktorú sme od vás dostali
už desiatky podnetov.
Technológia, ktorú používame, je
už známa po celej Európe. Oprava jedného výtlku špeciálnou
zmesou trvá len niekoľko minút,
stojí približne 27 eur a platí na
ňu trojročná záruka. Opraviť výtlky na Herlianskej ulici sa kompetentným nepodarilo celý rok,
my sme to zvládli za pár hodín, a
stálo nás to toľko, čo by sme inak
zaplatili za tri bilbordy.

Nekecáme, makáme!
Ružinov dnes na župe zastupuje 6 poslancov. Všetci z nich
sú stranícki nominanti. Koľkých z nich poznáte? Dokážete
si spomenúť aspoň na jedného? A čo pre vás vďaka nim
župa urobila?
Pred časom sme sa spojili s niekoľkými
kolegami, o ktorých som presvedčený,
že spomedzi všetkých komunálnych
politikov im na Ružinove naozaj záleží.
Spoločnými silami sme za tri roky dokázali viac, než mnohí iní za 10 – 15 rokov
na postoch starostov, zástupcov starostu
či poslancov.

lémy, prázdne kasy a zastavaná zeleň.
Sám som kandidátom na poslanca
župy, pretože chcem presadiť jednu
hlavnú vec: aby sa župa k Ružinovu nesprávala ako macocha, a posielala nám
na cesty a chodníky oveľa viac peňazí.
Dnes totiž z desiatok miliónov eur neposiela Ružinovu takmer nič. To je reálny a odkontrolovateľný sľub, ktorý
Neskrývame sa za veľké strany. Nie sme poslanec župy dokáže splniť. Svoj krúako politici, ktorí v Ružinove bačujú 10 žok však dám aj ďalším ľuďom, ktorí si
– 20 rokov a zostávajú po nich iba prob- to zaslúžia:

23

27

34

Branislav
Kaliský

Monika
Kozelová

Maroš
Mačuha

Martin
Patoprstý

Braňo je architekt a urbanista.
Spolupracujeme na územných
plánoch zón a na stavebných
uzáverách v Ružinove – a máme
reálne výsledky, nielen kopu
sľubov. Pripravujeme nový
park, a aj myšlienka ružinovského zeleného bulváru popri
celej Ružinovskej ulici sa zrodila
v Braňovej hlave.

Pred pár týždňami som riešil
problém babičky s vnučkou,
zverenou jej do výchovy, ktoré
sa ocitli na ulici. Zlyhali všetky
úrady, riešenie nakoniec našla
Monika. Dlhodobo sa venuje
matkám a ženám, ale aj záchrane zvierat a pamiatok. Nie
je politička, ale bola by dobrou poslankyňou.

Maroš je dlhoročný občiansky
aktivista. Pracuje na okrášľovaní celej Bratislavy, má za
sebou desiatky projektov, tisíce vysadených kvetov. Spolu
s Maťom Patoprstým sme
trojicou, ktorá organizuje pravidelné Ružinovské rojnice
– brigády na skrášlenie našej
mestskej časti.

Martin je najaktívnejší miestny
poslanec v Ružinove. Je stelesnením nášho motta: nekecáme,
makáme. Mnohí z vás sa na mňa
obracajú so svojimi problémami,
a väčšinu tých, ktoré sa týkajú
mestskej časti, mi pomáha riešiť
práve on. Opísať všetko, čo organizuje a robí, by si vyžadovalo celé
jedno samostatné vydanie Echa.

Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01 Bratislava
Dodávateľ: TVRaRE, s. r. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35728213
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Legenda na ľade
Reprezentovala Československo na zimnej olympiáde v roku 1964 a v súťaži športových dvojíc obsadili spolu
s Petrom Bartosiewiczom 9. miesto. Jej bežnými figúrami boli skoky, špirály, zdvíhané a vyhadzované prvky.
Po ukončení aktívnej kariéry sa začala venovať trénerskej profesii a tejto aktivite sa venuje dodnes. Reč je
o bývalej krasokorčuliarke, neskôr trénerke Ing. AGNEŠE BÚŘILOVEJ-WLACHOVSKEJ (1943).
Dnes sa krasokorčuľovanie v porovnaní s hokejom, futbalom či tenisom
dostalo akosi do úzadia, no v takých
60. - 80. rokoch minulého storočia boli
počas súťaží plné štadióny a televízne prenosy majstrovstiev sledovali
v Československu státisíce divákov. Čo
si myslíte, prečo je dnes táto nádherná,
esteticky pôsobivá športová disciplína
taká nedocenená?
V období rokov 1960 až 1985 sme mali
v našom športe výborné výsledky, ktoré priťahovali divákov k televízorom i na štadióny.
Spomeňme si na obdobie Karola Divína,
Ondreja Nepelu, Hanky Maškovej, súrodencov Romanovcov, Liany Drahovej a Jozefa
Sabovčíka, ktorý vybojoval poslednú medailu
na vrcholových pretekoch, stal sa majstrom
Európy v krasokorčuľovaní. V tom období
boli u nás dobré tréningové podmienky, mali
sme vybudované strediská mládeže, stredisko vrcholového športu i ďalšie, ktoré boli
dotované štátom. Krasokorčuľovanie je veľmi
nákladný a časovo náročný šport. V súčasnosti si všetky náklady hradia pretekári sami.
Mnohí z nich nemajú dostatok prostriedkov
na požadovaný tréningový proces, aby
dosiahli výsledky, ktoré by uspokojili náročného diváka.
Ako ste sa vôbec v Rožňave na východnom Slovensku, kde ste sa narodili,
dostali ku krasokorčuľovaniu?
V Rožňave som žila veľmi krátko.
Presťahovali sme sa do Bratislavy, kde som
začala s korčuľovaním.
Keď ste sa nasťahovali na Leteckú ulicu
v Bratislave, bývali ste neďaleko slávnej
trénerky Hildy Múdrej, ktorá trénovala
aj neskoršieho majstra sveta Ondreja
Nepelu. To ona vás zviedla na túto
disciplínu?
Áno, máte pravdu. Pani Hilda Múdra ma
zobrala na exhibíciu krasokorčuliarov.
Veľmi sa mi páčila, keďže som mala rada
tanec, chodila som na balet, tak na otázku,
či by som aj ja chcela tak korčuľovať, som
jednoznačne odpovedala áno. No a to boli
moje začiatky. Stala sa aj mojou prvou trénerkou.
S krasokorčuliarom Petrom
Bartosiewiczom ste vytvorili pár a rozhodli ste sa spolu súťažiť na majstrovstvách sveta, aj na zimnej olympiáde
v Innsbrucku. Kde ste sa po prvýkrát
stretli a čo bolo dôvodom, pre ktorý ste
začali spolu tancovať?
S Petrom Bartosiewiczom sme sa zoznámili
na zimnom štadióne. Pochádzal zo Žiliny,
kde začal korčuľovať. Po maturite študoval
v Bratislave na fakulte architektúry a pokračoval v korčuľovaní v našom oddiele Slovan
CHZJD. V tom čase sme nacvičovali revuálne
pásmo, s ktorým sme vystupovali po celom
Slovensku. S Petrom sme mali ešte ako

náročná, bez pomoci manžela, ktorý sa
venoval našim deťom, by som to nezvládla.
Začali ste trénovať mladých, začínajúcich
pretekárov. Medzi najúspešnejších patrí
Jozef Sabovčík, ktorý pod vaším vedením získal v roku 1984 na zimných OH
v Sarajeve bronzovú medailu. Čo asi cíti
tréner, keď sa mu podarí taký výsledok?
Sabovčík mal v roku olympiády veľké
problémy s kolenom. Nemohol absolvovať
tréningové zaťaženia v plnom rozsahu,
preto bol tento výsledok obrovským úspechom, zároveň satisfakciou za všetko to
utrpenie, čo musel pred olympijskými hrami
prežívať. Každý tréner, ktorého pretekár
uspel, pociťuje pri vyhlasovaní výsledkov
radosť, úsmev sa tak spája so slzami šťastia.

