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NÁJDE SA NÁJOMCA?  ZATEPĽOVANIE V PLNOM PRÚDE  ZÁKLADNÉ 
UMELECKÉ ŠKOLY PONÚKAJÚ  NIE VICE, ALE MAJSTRI! 

JEDLÝ PARK NABERÁ 
REÁLNE KONTÚRY
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Stretnutia poslancov s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:

2. 5. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Vladimír Sloboda
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Trnávka

9. 5. 2018 16:30 - 17:30 
PhDr. Patrik Guldan 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Nivy
16. 5. 2018 16:30 - 17:30  
JUDr. Daniela Šurinová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Trávniky

23. 5. 2018 16:30 - 17:30
Mgr. Igor Adamec 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Pošeň

30. 5. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Tatiana Tomášková
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Štrkovec

Stretnutie s obyvateľmi mimo 
ružinovského úradu

16. 5. 2018 17:00 
Dr. Pavol Jusko 
Seniorské informačné centrum, 
Zimná 1, Ostredky

Opustenému spoločenskému domu na Bulharskej ulici by sa 
už čoskoro mala prinavrátiť jeho pôvodná funkcia. Ružinovskí 
poslanci opäť rozhodli o vyhlásení verejnej súťaže na nového 
nájomcu.

Spoločenský dom na Bulharskej ulici stále zíva prázdnotou. Je to už niekoľko rokov, 
čo  sú brány tohto kultúrneho stánku na Trnávke zatvorené. Je v zlom technickom sta-
ve, jeho chátraniu sa ružinovskí poslanci rozhodli dať stop ešte v decembri minulého 
roka, kedy mestská časť vyhlásila obchodnú verejnú súťaž  na uzatvorenie zmluvy o 
nájme tohto objektu. Výška investície, s ktorou mal nový nájomca počítať, je 300-tisíc 
eur. Zmluva mala byť uzatvorená na dobu určitú, konkrétne na 25 rokov.  Táto verejná 
obchodná súťaž, do ktorej boli podané dva návrhy, ale úspešná nebola. Komisia na 
vyhodnotenie ponúk, ktorá bola zložená z piatych miestnych poslancov a odborného 
zamestnanca ružinovského miestneho úradu, odporučila starostovi, aby oba súťažné 
návrhy odmietol. „Prihlásili sa síce dvaja záujemcovia, jeden ponúkol slušné peniaze, 
ale nemal predmet činnosti dostatočne vyšpecifikovaný, v podstate sme nevedeli pres-
ne, čo konkrétne by tam robil. Druhý záujemca bol divadelník,  ktorý by dom kultúry 
rozbehol, ale ponúkol  nižšiu cenu. Preto sme neboli schopní sa rozhodnúť a odporučili 
sme súťaž zopakovať,“ bližšie objasnil člen komisie, ružinovský poslanec Igor Adamec. 

Ďalší pokus
Mestská časť Ružinov tak opäť hľadá záujemcu, ktorý by oživil Dom kultúry na Bul-
harskej ulici a zároveň aj investoval do jeho opráv. „Rozhodli sme sa presnejšie vyšpe-
cifikovať zámer využitia, ako aj kritéria hodnotenia ponúk. Podstatné je napríklad, 
aby záujemca o nájom ponúkal minimálne 50 divadelných vystúpení profesionálnych 
súborov za kalendárny rok,“ priblížil zástupca starostu Marián Gajdoš. Vo verejnej ob-
chodnej súťaži na prenájom budovy ružinovská samospráva určila účel, na ktorý by 
objekt mohol slúžiť. Vhodný je na kultúrno-spoločenské akcie, s nimi súvisiace služby 
a obchod či stravovanie. Medzi kritéria hodnotenia ponúk patria: počet vstupeniek a 
počet podujatí vo váhe 50:50 na kultúrne a kultúrno-spoločenské akcie, počet vstupov 
na kultúrne a kultúrno-spoločenské akcie poskytnuté pre mestskú časť bezodplatne a 
ročný počet bezplatných hodín na využitie priestorov poskytnutých pre mestskú časť, 
výška ponúkaného nájomného a investícií. Minimálna výška investícií je stanovená na 
300-tisíc eur a minimálne ročné nájomné na 2 481,60 eur, čo je 206,80 eur mesačne. 
„Bolo by dobré požiadať magistrát, aby nám pozemky pod domom kultúry zveril. My 
v podstate nemôžeme dobre s týmto objektom narábať práve kvôli tomu, že nie sme 
správca pozemkov, toto sme mali urobiť už dávno,“ uviedol Vladimír Sloboda, ružinov-
ský poslanec za Trnávku. Zároveň upozornil na prípadnú zmenu územného plánu zóny  
v tejto lokalite, vďaka ktorej by bolo možné budovu využiť aj na školské účely. Ak sa 
nájde vhodný nájomca, zmluva o nájme sa bude uzatvárať na dobu určitú a to na 25 
rokov. Stavebné úpravy a odstránenie havarijného stavu budovy musí nový nájomca 
vykonať na vlastné náklady. Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníc-
tvom pošty s pečiatkou podacej pošty s dátumom najneskôr 25.05.2018 alebo osobne 
do podateľne úradu najneskôr 28.05.2018 do 12:00 hod. 

Katarína Kostková 

  
STRETNUTIE SO  

STAROSTOM RUŽINOVA 
Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 

9. MÁJ  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Hlavná budova ZŠ Borodáčova 2

Nájde sa nájomca? 

Ponúkam prácu pre upratovačky na 
TPP pre pracovisko Ružinov  
s možnosťou privyrobenia si.
Pracovná doba  od 10.00 hod. do 
18.00 hod. Tel. kontakt : Jozef Sabo 
+421914321998 riadková inzercia

Výzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu

opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava – Ružinov

Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie: úplné stredné odborné 
vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť 
starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č 448/2008 alebo 
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie  
a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín
Kritériá výberu: samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti, pozitívny 
prístup k deťom vo veku do 3 rokov, schopnosť tímovej spolupráce, vhodná aj pre 
absolventa
Predpoklady na prijatie do zamestnania : spôsobilosť na právne úkony, splnenie 
kvalifikačného predpokladu, spoľahlivosť
Znalosti: základná znalosť Microsoft Office - Word, Outlook Express
Možnosť nástupu: dohodou , najneskôr september 2018
Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 15. 5. 2018  
Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii Voľné pracovné miesta

Navrhnite osobnosti Ružinova
Poznáte niekoho, kto prispel 
k lepšiemu životu v Ružinove, 
poprípade ho reprezentoval na 
Slovensku alebo v zahraničí? Ak 
áno, nominujte ho. Mestská časť 
Ružinov mu udelí verejné ocenenie. 
Stačí vyplniť prihlasovací formulár, 
ktorý nájdete na internetovej 
stránke mestskej časti a poslať ho 
elektronicky adresu:  
ocenovanie@ruzinov.sk alebo 
poštou na adresu miestneho 
úradu na Mierovej 21 s označením 
Oceňovanie. Termín nominácií je od 
15. apríla do 15. mája 2018.
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Prvý krok nového ružinovského parku predstavovala výsadba no-
vých stromov. „Vysadili sme tu 93 nových stromov, tie nám urobi-
li zóny, na ktoré bude park v budúcnosti rozdelený. Je to vlastne 
začiatok prvej etapy. Predpokladáme a dúfame, že do troch až 
štyroch rokov by mohol byť park komplet hotový,” uviedol autor 
parku Branislav Kaliský, mestský poslanec. Na parku sa podieľa via-
cero ľudí a organizácii. Financie sa podarilo získať aj vďaka Slavomí-
rovi Drozdovi, Martinovi Chrenovi, Branislavovi Kaliskému a Jarmile 
Tvrdej, mestským poslancom za Ružinov, ktorí park presadili ako 
svoju poslaneckú prioritu. „Financie prichádzajú priebežne. Časť 
stromov platilo mesto a časť je zo súkromných zdrojov, ktoré zbie-
rame postupne,” doplnil Branislav Kaliský.

Spojenie pre dobrú vec
V parku sa udomácnili jarabina vtáčia, dub šarlátový, orech čierny, ja-
vor mliečny, lipa malolistá, hruška stará, jabloň stará a mnohé ďalšie 
druhy stromov. Vybralo ich Občianske združenie Zelená Bratislava 
(OZ ZEBRA). „Stromy sme vyberali podľa toho, aby boli pestré a 
mali efekt v každej sezóne. Išlo nám o to, aby boli farebné na je-
seň, prinášali plody a zároveň boli potravou pre vtáctvo. Tiež sme 
mysleli na mestské včely, ktoré ešte minulý tok našli svoj domov 
na streche tunajšej vysokej školy,” objasnila Zuzana Rusková z OZ 
Zelená Bratislava. Novovysadené stromy si budú samozrejme vyža-
dovať zvýšenú starostlivosť. O tú sa bude starať Občianske združe-
nie Viac ako 1000 slov. „Starostlivosť sme si natrénovali na čerešni, 
ktorú sme v parku vysadili ešte minulý rok. Je nám totiž jasné, že 
nestačí len park vysadiť stromami, ale minimálne ďalšie tri roky 
potrebujú pravidelnú údržbu, hlavne zalievanie v letných mesia-
coch. Je dôležité udržať ich pri živote a dopriať im to čo potrebujú,” 
priblížil Róbert Molnár z OZ Viac ako 1000 slov.