sólisti spoločné vystúpenie v párovom predvedení.. Naše vystúpenie sa páčilo, asi nám
to i spoločne ladilo, tak nám pán Ing. Emil
Skákala navrhol, aby sme vytvorili športovú
dvojicu. Tak sa aj stalo.
Byť deviatym najlepším športovým
párom na olympijských hrách, kde sa
zúčastnili tí najlepší z najlepších v rámci
celého sveta, nie je na zahodenie. Ako
ste prijali vyhlásenie výsledkov, že ste sa
umiestnili v prvej desiatke?
Obaja s Petrom sme študovali na vysokých
školách, takže zladiť tréning bolo veľmi
náročné, veď vtedy nejestvovali individuálne študijné plány, ako sú dnes, a nemali sme
ich ani my. Trénovali sme väčšinou v neskorých večerných hodinách. Počet tréningových hodín sa nedal porovnať s pretekármi
zo zahraničia, a preto sme s 9-tym miestom
na OH 1964 v Innsbrucku boli spokojní.
Nebyť príhody so zipsom, mohlo to dopadnúť aj lepšie.
Čo sa prihodilo?
Počas voľnej jazdy, ktorá bola najvydarenejšia v našej kariére, sa Peťovi začal na
kostýme otvárať zips a pozornosť divákov aj
rozhodcov sa zamerala na tento moment.
Nás to nevyviedlo z rovnováhy a dokončili
sme jazdu v plnom nasadení. Po jazde nám
niektorí rozhodcovia prezradili, že sa sústredili viac na zips, ako na náš výkon.
Ukončili ste štúdium s diplomom inžinier. Stihli ste využiť svoje vysokoškolské
vzdelanie aj v praxi?
Štúdium na stavebnej fakulte SVŠT som
ukončila na jeseň 1967. Po skončení som
pracovala v Banských projektoch až do roku
1971, keď sa mi narodil druhý syn Peter.
Neskôr som už v tomto odbore nepracovala.
Absolvovala som diaľkové štúdium na fakulte telesnej výchovy a športu pre trénerov
I. triedy a začala som sa venovať len krasokorčuľovaniu. Práca trénera je časovo veľmi

Váš syn Vladimír je známy hokejista, ako
obranca hrával aj za Slovan. Ovplyvnila
aj jeho vaša láska ku korčuľovaniu na
ľade?
Mojich synov k hokeju priviedol môj manžel,
ktorý sa im naplno venoval. Možno k tomu
všetkému napomohol čiastočne aj môj pobyt
na ľade. Starší syn Vladko ostal pri hokeji až
do seniorského veku, hral v Slovane, potom
vo Francúzsku, Nemecku a nakoniec v Poľsku.
Bol účastníkom Zimných olympijských hier
1994 v Lilelhammeri. Mladší Peter začal študovať na vysokej škole a tak sa hokeju venoval len zo zábavy.
Bývať neďaleko zimného štadióna je
zaiste obrovskou výhodou...
Za čias strediska vrcholového športu, od
roku 1975 až do jeho zrušenia, bol ružinovský
Zimný štadión V. Dzurillu naším domovským
stánkom. Z Astrovej ulice, kam sme sa nasťahovali v roku 1970 a kde bývam doteraz, to
bolo čo by kameňom dohodil. A mám šťastie,
že môžem na ňom korčuľovať stále.
Je to obdivuhodné, no aj teraz, po
sedemdesiatke, sa pohybujete na ľade.
Ste žiarivým príkladom ako si udržať
výbornú kondíciu aj v treťom veku...
Po skončení aktívnej trénerskej činnosti
som sa venovala výučbe korčuľovania
detí z materských škôlok, teraz vediem
na Zimnom štadióne O. Nepelu kurzy pre
dospelých. Byť v kolektíve mladých pôsobí
na mňa omladzujúco, ich prítomnosť ma
núti k aktívnemu pohybu, preto ma táto
práca baví a som veľmi spokojná.
Chodíte na ľad aj s vlastnými vnúčatami?
Mám štyri vnúčatá. Najstarší Matej sa venuje tenisu. Keby dievčatá Peťka a Zarka žili
v Bratislave, určite by chodili korčuľovať so
mnou. Najmladší 3-ročný Matúško je ešte
malý, ale o rok, o dva sa nejaké tie základy korčuľovania spolu naučíme.

Anna Sláviková
Foto: archív
Ing.Agneše Búřilovej-Wlachovskej
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Vtiahnuť deti do procesu vzniku knihy a vytvoriť
z nich mladých autorov. To bolo cieľom kreatívneho
festivalu RE:kreácia pod taktovkou
a v priestoroch knižnice Ružinov. Hlavným partnerom
sedemdňového podujatia bol Fond na podporu umenia,
ktorý ho aj finančne podporil.

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, Bratislava 821 09, IČO: 42139333
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213

mš, foto: Knižnica Ružinov

Áno. Bude musieť. Nie. Nikdy. Možno.
Časom si zvykneme. Je to jedno.
Môžeme sa prehrabávať v historických záznamoch, sledovať vývoj
a aktuálne dianie, z dostupných medializovaných informácií,
postojov a argumentov poskladať mozaiku vlastného názoru.
Faktom je, že Cvernovka je dlhoročný zaužívaný názov továrne
na nite a niťové produkty. Nachádza sa v našej mestskej časti na
území ohraničenom ulicami Páričkova, Košická a Svätoplukova.
Oficiálne názvy továrne boli Bratislavská cvernová továreň (1900
– 1957), Závody Medzinárodného dňa žien, š.p. (1957 – 1990),
BCT – Bratislavská cvernová továreň, a.s. (od roku 1991). Dlhé roky
sa ťahajúci nejasný zámer podoby a využitia objektu továrne a
celého územia dospel k súčasnému predstaveniu novej rezidenčnej
švrte, pre ktorú si investor vybral názov Zwirn – preložené z
nemčiny Cverna. Ak chcel kontinuitu, tak vedľa nešliapol. Každý
Bratislavčan by čo to z nemčiny mohol vedieť. Nemecké či
maďarské pomenovania sú predsa prirodzenou súčasťou tohto
mesta. Nadáciou Nová Cvernovka zoskupujúcou umelcov roky
obývajúcich budovu pradiarne zaregistrovaná ochranná známka
tomu asi tiež výrazne napomohla. Nech to má oficiálny názov
akýkoľvek, môj názor je, že v končenom výsledku, je na nás
obyvateľoch, ako to budeme nazývať. Generácia mojich starých
rodičov, rodičov, ja a moja generácia, a aj naše deti vieme, čo a kde
je Cvernovka. Žiadna nadácia ani registrované názvy to nezmenia.
Budova pamiatkovo chránenej Pradiarne aj budova Silocentrály
ostáva a s nimi aj bratislavská Cvernovka. Takže naďalej bývajme,
nakupujme, stretávajme sa, vystupujme z trolejbusu, autobusu,
odbočme autom zo Svätoplukovej na Páričkovu pri Cvernovke.
A želejme si, aby sa s týmto pomenovaním stotožnili a na večné
časy :-) ho uchovali aj obyvatelia novej rezidenčnej štvrte.
Tatiana Tomášková
poslankyňa MZ MČ Bratislava-Ružinov

BRATISLAVA

PLASTIKOVÁ ZIMA 2017 sa uskutočňuje aj vďaka finančnej podpore MČ Ba Ružinov

JURAJ DROBA
kandidát

na župana

S P OJ I L P R A V I C O V É S T R A N Y
www.droba.sk
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Trieda štvrtákov z Paneurópskej súkromnej základnej školy,
celkovo 9 detí spolu s učiteľkou, psychológom a asistentkou
jedného dieťaťa, prenikli do tajov vzniku kníh. Deti čakala
každý deň iná prezentácia, prednáška, workshop, diskusia či
tvorivé dielne pod vedením skúsených odborníkov a nadšencov
všetkého, čo ku knihe a kreativite patrí. Medzi štvrtákov tak
ako prvý zavítal Radovan Blaho, ktorý deťom priblížil históriu
kníh a ukázal aj techniky ich reštaurovania a viazania. Festival
pokračoval počas ďalšieho dňa kreatívnym workshopom na
tému Ako sa píšu knihy, počas ktorého spolu vytvorili príbeh
a naučili sa, čo má obsahovať. Počas ďalších dní deti navštívili
ilustrátor Ľubo Palo, editor Erik Fazekaš, vydavateľka Eva Piarová
spolu s komiksovým ilustrátorom Brianom Terrerom. Počas
piateho dňa festivalu si deti pod odborným dohľadom Pawly
Šoltisovej a Lívie Kožuškovej z Ateliéru Amulet, ktoré štvrtákom
priniesli čisté makety kníh, vyrobili svoje vlastné diela. Počas
troch hodín sa každému dieťaťu podarilo vytvoriť svoju knihu
s ilustrovanou obálkou, názvom a vlastným príbehom. Druhá
časť festivalu, posledné dva dni, boli zamerané na život knihy po
vydaní. Školáci sa okrem toho stretli aj s autorkou príbehu Drobci
Vandou Raýmanovou. V posledný deň RE:kreácie deti svoje diela
pokrstili pukancami a zároveň sa aj dozvedeli, ako taká knižnica
so svojimi rôznymi zákutiami funguje.

Bude z Cvernovky Zwirn?

Očami poslancov

V knižnici Ružinov deti
prenikli do tajov vzniku kníh

V kraji sa začínajú budovať
nové dopravné terminály a cyklotrasy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začiatkom roka vyhlásilo z Integrovaného
regionálneho operačného programu výzvy na oblasť dopravy. V Bratislavskom kraji bolo
úspešných viacero žiadateľov. Predseda BSK Pavol Frešo podpísal s Mestom Svätý Jur, obcou
Most pri Bratislave a združením JURAVA prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na dopravný terminál a cyklotrasy financované z Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP).
jany, prístrešky, dopravné a informačné
tabule.
Obec Most pri Bratislave novou cyklotrasou v dĺžke 1,8 km spojí centrum
obce s časťou Studené. Celkové výdavky
na projekt sú vo výške 459 356,75 EUR.
Okrem komunikácie sa v trase osadí
dopravné značenie, lavičky, stojany na
bicykle, smetný kôš. Zaujímavým prvkom bude doplnková cyklistická infraštruktúra - chránené parkoviská pre
bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne
bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)

„Vlaková stanica vo Svätom Jure je
vo veľkej miere využívaná na dopravu
vlakom do centra Bratislavy. Dopravný
terminál tak bude posledný prestupný bod vlakovej, autobusovej, osobnej a cyklodopravy pred vstupom do
Bratislavy. Z eurofondov plánujeme aj
vybudovanie ďalších troch dopravných
terminálov v Šenkviciach, Bernolákove,
Plaveckom Štvrtku a nové veľké parkovisko v Malackách. Týmto spôsobom
sa vytvorí v okolí Bratislavy potrebná infraštruktúra pre dopravu vlakom
do mesta, zníži sa počet aut na cestách a podporí sa integrovaná doprava.
V najbližšej dobre sa v kraji a Bratislave
plánuje z eurofondov realizácia ďalších
18 cyklotrás,“ predstavil hlavné projekty predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

auto a bicykel, doplnené o cyklotrasy
smerujúce k týmto bodom. Na Záhorí
sú to prestupné terminály v Malackách
a Plaveckom Štvrtku, v Malokarpatsku
Svätý
Jur,
Pezinok,
Šenkvice,
v Podunajsku Bernolákovo a Senec.

Realizáciou týchto projektov sa komplexne rieši verejná osobná doprava
v Bratislavskom kraji. Na každej železničnej vetve smerujúcej do Bratislavy
budú vybudované dopravné prestupné terminály spájajúce vlak, autobus,

Združenie obcí JURAVA rozširuje cyklotrasy v malokarpatskej a podunajskej
oblasti. Projekt v sume 570 000 EUR
rieši cyklotrasu v obci Chorvátsky Grob.
Vybuduje sa nová cyklistická komunikácia v dĺžke 2,3 km, osadia sa cyklosto-
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Vo Svätom Jure sa vybuduje nový prestupný dopravný terminál, parkovisko
pre 68 áut a prístrešok pre bicykle.
Mesto má schválený projekt vo výške
691 732 EUR. Realizácia bude zahájená
na jar budúceho roka. Terminálom prechádza cyklotrasa JURAVA, financovaná z Operačného programu Bratislavský
kraj (OPBK), ktorá spája okolité obce.
Pre vysoký dopyt po doprave vlakom sa
pre obsluhu obcí Slovenský a Chorvátsky
Grob plánuje využiť aj shuttle bus, ktorý
bude zvážať ľudí priamo na terminál.

V súčasnosti Most pri Bratislave
a Studené spája len hlavná cesta, ktorá
patrí k najfrekventovanejším prístupovým cestám tranzitnej dopravy do
Bratislavy so sústavnými dopravnými
zápchami, čo vylučuje cyklistickú dopravu miestnych obyvateľov. Po vybudovaní novej cyklocesty obyvatelia získajú
prístup k miestnym zamestnávateľom,
škole, obecným verejným a komerčným
službám a voľnočasovým aktivitám.
Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA
už BSK predbežne skontroloval súťažné podklady na verejné obstarávanie,
následne môžu byť vyhlásené súťaže
na zhotoviteľov. Aj pri týchto projektoch bude pomoc, kontrola pri financovaní a monitorovanie zabezpečovať
sprostredkovateľský orgán zriadený na
BSK. V minulosti BSK spolu s mestami
a obcami z OPBK vybudovali tri dopravné terminály v Malackách, Pezinku
a Senci, 7 cyklotrás, ktoré spĺňajú svoj
účel. Prijímatelia získali nenávratný
finančný prostriedok z IROP vo výške
95% (z toho 50% zo strany Európskej
únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška
spoluúčasti prijímateľa je 5%.

Počet žiakov v župných školách rastie
www.ruzinovskeecho.sk

Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja nastúpilo v školskom roku 2017/2018 až
18 015 žiakov, čo je o 239 žiakov viac ako v minulom školskom
roku. Potešiteľný je najmä zvýšený záujem o štúdium a nárast
počtu žiakov na stredných odborných školách, ktoré pôsobia
ako centrá odborného vzdelávania a prípravy.

„Aby odborné školstvo dobre plnilo svoju úlohu, musí
byť schopné pružne reagovať na potreby trhu práce. To je
možné dosiahnuť len úzkou spoluprácou odborných škôl
so všetkými zainteresovanými, teda so zamestnávateľmi,
stavovskými a profesijnými organizáciami a zástupcami
zamestnancov. A nárast počtu žiakov to len potvrdzuje.
I keď niektoré školy ešte stále zaznamenávajú pokles
žiakov, tak z aktuálnych údajov je možné usudzovať, že
dlhodobá spolupráca so zamestnávateľmi pri mierne stúpajúcej populačnej krivke sa začína postupne prejavovať,
čo je dobrá perspektíva pre budúce obdobie,,“ vyjadril sa
bratislavský župan Pavol Frešo.

V Bratislavskom kraji pôsobí 10 centier odborného vzdelávania a prípravy, z toho 8 je na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK a 2 na školách iných zriaďovateľov. V Centre
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej
a aplikovanej chémie pri Strednej odbornej škole chemickej,
Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktoré vzniklo 1. septembra 2016 sa
zvýšil počet žiakov oproti minulému roku o 46 žiakov. Táto
škola aj s podporou Bratislavského samosprávneho kraja
aktívne rozvíja spoluprácu s jedným z najvýznamnejších
zamestnávateľov Slovnaft a. s. a aj vďaka tejto spolupráci
sa podarilo získať žiakov do študijného odboru chemik operátor, ktorý je v zozname študijných a učebných odborov
s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu
práce. Spoločnosť Slovnaft ponúka žiakom študujúcim vo
vybraných odboroch, ktoré sú žiadané na trhu práce, viaceré
benefity, ako je štipendium, príspevok na ubytovanie a pod.
Záujem stúpa aj o technické odbory. Dôkazom je vyšší počet
žiakov o 22 v Strednej priemyselnej škole strojníckej na
Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo vyučovaní strojárskych odborov a spolupracuje nielen
so zamestnávateľmi, ale aj s vysokými školami a o 43 žiakov
v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Hálova 16
v Bratislave, ktorá pripravuje odborníkov pre oblasť
informačných technológií a ponúka aj nový študijný odbor
informačné a sieťové technológie.
Nárast počtu žiakov je aj v školách zameraných na oblasť
služieb, napríklad v Strednej odbornej škole kaderníctva
a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave stúpa záujem
o odbory kaderník, vizážista, kozmetik.
V školskom roku 2017/18 je Bratislavský samosprávny kraj
zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií,
35 stredných odborných škôl, 2 konzervatóriá, 3 spojené
školy a 2 jazykové školy.

Poslanci schválili župnú
dotačnú schému aj pre budúci rok
percenta z celého objemu vyčlenených
financií. O pridelení dotácií konkrétnym
žiadateľom bude opäť rozhodovať zastupiteľstvo BSK na základe hodnotení nezávislých odborných komisií . Poslancami
schválený návrh sa od minuloročného
odlišuje len presunom 2,5 percenta
z výzvy na podporu kultúry v prospech
výzvy na podporu rozvoja vidieka.