Krok vpred
Počas zimy sa podarilo celý proces zhotovenia parku posunúť. 
Momentálne je navrhnutý a hotový na úrovni územného roz-
hodnutia. „Aktuálne čakáme na povolenia zo stavebného úra-
du, postupne by sme tu chceli vybudovať chodníky, jazierko, 
zenovú záhradu a čajovňu so sociálnymi zariadeniami. Všetko 
by sme to chceli zrealizovať do konca tohto roka, maximálne 
na začiatku budúceho,” uviedol Branislav Kaliský.

Jedinečné miesto v meste
Tento projekt je na Slovensku i z celoeurópskeho hľadiska svo-
jou polyfunkčnosťou a rozsahom unikátny. Prvky jedlého lesa 
tvoreného ovocnými stromami, kríkmi a bylinkami integruje 
s náučnými a kultúrnymi funkciami pre deti i dospelých. Oživí 
priestor v Ružinove a z parku spraví atraktívne miesto. Hlavnou 
úlohou parku je totiž spájať ľudí, obyvateľov Ružinova, študen-
tov, profesorov, majiteľov psov i  rôznych generácií. Dôležité 
je, aby trávili viac času vonku, aby sa poznali a  komunikovali  
spolu. „Tento park bude iný. V Bratislave nemáme veľa zre-
vitalizovaných parkov. Prinesieme do tohto parku aktivity  
a možnosti trávenia voľného času. Z našej strany je tu snaha 
vytvoriť multifunkčné priestranstvá, kde sa budú ľudia stretá-
vať,” dodala Zuzana Rusková.

Katarína Kostková, foto: autorka

Jedlý park naberá reálne kontúry
Jedinečný jedlý park s vybudovaným ekosystémom zadržiavania dažďovej vody, 
záhradou, včelínmi pre mestské včely a biotopom pre vtáctvo. Plány na unikátny park 
pred Paneurópskou vysokou školou na roku Ružinovskej a Tomášikovej ulice sa začali 
realizovať.  

inzercia
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Ružinovská samospráva už v minulosti vymenila základným školám okná, zrekonštruovala 
sociálne zariadenia a priebežne opravuje aj ich elektroinštaláciu. „Logicky sme sa tak pus-
tili aj do zatepľovania budov. Vlani sme zateplili budovy viacerých škôl a pokračujeme  
v tom aj tento rok. Snažíme sa o budovy našich školských zariadení starať čo najviac 
a zveľaďujeme ich tak, aby deti, ale aj učitelia mali čo najlepšie prostredie na vzde-
lávanie a rozvoj,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Vlani Ružinov zateplil fasádu 
a časť strechy budovy ZŠ Kulíškova na Nivách, tiež fasády všetkých piatich pavilónov  
ZŠ Medzilaborecká na Štrkovci a na dvoch pavilónoch bola zateplená strecha, fasádu  
a strechu budovy telocvične ZŠ Mierová v Prievoze a fasádu samostatnej budovy pavilónu B,  
v ktorej je aj jedáleň a telocvičňa na ZŠ Ostredková. „Aktuálne zatepľujeme strechu a fasá-
du budovy ZŠ Ružová dolina. Tento rok čakajú rovnaké práce aj hlavnú budovu, v ktorej 
sídli základná škola na Ostredkoch. Spolu do zateplenia fasád a striech oboch škôl inves-
tujeme takmer 900-tisíc eur,“ objasnil tohtoročné plány starosta Ružinova Dušan Pekár. 
Ružinovská samospráva má v pláne postupne zatepliť budovy všetkých škôl, ktoré takéto 
opravy ešte nepodstúpili. Fasády budov základnej školy Nevädzová, ZŠ Vrútocká a hlavnej 
budovy ZŠ Mierová boli zateplené už v minulosti.