Poslanci župného Zastupiteľstva na septembrovom pracovnom rokovaní schválili
väčšinovou podporou Bratislavskú regionálnu dotačnú schému a to výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 z rozpočtu BSK. Najviac
finančných prostriedkov pôjde do kultúrneho sektora. O granty sa budú môcť
žiadatelia uchádzať aj v oblasti turizmu,
rozvoja vidieka, mládeže a športu.
„Začínali sme na sumách niekde okolo
100, 200-tisíc eur, ktoré sme dávali celému kraju. Dnes to nabralo nový rozmer,
v dotačnej schéme sú dva milióny eur
a štyri veľké schémy. Cestovný ruch,
rozvoj vidieka, šport a kultúra. V každej
z týchto schém je absolútne nezávislá
komisia, ktorá rozhoduje o prideľovaných grantoch. Dopredu sú jasné a zrejmé kritéria. Dopredu je jasné konkrétne oblasti, ktoré budeme podporovať.
Každý si na webovej adrese www.brds.
sk môže vyplniť žiadosť na svoj projekt.
Za to chcem poďakovať poslankyniam,
poslancom a je to najlepšia správa pre
primátorov, starostov, starostky, pre
nezávislú kultúru v Bratislavskom kraji,

ale aj pre športové kluby, a podobne, že
v tomto, na slovenské pomery unikátnom projekte, ideme skoro bez zmeny
ďalej,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol
Frešo.
Pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na rok 2018 je z rozpočtu BSK vyčlenená suma 2 091 543,30 eur. Na podporu
kultúry je alokovaných 888 905,90 eur, čo
predstavuje 42,5 percenta, na podporu
vidieka 418 308,66 eur, teda 20 percent,
na podporu športu a mládeže 522 885,83
eur, čiže 25 percent a na podporu turizmu
je vyčlenených 261 442,91 eur, teda 12,5

BSK spustil Bratislavský regionálnu dotačnú schému na podporu kultúry v roku
2015. Následne v roku 2016 nasledovali výzvy na podporu turizmu a rozvoja
vidieka a v tomto roku pribudli ešte
dotačné schémy na podporu športu
a mládeže.
Okrem dotácií sa budú poskytovať aj individuálne dotácie, o ktorých podľa schválených kritérií rozhoduje predseda BSK.
Objem týchto individuálnych dotácií tvorí
20 percent z troch percent daňových
príjmov. Pol percenta daňových príjmov
vyčleňuje BSK v rámci svojho rozpočtu
na dotácie, ktoré majú mimoriadny alebo
osobitný význam.
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Zvýšte opatrnosť počas sviatkov
Aj nepatrná chvíľková nepozornosť môže pokaziť emočný zážitok, kedy sme
prišli na miesto posledného odpočinku svojich drahých zosnulých, aby sme si
v týchto dušičkových dňoch na nich intenzívnejšie zaspomínali.

Kandidát na poslanca Bratislavského VúC

Pavol Jusko
IESTE
RUŽINOV NA PRVOM mMieste
rodina na prvom
Dodavateľ: Ružinovské Echo, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35728213
Objednávateľ: SME RODINA - Boris Kollár, Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42 254 515

facebook.com/21pavoljusko
21pavoljusko@gmail.com
www.pavoljusko.sk

o
 kradnutým:
 v prípade, že Vám odcudzili doklady a kľúče od bytu, nepodľahnite panike a okamžite
sa spojite s rodinnými príslušníkmi, či susedmi a požiadajte ich, aby Vám do Vášho
príchodu domov - byt strážili a krádež čo najskôr nahláste na políciu;
 ak nikoho doma nemáte, kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158, ktorá
zabezpečí vyslanie hliadky PZ do miesta Vášho bydliska;
 ak Vám bol odcudzený aj mobilný telefón, požiadajte najbližšiu osobu o možnosť
zavolať si z jej telefónnu ( volanie na linku 158 je bezplatné );
 pri kontakte s políciou zachovajte pokoj a poskytnite im informácie - svoje meno,
telefónne číslo, presnú adresu, kde sa skutok stal, kde počkáte na hliadku PZ a popis
udalostí;
 zapamätajte si čo najviac údajov o páchateľovi (pohlavie, vek, výška, fyzické
zvláštnosti, oblečenie, smer úteku a pod..).
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Polícia upozorňuje vodičov, aby v interiéroch vozidiel po ich opustení nenechávali veci. Treba si zapamätať, že auto nie je výklad!
Aj tí, čo prídu na cintoríny na svojich motorových vozidlách, by mali zvýšiť
obozretnosť a nedať zlodejom príležitosť!
					
plk. Mgr. Ján Pažický
		
riaditeľ OR PZ v Bratislave 2

Chcem využiť svoje skúsenosti
pre lepší život v Bratislavskom kraji
Kandiduje na
post župana
Bratislavského
kraja. Ponúka
svoje skúsenosti
ako bývalý starosta, primátor
a poslanec kraja.
Stavia na serióznosti a slušnosti,
bez ktorých si
nevie predstaviť
svoje pôsobenie v politike. Kandiduje ako nezávislý bez
podpory politických strán. Rozprávali sme sa
s Milanom Ftáčnikom.
Jeden sľubuje dopravu zadarmo, druhý park
pre rodiny v Petržalke, čím chcete voličov osloviť Vy?
Nedávam prísľuby, ktoré znejú lákavo, ale viem, že sa nedajú
splniť. Ja verím v slušnú a serióznu politiku pre ľudí. Preto som
sa stretol s každým starostom a primátorom v našom kraji, preto
sa stretávam s ľuďmi, aby som vedel, čo čakajú od kraja na najbližších 5 rokov. Toto všetko som premietol do svojho volebného programu, v ktorom navrhujem kroky pre lepšie fungujúcu
verejnú dopravu, kvalitné vzdelávanie na stredných školách,
vytváranie dobrých podmienok pre našich seniorov aj pre
sociálne odkázaných, dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. V programe myslím na človeka, pretože politika je pre mňa
v prvom rade služba ľuďom.

Máte skúsenosti z funkcie starostu Petržalky, aj primátora
Bratislavy. Ako ich vo funkcii predsedu kraja chcete využiť
pre zlepšenie života v Ružinove?
Ja sa nejdem do funkcie predsedu kraja učiť. Pôsobil som 8 rokov
aj ako poslanec krajského zastupiteľstva, takže od začiatku chcem
začať s plnením svojho volebného programu. Kraj musí pomôcť
Ružinovu pri zvýšení počtu miest vo verejných materských školách, lebo mnohé mamy neprijatých detí nemajú na súkromnú
škôlku a musia zostať doma. Rovnako sa chcem venovať opravám
zlého technického stavu stredných škôl a vytvoriť možnosti pre
využitie ich areálov verejnosťou mimo vyučovania. Do priorít
kraja chcem zaradiť výstavbu športovej haly na gymnáziu na
Ostredkoch. V celej Bratislave treba doriešiť starostlivosť o cesty,
lebo dnes všetky patria mestu, kým v iných krajských mestách
sú cesty II. a III. triedy v správe kraja, ktorý ich aj opravuje. Urobiť
dohodu na úrovni kraj-mesto a spojiť sily bude určite lepšie riešenie. Budem aktívne spolupracovať s predstaviteľmi mestskej časti
pri ďalšom zlepšovaní života v Ružinove.
Voliť v krajských voľbách chodí málo ľudí.
Prečo by mali prísť a voliť práve Vás?
Možno sa to nezdá, ale vo voľbách rozhodujeme aj o sebe
a o svojom živote. Mňa ľudia poznajú, vedia, že som finančne dal
do poriadku zadlženú Bratislavu, získal som eurofondy na rekonštrukciu Starého mosta, na nové električky a nové trolejbusy, že
som reálne zvýšil transparentnosť Bratislavy. Kandidujem ako
nezávislý kandidát, bez podpory politických strán. Na mňa sa
môžete spoľahnúť, rozumiem problémom kraja a chcem využiť
svoje skúsenosti na ich riešenie. Pre lepší život jeho obyvateľov.

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Kúpeľná 8, 811 02 Bratislava. Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31374093
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Polícia odporúča:
 všetkým:
 venujte zvýšenú pozornosť svojej taške a kabelke;
 nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky, tašky;
 nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platobné karty, ktoré nebude potrebovať;
 pri úprave hrobového miesta ( čistenie pomníka, úprava výzdoby, polievanie )
nepokladajte kabelku na hrob, čo by mohol využiť páchateľ, ale majte ju prevesenú
priečne cez telo alebo v zornom poli, aby ste ju stále mali na očiach;
 slušne odmietnite každú ponuku na úpravu, opravu hrobového miesta od náhodne
oslovených osôb; takéto služby si objednávajte len u overených živnostníkov, ktorí sa
zaoberajú danou činnosťou a ktorí s Vami spíšu aj zmluvu o dielo resp. zmluvu
o vykonaní prác;
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Trojica z Radničného námestia
O histórii Prievozu sme písali už niekoľkokrát. Od stredoveku to bola samostatná obec, ktorá si
žila vlastným životom. Ohraničovali ju hlavne pasienky, lúky, sady a záhrady. Postupne do obce
prichádzali obyvatelia, ktorí boli zamestnaní hlavne v poľnohospodárstve. Niektorí sa venovali
prievozníctvu po Dunaji, z čoho vznikol názov Prievoz.
vypracované, čo je vizitkou úspešného
sochára Rigeleho. Budova radnice je vyhlásená len za ružinovskú pamätihodnosť, čiže
jej kultúrna ochrana je nízka. Prejavuje sa
to aj na jej stave, je už dlhšiu dobu opustená a nevyužívaná, čo jej neprospieva.

Ď

A

ko sa Prievoz začal formovať, pribúdali aj obyvatelia, ktorí potrebovali
samosprávu, teda niekoho, kto ich bude
riadiť. Neskôr počas prvej Česko-slovenskej
republiky pribúdala výstavba, obyvateľstvo
malo už samosprávu, ale chýbala im radnica, ktorú potrebovali. „V roku 1932 známy
architekt Christian Ludwik spolu s kolegom
Augustínom Danielisom, obidvaja stáli aj
za návrhom Manderláku, naprojektovali
budovu radnice,” povedal Ivo Štassel
z Mestského ústavu ochrany pamiatok
v Bratislave. Architekt Ludwik patril
k progresívnych tvorcom a nenavrhoval
stavby v historizujúcom duchu, ako sa v 20.
rokoch ešte stavalo, ale už bol zástancom
moderny, ktorá sa postupne dostávala na
scénu. Na budove radnice sa nachádzajú
aj kamenné reliéfy, ktoré vytvoril Alojz
Rigele. Táto sochárska výzdoba je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Reliéfy
znázorňujú pracujúcich, ktorí v Prievoze
žili. Môžeme tam vidieť poľnohospodárov
a remeselníkov. Na 30. roky boli kvalitne

alšou súčasťou Radničného námestia je Požiarna zbrojnica, ktorá je
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Vystavaná bola v roku 1923 a je jedinou
zachovanou zbrojnicou z tohto obdobia
v Bratislave. „Objekt zbrojnice s menšími
úpravami slúži dodnes. Koncepcia architektúry z tohto obdobia je na zbrojnici
vidieť a bola zachovaná až do dnešných
čias,” povedal Patrik Guldan.
Zbrojnica dala základ centru obce, ktoré
začalo vyrastať práve okolo nej.

T

rojicu z Radničného námestia uzatvára
evanjelický kostol. Ten dala vybudovať
evanjelická obec. Na projekte sa podieľali
nemeckí architekti a bol vybudovaný
v roku 1925. Ako každý evanjelický kostol

musí mať ženskú a mužskú empóru. Ten
v Prievoze má veľmi dobré vybavenie
s oltárom a kubistickou kazateľnicou,
ktoré sú zachované v pôvodnom stave až
dodnes. Najcharakteristickejším prvkom
je veža kostola a stvárnenie helmice veže.
Vďaka tomu, že bola dlhodobo najvyššou
stavbou v Prievoze, vytvorila lokálnu dominantu. Zvukové otvory zvonice sú stvárnené v modernistickom duchu. A práve
ihlan strechy spolu so zvukovými otvormi
vytvára v panoráme Prievozu nádhernú
dominantu. Kostol patrí takisto k národným
kultúrnym pamiatkam.
Marianna Podlucká,
foto: Radoslav Hoblík
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Príbeh mojej knihy 2017: Statik
Výpočtov som mal už plnú hlavu. Čísla sa mi plietli
a mihali pred očami. Postavil som sa k otvorenému
oknu kancelárie. Čerstvý jarný vzduch začal prúdiť do
vnútra.
V dnešnej dobe sme už na statické výpočty budov
používali počítače. Človek jednoducho nahádzal
základné údaje a program spočítal všetko sám. Pokiaľ sa mi ale nejaká časť výpočtu
nezdala, vzal som do ruky kalkulačku, oprášil som vzorce a dal som sa do počítania
ručne. Aj počítač sa niekedy pomýlil. Teda vlastne nie on, ale ten, čo ho kŕmil údajmi.
A toto bol asi ten prípad. Akurát som nevedel prísť na to, kde je chyba.
Zhlboka som dýchal a nasával svieži vzduch. Okolité stromy začínali kvitnúť. Napriek
tomu, že firma, v ktorej som pracoval ako statik, mala svoju adresu na sídlisku
hlavného mesta, bolo okolo veľa zelene. Sídliska v Ružinove sú asi najzelenšie sídliska v meste. Ruch mesta však bolo počuť neustále. Neďaleká električková trať hrkotala celý deň aj keď po nej jazdili nové električky. Zrejme by potrebovala rekonštrukciu.
Estakáda mestského obchvatu vzdialená len pár desiatok metrov od posledného
paneláku húdla svoju monotónnu pieseň 24 hodín denne. Bežný obyvateľ sídliska
však tieto ruchy už ani veľmi nevnímal. Aj ja som oveľa viac registroval spev vtákov
na stromoch okolo. Prekrikovali jeden druhého, ako keby od toho záviseli ich životy.
A možno záviseli.
Nie všetko však bolo na sídlisku ideálne. Električkovú trať som už spomínal.
Niektoré chodníky už mali tiež najlepšie roky za sebou. A spoza stromov v mojom
výhľade presvital skelet rozostavanej budovy. Začali ju stavať už tak dávno, že
tínedžeri ju považovali za neoddeliteľnú súčasť ich životného priestoru. Tí starší,
si síce ešte pamätali zelenú plochu na jej mieste, ale tie spomienky už boli veľmi
matné. Ja som patril k tým tínedžerom. Vek som mal už síce vyšší, ale na sídlisko
som prišiel pracovať v čase, keď už bol skelet budovy zarastený zeleňou, plot okolo
nedokončenej stavby prerušený viacerými dierami a stavba samotná bola čas od
času využívaná ako hotel bezdomovcov. Vstup tam bol samozrejme zakázaný, ale
koho to v dnešnej dobe zaujíma. Tínedžerov? Bezdomovcov? Ani občasné nehody
nemohli prípadných dobrodruhov odradiť od jej návštevy.
Zhlboka som sa nadýchol a chystal som sa ukázať panelákom chrbát. Chybu vo
výpočte musím odhaliť ešte dnes. Už sa s tým babrem dosť dlho. V poslednej chvíli
ako som sa otočil som zbadal v zornom poli niečo lesklé. Zbystril som pozornosť tým
smerom. Akýsi vták, zrejme straka, akých je na sídlisku neúrekom, sedel na blízkom
plote. Nie som ornitológ ani len amatérsky, tak nečakajte odo mňa jeho popis. Bol
jednoducho čierny. To musí stačiť. Nakoniec to nie je vôbec dôležité. Neleskol sa
totiž on, ale to, čo držal v zobáku. Chvíľu som ho pozoroval. Zdalo sa, že aj on mňa.
Trochu zlovestne, akoby sa bál, že mu jeho blyštiacu korisť vezmem. Po chvíli odletel
nedôverčivo o kus ďalej. Nehýbal som sa. Už-už som sa chcel opäť otočiť a vykašlať
sa na sídliskovú flóru a faunu, keď tu opäť vzlietol a sadol na konár sotva dva metre
odo mňa. Vtedy som jasne uvidel, čo drží v čiernom zobáku. Bolo to oko! Normálne
oko! Videl som zreničku otočenú ku mne a kus tkaniny visiacej z jednej strany. Ani na
oči nie som odborník, takže som sa nevzrušoval. Aká bola pravdepodobnosť, že by
bolo ľudské? Mizivá. Vták ho mohol vyklovať z hocakej zvieracej mŕtvoly. Pohol som
sa a vták odletel. Predtým mu ale oko zo zobáka vypadlo. Ja som však už mal v hlave
opäť čísla statického výpočtu.
Večer som v správach len tak podvedome zaregistroval správu o nejakom zmiznutom
chlapovi na sídlisku v hlavnom meste. Hneď som ju aj prefiltroval a vyhodil z pamäte
ako nepodstatnú. Spomenul som si na ňu až na druhý deň, keď som opäť stál pri
otvorenom okne kancelárie. Tento krát som dýchal čerstvý vzduch oveľa pokojnejšie.
Chyba vo výpočte bola odhalená. A mne hlavou prebehla včerajšia epizódka
s čiernym vtákom. K tomu sa pridala informácia o zmiznutom chlapovi a sídlisku.
Koho by nenapadlo šialené spojenie týchto dvoch udalosti? Zapol som internetový
vyhľadávač. Stratený pán bol dôchodca a mal nejakú chorobu sprevádzanú výpadkami pamäte. Býval neďaleko. A neďaleko skeletu nedostavanej budovy. K dvom
informáciám sa prilepila tretia. Dôchodca – skelet – oko. Bujnej fantázii to dokonca
začalo dávať zmysel.
Vyšiel som pred budovu a len tak z pasie som sa porozhliadol po oku zo včerajška.