Stanislav Šenc, foto: Radoslav Hoblík

Nič netušiaci obyvatelia 
Starého Ružinova sa  
v r. 2002 úplnou náhodou 
dozvedeli o prenájme (a 
neskôr v r. 2006 predaji) 
pozemkov pod verejným 
parkoviskom a časťou 
parku na Záhradníckej-
Palkovičovej. Nájomnú 
zmluvu podpísal pri-
mátor Moravčík, resp. 
kúpno-predajnú zmluvu 

primátor Andrej Ďurkovský (predávajúci - magistrát) a Ladislav Kozmon (kupujúci 
- firma BK Consulting, a.s.). V priebehu času pozemky zmenili majiteľa a súčasným 
vlastníkom je firma Danicon Holding, a.s. a firma Zelenka, a.s. Parkovisko bolo 
ešte chvíľu otvorené. Majiteľ získal stavebné povolenie na obrovskú polyfunkčnú 
budovu. Obyvatelia sa zmobilizovali, založili Združenie občanov - Líščie Nivy, 
Palkovičova (ďalej ZO), prostredníctvom ktorého sa podarilo súdnou cestou zrušiť 
stavebné povolenie, ktoré vydal Stavebný úrad MČ Ružinov. Zablokované verejné 
parkovisko (oficiálne 107, prakticky až 127 parkovacích miest) sa týka celého sídlis-
ka, resp. komplikuje život tak mestskej časti ako aj všetkým obyvateľom Bratislavy 
a Slovenska – návštevníkom nákupného centra s rôznymi prevádzkami a divadlom 
(Radošinci). Verejné parkovisko je súčasťou aj tohto „domu služieb“. Všetky ulice 
a chodníky v tejto lokalite sú postihnuté aj masovými podujatiami na zimnom 
štadióne. Po súdnom procese a zrušení stavebného povolenia vlastník pozemkov 
prístup na verejné parkovisko zablokoval napriek tomu, že prokurátor vydal 
upozornenie, na základe ktorého bola MČ povinná verejné parkovisko sprístupniť 
až do vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov. Miestny úrad toto upozornenie 
ignoroval. Asi po štyroch rokoch majiteľ pozemkov parkovisko opäť sprístupnil, 
pretože sa vynorila možnosť zámeny pozemkov, ktorú však poslanci Ružinova 
neschválili. Vlastník (v tomto prípade už f. Zelenka, a.s.) sa ešte pokúsil sprevádz-
kovať priestor ako vlastné platené parkovisko, ale nemal potrebné povolenia, a tak 
celý pozemok oplotil. Súhlas stavebného úradu s touto úpravou (oplotenie pozem-
ku) podpísal starosta Pekár. Oplotením pozemku bol zároveň znemožnený vjazd 
a výjazd vozidiel na verejné parkovisko. Chamtivosť, nečinnosť a nerešpektovanie 
zákona spôsobujú takto obyvateľom traumu v podobe devastovaného životného 
prostredia. Komunikácie sú prehustené a ťažko prejazdné, vnútrobloky sú zapra-
tané parkujúcimi autami, medzi ktorými sa často nedá prejsť (určite nie s kočíkom 
alebo invalidným vozíkom). Na samotnom parkovisku narastá znečistenie, skládka 
odpadu a samotná stavba sa znehodnocuje. ZO háji záujmy obyvateľov niekoľko-
tisícového sídliska, ktorým bolo protiprávne znemožnené parkovanie na verejnom 
parkovisku, na ktoré by už len podľa zákonných noriem (STN) mali mať nárok. 
Členovia ZO považujú zmluvu o predaji pozemkov pod parkoviskom a časťou parku 
za podvodnú. Predajom a hlavne uzatvorením verejného parkoviska boli porušené 
ústavné práva občanov. Ich majetok bol znehodnotený už len tým, že trhová cena 