Na moje prekvapenie bolo tam. Aj teraz sa na mňa pozeralo priamo zreničkou. Vybral
som papierovú vreckovku a zabalil ho do nej. V kancelárii som ho položil na stôl pred
seba. Veľkosťou bolo asi ako ľudské, ale ak si myslíte, že rozoznáte ľudské oko od
zvieracieho, internet vás veľmi rýchlo presvedčí, že to tak nie je. Laik to jednoducho
nerozozná. Po polhodine ma to prestalo baviť a pokračoval som vo svojej práci. Oko
nežmurkalo ani nesmrdelo, tak som ho prestal vnímať. Až pred odchodom domov,
keď som si balil veci, padol mi zrak opäť na zabalenú vreckovku. Chvíľu som váhal.
Len tak ho vyhodiť? Zavolať políciu a odovzdať im ho?
Vtom sa vo mne prebudil detský pud objaviteľa. Keby moji rodičia vedeli, kde sme
sa mi všade ako deti túlali! Čo všetko sme v lesoch okolo môjho rodiska objavovali!
A teraz sa to vrátilo. Zdvihol som zrak a zahľadel sa cez okno na skelet nedostavanej
budovy.
O pár minút neskôr som už prekračoval plechy v najbližšom otvore oplotenia.
Všetky bezpečnostné varovania prestali platiť. Ja si predsa budem dávať pozor! Kusy
stavebného materiálu, samozrejme že nie kovového, sa povaľovali všade. Stavba
nemala obvodové múry. Nestihli ich dokončiť. Hľadal som nejaký chodníček. Veď
dôchodca či bezdomovci sa predsa nebrodili trávou a sutinami, keď tadeto išli. Po
troch zakopnutiach a jednom návrate zo slepej uličky som ho našiel. Vynoril sa spoza
rohu. Z opačnej strany bol asi lepší prístup k budove. Chodník sledoval výkop, ktorý
oddeľoval stavbu od okolia. Ani ten nestihli zasypať. Držal som sa ho, pretože vstup
do budovy nebol v týchto miestach možný. A on ma doviedol až k takmer luxusnému
vstupu. Veľká betónová plocha mala byť zrejme vstupným priestorom pre zázemie
budovy. Dvere samozrejme neboli prekážkou, pretože neboli. Prízemie poskytovalo
celkom dobrý prehľad. Nikde nič. Akoby sa tade prehnala upratovacia čata. Našiel
som teda schodisko a stúpal do prvého podlažia. Kusy betónu v ňom chýbali. Opatrne
som prekračoval medzery.
Na poschodí už bolo toho podstatne viac. Viac sutín, viac trávy a dokonca aj stromy,
ktoré sa zahniezdili v puklinách a stavbu postupne rozrušovali. Vtedy sa prejavila
moja profesionálna deformácia. Znalecky som skúmal nosné stĺpy, ktoré nemohli
v žiadnom prípade zaručiť budove dlhú budúcnosť. Vek a počasie sa totiž podpísali na
ich stabilite. Uvedomil som si, aký nebezpečný je tu každý krok.
Vrátil som sa k schodisku a vtom som ho uvidel. Vtáka zo včerajška. Možno to nebol
presne on, ale na schodoch do ďalšieho podlažia sedelo mnoho jeho kópii. Pozorovali
ma rovnako nedôverčivo a zlovestne ako ich kamarát s okom. Bez pohybu, bez
zvuku. Trochu zlovestne. Chuť pokračovať do ďalšieho podlažia ma prešla. Dal som
sa na ústup. Opatrne, akoby som vtákov nechcel vyrušiť, som sa sunul k schodisku
smerom dole. Už-už som bol pri prvom stupienku. Vtáci nič. Môj ďalší pohyb ich už
ale vyplašil. Prvý krok na schod akoby spustil vtáčiu lavínu. Keby smerovala iba nahor
alebo jedným smerom, asi by som to ustál. Tie čierne potvory sa však rozpŕchli do
všetkých strán. Môj smer nebol výnimkou.
Druhý krok na ďalší stupienok schodiska som už očami nesledoval. Podvedome som
dvihol pohľad ku vtákom spolu s pravou rukou, aby som si chránil tvár. To sa mi
podarilo, ale chodidlo nenašlo pevný bod a prepadlo sa cez vylomený betón. Za ním
nasledovala celá noha až po koleno. Bolesť som necítil, pretože pri páde môjho tela
sa schodisko začalo rúcať ako domček z karát. Kusy betónu a kovových nosníkov leteli
na prízemie spolu s mojou telesnou schránkou. Za schodmi nasledoval aj kus prvého
podlažia. Nosné stĺpy to nevydržali a aj druhé poschodie sa povážlivo naklonilo.
Na neďalekej ulici ruch mesta spoľahlivo pokryl akékoľvek zvuky z blízkej nedostavanej budovy. Ležal som v jej troskách. Nohy som si necítil, ani som nimi nemohol
hýbať. Veľký kus betónu, ktorý mi na nich ležal, akoby nemal žiadnu hmotnosť.
Bolela ma iba pravá ruka. Mal som ju divne skrútenú. Druhú ruku som mal zrejme
nezranenú pod sebou. Čo z toho, keď som ju nevedel vytiahnuť. A aj tak by mi bola
na nič. Ten oveľa väčší kus betónu, ktorý som mal šikmo nad hlavou, by som ňou aj
tak neodtlačil. A telefón bol vo vrecku nohavíc pod betónom.
Otvorom medzi kusmi sutiny vletel ku mne vták. Bol čierny. V zobáku nemal nič.
Čo asi chcel? Určite mi nechcel povedať, že stratený dôchodca sa našiel už doobeda
u svojich kamarátov, s ktorými včera popíjal.
Michal Max Mark
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Sto rokov Rakúska
na Paneurópskej vysokej škole
Paneurópska vysoká škola začala od tohto akademického roka s pravidelnými
diskusiami s významnými osobnosťami politiky. Prof. Dr. Heinz Fischer, bývalý rakúsky prezident,
bol prvým vzácnym hosťom.

Rakúsko sa pripravuje na výročie svojej storočnice a práve v tejto
téme sa niesla prednáška bývalého prezidenta. Sála bola zaplnená
do posledného miesta a študenti tak mali možnosť sa priamo
porozprávať s osobnosťou, ktorá v politike niečo znamená. Prof.
Dr. Heinz Fischer sa narodil 9. októbra 1938 v Grazi. Titul doktora
práv získal na Viedenskej univerzite, neskôr pôsobil na univerzitách
v Innsbrucku aj vo Viedni. V rokoch 1983-1987 zastával post
rakúskeho ministra pre vedu a výskum a od roku 1990 do 2002
pôsobil ako predseda rakúskeho parlamentu. Prezidentom Rakúskej

republiky bol od roku 2004 do roku 2016. „Rakúsko sa pripravuje
na svoju storočnicu. Je to dôležitá časť našej histórie a z histórie sa
môžeme len a len učiť. Nie len Rakúsko, ale všetci,” uviedol Dr. Heinz
Fischer na tému diskusie. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie,
kládli trefné otázky, aj keď niektoré boli príliš „politicky chúlostivé”.
Bývalý prezident Fisher si podaril, ako správny politik, odpovedal na
ne diplomaticky. Aktivita študentov pri takýchto diskusiách je vždy
otázkou, nikto nevie predpokladať ako dopadne. Takáto chuť po
informáciách pozitívne prekvapila aj rektora Paneurópskej vysokej
školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD.: „Mal som veľkú obavu
z diskusii a poprosil som kolegov, aby si pripravili zopár otázok,
keby študenti zlyhali. Ale nemuseli ich vôbec použiť. Dokonca ani
ja som sa nedostal k svojim dvom otázkam, ktoré som mal pre
Dr. Fishera pripravené.“ Diskusia bola podľa bývalého rakúskeho
prezidenta prof. Dr. Fischera veľmi objektívna a dobra: „Od
bývalého premiéra Rakúska som sa naučil, že neexistujú nemožné
otázky, existujú len nemožné odpovede.” Škola otvorila od nového
akademického roka študijný program diplomacia a medzinárodné
vzťahy. Práve pre týchto študentov sú určené diskusie, ktoré im
pomôžu utvárať si vlastný názor. V októbri na pôde školy vystúpil
významný slovenský diplomat a politik Maroš Šefčovič. Prednáška
podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za Energetickú
úniu niesla názov Budúcnosť Európy.
Marianna Podlucká
Foto: PEVŠ

Som milo prekvapený pozitívnymi ohlasmi na môj článok v predchádzajúcom čisle
Ružinovského echa.
Ďakujem za Vaše názory, podnety, rady a postrehy.
Je vidieť, že Vám Ružinov a život v Bratislave nie je ľahostajný. A je to samozrejme, veď tu
všetci spoločne žijeme a chceme mať príjemné prostredie pre život.
Ako príklad citujem jeden z mnohých mailov: “Pán Ščasný,Ružinov si pamätám presne
tak,ako Vy. Smutné! Lenže, ihriská, zeleň sú zničené, Jégeho alej preplnená a to vraj ešte nie
je koniec. Parkovisko - Záhradnícka zatvorené, park tzv. Zelenka, ohrozený. Ulice špinavé,
ako nikdy,starostlivosť o zeleň na bode mrazu..“
Šťastie, že je medzi nami ešte stále veľa ľudí, ktorí si všímajú svoje okolie a ktorým nie je
jedno, ako sa zvolení politici starajú o občanov .
Aj v tomto vydaní Ružinovského echa je veľa kandidátov na županov a poslancov, ktorí
sľubujú rekonštrukcie škôl, priestorov, revitalizáciu ihrisk, boj s developermi, nové parky, ….
Áno, súhlasim, toto všetko potrebujeme urobiť a zmeniť, ale už nie s opotrebovanými
tzv. štandardnými politikmi!!!
Sľubovali, dostali možnosť a nie raz. Zabudli na úctu k tým, ktorí im svoj hlas dali. Prestali počúvať. Je potrebné začať s kompletnou zmenou od komunálu, cez samosprávny kraj až po parlament. Zmenu začneme týmito voľbami. 4.november môže byť naším prvým krokom.
Bude mi cťou zastupovať Vás v Bratislavskom samosprávnom kraji. Budem Vaším hovorcom!

Email: lubomir.scasny@gmail.com mobil: 0903 704 732
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Ľubomír Ščasný

Objednávateľ: Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 027 43 Nižná. Dodávateľ: TVR a RE, spol. s r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 35 728 213, DIČ: 2020242059

Takto si Ružinov pamätám ja . č. 2
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Október patril seniorom
Október patrí už tradične
seniorom. V rámci mesiaca
úcty k starším pripravila
mestská časť pre tých
skôr narodených viacero
zaujímavých podujatí. Ich
vyvrcholením bol tradičný
Deň seniorov.

Výlet do Brna, koncert či počítačový kurz v profesionálnej IT
spoločnosti, to bol október pre seniorov v podaní Ružinova. Top
podujatím bola ale bezpochyby celodenná akcia Deň seniorov. Už jej
šiesty ročník ponúkol zaujímavý program. Seniorom boli k dispozícii
rôzne poradne, obohatili sa o zaujímavé a potrebné informácie, ako
i zdravotné tipy. „Stanovištia, ktoré sme v Dome kultúry Ružinov
pripravili, sú o tom, aby seniori dostali informácie z prvej ruky.
Pozvali sme napríklad Slovenskú obchodnú inšpekciu, políciu,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Úrad práce či zástupcov
z Ružinovskej spotrebiteľskej poradne. Seniori mali taktiež možnosť
priamo na mieste absolvovať rôzne zdravotné vyšetrenia, mimo
iného si napríklad mohli dať zmerať zrak,“ priblížila Henrieta Valková,
vedúca odboru sociálnych vecí miestneho úradu v Ružinove. Obľube
sa tešili aj prednášky vo veľkej sále kultúrneho domu, tie sú už
tradíciou Dňa seniorov. Tento rok boli zamerané na Slovensko
a ľudové tradície. „Celé podujatie sme poňali v tomto duchu,
Slovensko krásne, môj rodný kraj. Seniori si totiž radi zaspomínajú
na zvyky a tradície, ktoré boli za ich mladých čias samozrejmosťou,
no postupne sa z našich životov vytrácajú. Prednášky sme preto
zamerali na jesenné zvyky, slovenské ľudové výšivky, kroje či
modrotlač,“ doplnila Henrieta Valková. Téma tohtoročného Dňa
seniorov návštevníkov zaujala, svedčila o tom aj bohatá účasť.
Tombola s množstvom zaujímavých cien a koncert hudobného
zoskupenia Fats jazz band, ktorý mestská časť podporila aj formou
grantu, bola vyvrcholením celého podujatia.

Katarína Kostková
Foto: Stanislav Šenc
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Súťažte o knihu Snehuliak od Jo Nesba, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 15. 11. 2017
emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a telefonický
kontakt. Výhercu zverejníme v RE 12/2017. Správne znenie tajničky RE 10/2017: „Život je veľký, svet je malý“. Knihu Zmiznuté dievčatá od Angely Marsonovej získava
Anita Šnírerová zo Šagátovej ulice.

www.ruzinovskeecho.sk
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Senior roka Bratislavy opäť aj z Ružinova
Už po siedmykrát sa Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca zaplnila seniormi, ktorí prispeli k rozvoju
Bratislavy počas svojho života. Medzi šiestimi ocenenými bol aj Ružinovčan Miro Gregor.

Tohtoročné kritériá na výber Seniora roka boli omnoho prísnejšie,
ale paradoxne prihlásených bolo omnoho viac seniorov ako po
minulé roky. Titul Senior roka si okrem pána Gregora odniesol aj
Jozef Kšiňan, bývalý futbalista, tréner, publicista, ktorý patrí medzi
jednu z najväčších osobností slovenskej športovej žurnalistiky.
Tohtoročné ocenenie získal aj Mgr. Peter Blaho, ktorý je dlhé roky
jedným z organizátorov Národného behu Devín a zároveň sa mu
futbal, jeho koníček, stal aj profesiou. Z umeleckých kruhov zas
výtvarník JUDr. Peter Čepec, speváčka ľudových piesní Mária
Winkláreková a architektka Ing. arch. Štefánia Krumplová. Šesticu
ocenených uzatvoril fotograf z Ružinova Miro Gregor. „Takýmto
ocenením môžu aj tí, ktorí nebývajú v Ružinove, získať povedomie
o tom, akých významných obyvateľov máme. Pre pána Gregora
toto nie je prvé ocenenie. V minulosti sme ho nominovali na
Cenu Samuela Zocha a sme radi, že toto významné ocenenie
takisto dostal,” povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. „Ja
som vôbec nečakal, že môžem byť ocenený. Keď som zistil, že
som nominovaný, tak som si myslel, že som len tak do počtu.
Ocenenie ma veľmi prekvapilo a hlavne potešilo,” dodal ocenený
Ružinovčan Miro Gregor. Senior roka patrí k tradičným oceneniam
v mesiaci október. Práve ten je venovaný skôr narodenej generácii,
ktorá si zasluhuje úctu.

výtvarnému umeniu. Pána Gregora ale uchvátila fotografia,
ktorej sa dodnes venuje. Pochádza zo Žiliny, do Bratislavy prišiel
v roku 1963 a mesto ako aj jeho okolie si hneď zamiloval,
a fotografoval. Mesto mu otvorilo bránu do jeho profesionálnej
fotografickej kariéry a to aj spolu s manželkou, ktorú tiež svojím
spôsobom pritiahol ku fotografii. „Povedal som jej, aby napísala
knihu o fotografii ako umeleckej disciplíne. Tá mala dve vydania
a volala sa Fotografická tvorba. Pripravené bolo aj tretie vydanie,
všetko bolo zabezpečené, ale práve sme sa nachádzali na
prelome tých rokov a kniha nevyšla, čo ma mrzí,” povedal Miro
Gregor. Okrem toho vydal aj knihu Svet Tatier, ktorá v poľskom
vydaní mala náklad až 50 000 kusov. Dokopy má za sebou až
13 kníh fotografií. Svoju najobľúbenejšiu fotografiu nemá, do
každej vložil svoje srdce a rozmýšľal nad jej kompozíciou, žiadna
nebola náhodná. Miro Gregor je aktívnym fotografom aj dnes.
Jeho posledná výstava bola v auguste v Galérii Umelka. Vystavoval
tam 210 diel z 31 cyklov. Išlo o prierez jeho celoživotnej tvorby.
Začínala od rodiny až po počítačové obrazy, ktorým sa venuje
teraz. Je to ukážkou, že ide s dobou a prispôsobuje sa aj novým
moderným technikám. Svoju ďalšiu výstavu pripravuje v rodnej
Žiline, kde predstaví 26 analógových a 27 digitálnych fotografií.
Každý deň sa fotograf presúva zo svojho domova na Štrkovci do
ateliéru na Palisádach. „To mi dáva zmysel života. Fotografii som
obetoval celý život a pre ňu žijem,” uzavrel Miro Gregor.
		

Marianna Podlucká, Foto: Stanislav Šen
Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár
pozýva

osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho,
žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na

VIANOČNÚ VEČERU

24. 12. 2017 o 13:30 hod.
v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 08. 12. 2017
na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého kontaktu.
Bližšie informácie: 02/48 284 285

Miro Gregor

Miro Gregor sa k fotografii dostal takpovediac náhodou. Po
získaní ceny časopisu Československá fotografia si uvedomil, že
by sa fotografii mal venovať profesionálne. Nemá vyštudovanú
vysokú školu a jeho spolužiaci z gymnázia sa všetci venovali

Kedy?
13.11.2017, 14:30 – 16:30
14.11.2017, 10:00 – 12:00
nezisková organizácia

Tvorivé dielne pre seniorov
z

maľovanie na plátennú tašku

z

Po skončení si každý bude môcť zobrať tašku domov.
Dielne sú bezplatné, majú kapacitu 10 účastníkov.

Kde?
v Dome kultúry Ružinov,
Ružinovská 28, Bratislava,
v predsálí vedľa veľkej sály
Prihlasovanie: do 6.11.2017
na Miestnom úrade
alebo tel.č. 02 4828 4451

Tešíme sa na Vás! :)

DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23
05.11. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
DOPOLUDNIE
Janko Hraško v podaní - Divadlo pod hríbikom
06.11. po 16.30 h
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
Vernisáž obrazov Marcela Sedláka, Kurátorka:
Mária Horváthová, Foyer DK Ružinov
06.11. po 17.00 h
TV ŠLÁGER
Jubilejná 20. verejná nahrávka TV 		
Šláger Show s Májou Velšicovou
08.11. str 8.00 h
DIALÓGY
protidrogové fórum pre žiakov MČ Ružinov
09.11. štv 14.30 h
KONCERT PRE SENIOROV
- Chick2Chick Trio
podujatie MČ Ružinov
10.11. pi 17.00 h - 22.00 h
CESTOU NECESTOU
cestovateľský festival
11.11.- 12.11. so, ne 10.00 h - 20.00 h
CESTOU NECESTOU
cestovateľský festival
13.11. po 14.30 h - 16.30 h
TVORIVÉ DIELNE PRE 		
SENIOROV
v spolupráci s DSS PRIMA
14.11. ut 10.00 h - 12.00 h
TVORIVÉ DIELNE PRE 		
SENIOROV
v spolupráci s DSS PRIMA
15.11. str 19.00 h
LETNÁ NOC
Divadlo komédie
Účinkuje: K. Farkašová, M. Ochránek
16.11 štv 17.00 h - 21.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie

18.11. so 16.00 h
STRETNUTIE
BRATISLAVSKÝCH KLUBOV
ABSTINENTOV
spoločenský večer, diskusie s terapeutmi
19.11. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
DOPOLUDNIE
Herkules v podaní divadla Tyjátr
20.11. po 19.00 h
HORÚCA SPRCHA
Divadlo komédie
22.11. str 8.00 h
DIALÓGY
protidrogové fórum pre žiakov MČ Ružinov
23.11. štv 15.00 h
RYTIER DOBREJ KNIHY
podujatie v spolupráci s Ružinovskou knižnicou
23.11. štv 17.00 h - 21.00 h
RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
25.11. so 8:00 h
PLASTIKOVÁ ZIMA
medzinárodná súťaž spojená s výstavou
modelov
26.11. ne 10.30 h
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
DOPOLUDNIE
Hugo, Frigo, Bublina v podaní - Divadlo Ludus
28.11 ut 19.00 h
LETNÁ NOC
Divadlo komédie
Účinkuje: K. Farkašová, M. Ochránek
29.11. str 18.30 h
ŽIVÉ TÓNY - ŽIVÉ TVÁRE
HS EXPIRED PASSPORT,
HISTÓRIA, KOR-ZÁR
hudobný program mladých pri príležitosti MKDB
30.11. štv 9.00 h - 18.00 h
ZLATÉ NOŽNICE
kadernícko - vizážistická súťaž študentov
odborných škôl

SD Nivy, Súťažná 18
02.11. ŠT 19:00 120 TEPOV ZA MINÚTU Robin Campillo, Fr., 2017
03.11. PI 18:00 PRÍŠERÁKOVCI Holger Tappe, Nem./Brit., 2017 (PRE DETI)
03.11. PI 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017
04.11. SO 16:15 MEČIAR Tereza Nvotová, SR/ČR, 2017
04.11. SO 18:00 EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan, Brit., 2017
04.11. SO 19:45 HANS ZIMMER V PRAHE Tim Van Someren, Brit./ČR, 2017 (MUSIC ON SCREEN)
06.11. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
08.11. ST 19:00 HAPPY END Michael Haneke, Fr./Nem./Rak., 2017
09.11. ŠT 19:00 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017
10.11. PI 18:00 MALÝ YETI Ben Stassen, Jeremy Degruson, Fr./Belg., 2017 (PRE DETI)
10.11. PI 20:00 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava
11.11. SO 17:30 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava
11.11. SO 20:00 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava
15.11. ST 19:00 VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 2017
16.11. ŠT 19:00 WIND RIVER Taylor Sheridan, Brit./Kan./USA, 2017
18.11. SO 16:30 NINA Juraj Lehotský, SR/ČR, 2017
18.11. SO 18:00 SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE George Clooney, USA/Brit., 2017
18.11. SO 20:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017
22.11. ST 19:00 BEZ LÁSKY Andrej Zvjagincev, Rus./Fr., 2017
23.11. ŠT 19:00 MATKA! Darren Aronofsky, USA, 2017
24.11. PI 18:00 SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA Diana Novotná, SR, 2017 (PRE DETI)
24.11. PI 19:45 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017
25.11. SO 16: 00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: RÍŠA HRAČIEK
25.11. SO 18:00 HOKUSAI Z BRITSKÉHO MÚZEA, Brit., 2017 (ART ON SCREEN)
25.11. SO 19:45 ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK Jan Hřebejk, ČR/SR, 2017
29.11. ST 19:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017
30.11. ŠT 19:00 OBCHOD NA KORZE Ján Kadár, Elmar Klos, ČR/SR, 1965
VIAC INFO O FILMOCH, PROGRAME, KTORÝ JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ, NA WWW.NOSTALGIA.SK

30.11. štv 19.00 h
HORÚCA SPRCHA
Divadlo Komédie

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18
06. 11. po 14.00 h
FILMOVÉ PREMIETANIE
PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
Kino Nostalgia, Storočie Miroslava Zikmunda,
dokument, ČR, 2014, 97 min.
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
11. 11. so 10.30 h
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
O kráľovi Jonášovi v podaní divadla Žihadlo.
Vstup zadarmo pre rodiny s deťmi z Ružinova
vo Veľkej sále
12.11. ne 19.00 h
BRATISLAVA HOT SERENADERS
Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov vo
Veľkej sále. Vstupenky v sieti Ticketportal
25. 11. so 16.00 h
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
PRE RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA. Kino Nostalgia
Ríša hračiek, komédia/rodinný/fantasy, USA,
2007, 94 min. Vstup zadarmo pre rodiny s deťmi
z Ružinova

SD PRIEVOZ

Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230
08. 11. str 17.00 h
TVORIVÉ DIELNE Svetielka a lampióny.
Vstup zadarmo pre veľkých i malých tvorcov
24. 11. ut 18.00 h
RECEPT NA ÚSPECH
Posedenie pri čiernej káve s Petrom Sklárom a
hosťom programu Andym Winsonom
Vstup zadarmo
29. 11. str 17.00 h
IKAMIGO Tvoríme s autorkou slovenskej
kreatívnej stavebnice IKAMIGO®

MC Hojdana
Hojdana bude počas jesenných prázdnin,
t. j. od 30.10.2017 do 1.11.2017, z a t v o r e n á.
10.11. Múdry piatok v Hojdane - „Aromaterapia – pomoc
nielen pri chrípke“. Prednáška o tom ako vám a vašim deťom
pomôže aromaterapia prekonať chrípku a iné ochorenia,
dokonca aj psychické problémy. Prednáša Monika Véghová,
začiatok 10:30 hod.
10.11. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí (10:00 hod.)
14.11. začína Kurz masáží dojčiat (12:30 hod.)
19.11. Snehuliačky Mily a Lily - rozprávkové divadelnoherničkové nedeľné dopoludnie v Hojdane (herňa od 10:00
hod., divadlo o 10:50 hod.). Vstupenky je potrebné si vopred
zakúpiť na recepcii MC Hojdana.
29.11. Skúsme raz Vianoce bez zbytočných obalov
– prednáška na tému znižovania odpadov v domácnosti (16:30
hod.) Vstupné dobrovoľné.
P R I P R A V U J E M E:
2.12. Adventný veniec - tvorenie adventného venca, workshop
pre kreatívne mamičky (začiatok 10:00 hod.)
3.12. Vianočné radosti - vianočné tvoreníčko pre rodičov s
deťmi (začiatok 15:00 hod.)
16.12. Vianočný aranžmán - príďte si vytvoriť dekoráciu na Váš
vianočný stôl, workshop pre mamičky (začiatok 10:00 hod.)
...a oveľa viac info na www.hojdana.sk alebo
na FB (Priatelia MC Hojdana)...