bytov sa uzavretím parkoviska výrazne znížila. Developeri majú v pláne zastavať 
parkovisko, čo by prinieslo ďalšie znehodnotenie majetku, kvalitu bývania ako aj 
zhoršenie životného prostredia samotnou výstavbou a jej dôsledkami. A problém 
parkovania by už nebolo možné riešiť. V kúpno-predajnej zmluve medzi magis-
trátom a firmou BK Consulting sú ako predmet predaja uvádzané ostatné plochy 
(takzvané nevyužívané), pričom predané pozemky sú od 80. rokov, kedy bolo 
sídlisko vybudované, stále vedené v Katastri nehnuteľností ako zastavané plochy 
a nádvoria a na liste vlastníctva majú vyznačený spôsob využitia č. 22 - pozemky, 
na ktorých je postavená inžinierska stavba. Vo všetkých verejných dokumentoch 
a mapách je na tomto území zakreslené verejné parkovisko. Zaujímavý je postoj 
súčasného vedenia magistrátu, ktorý aj keby bol predaj pozemkov v súlade so 
zákonom, je stále vlastníkom stavby – spevnenej plochy (verejného parkoviska). 
Tú nepredal. Magistrát tvrdí, že parkovisko nemá v evidencii,  a preto ho nevlastní 
(?!). Je síce pravdou, že pod neporiadok v archívoch sa podpísali spoločenské 
zmeny v 90. rokoch, kedy sa pri sťahovaní „stratilo“ množstvo dôležitých 
dokumentov. Tento chaos využili niektorí „šikovní“ podnikavci a pripravili takto 
obyvateľov o verejné priestranstvá na Slovensku. Avšak ZO disponuje množstvom 
nespochybniteľných dokladov o tom, že parkovisko bolo riadne skolaudované  
a odovzdané do užívania verejnosti. Magistrát tvrdí, že len originál kolaudačného 
záznamu je hodnoverným dôkazom. Obyvatelia majú iný názor. Členovia ZO sa 
jednoducho nechcú zmieriť s tým, že niekto môže svojvoľne a beztrestne zabrať 
verejné parkovisko, bez ktorého obyvatelia nemajú kde zaparkovať a vyhlásili 
zbierku, ktorej cieľom je zabezpečiť právnu ochranu. Všetci obyvatelia môžu takto 
prispieť na verejný transparentný účet. Paradoxne, ktosi neznámy iniciatívne 
poroznášal po sídlisku letáky (a neskôr šeky), na ktorých vyzýva v mene ZO obyva-
teľov, aby na tento účet prispeli. Bohužiaľ, i keď táto neznáma osoba má (možno) 
dobrý úmysel a chce pomôcť, použila meno ZO ako aj jeho predsedu (navyše s 
chybami) bez jeho vedomia a súhlasu. Okrem toho forma a obsah tejto svojvoľnej 
výzvy nie je v súlade so stanoviskom ZO, čím bolo poškodené dobré meno ZO. 
Je možné, že niekto chcel takýmto spôsobom uškodiť zámerne, ale ZO vychádza 
z prezumpcie dobrého úmyslu. V každom prípade sa ZO týmto ospravedlňuje 
všetkým obyvateľom, ktorých zmienená výzva obťažovala. ZO od svojho vzniku 
v r. 2003 rozposlalo stovky listov na zodpovedné inštitúcie (prokuratúru, políciu, 
Miestny úrad, Magistrát, ministerstvá, Kanceláriu prezidenta, Úrad vlády, Najvyšší 
kontrolný úrad, ...), ale bez adekvátnej odozvy a bez uvedenia stavu do súladu so 
zákonom a ústavnými právami občanov SR. Preto sa členovia ZO rozhodli riešiť 
svoje práva súdnou cestou. Okrem toho sú presvedčení, že ak sa dokážu aktívni 
obyvatelia a občianske združenia v Ružinove spojiť, tak dokážu v spolupráci  
s nezávislými poslancami a nezávislými médiami lepšie chrániť nielen seba, ale aj 
ostatných, menej aktívnych obyvateľov, ktorí už na zápas o svoje práva rezignova-
li. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.bojoparkovisko.sk. 

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova

Pozn.: Redakcia osloví v najbližšom čísle aj druhú stranu

Zatepľovanie v plnom prúde  

Chamtivosť, nečinnosť, nerešpektovanie zákona

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v zatepľovaní 
budov základných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. V roku 2018 investuje do týchto rekonštrukcií 
takmer 900-tisíc eur.



 www.ruzinovskeecho.sk

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal starosta Dušan Pekár ocenenie takmer 40 súčasným i bývalým 
pedagógom. Na slávnostnom oceňovaní sa zišlo 9. apríla 2018 v Dome kultúry Ružinov takmer 200 hostí. 

„Oceňovanie súčasných i bývalých učiteľov je u nás už tra-
díciou. Učitelia si zaslúžia náš úprimný obdiv za to, že si 
za svoju celoživotnú cestu vybrali vzdelávanie našej mlá-
deže. Toto oceňovanie je zároveň aj poďakovaním za to, 
že sa svojej práci, ktorá je skôr poslaním, venujú s láskou  
a pokorou, a že podnecujú svojich žiakov k túžbe po nových 
vedomostiach a po vzdelávaní,“ uviedol starosta Ružinova 
Dušan Pekár. Slávnostného oceňovania, ktoré moderoval Roman 
Bomboš,  sa zúčastnilo okrem pedagógov z materských a základ-
ných škôl aj vedenie mestskej časti Ružinov, zástupcovia odboru 
školstva, komisia školstva, kultúry a športu a hostia. O kultúrnu 
časť programu sa postarala skupina Blue Zodiac.  Pedagógovia 

z materských a základných škôl boli oceňovaní  v dvoch kategóriách: aktívny pedagóg a pedagóg - senior, ktorý už nie 
je vo vyučovacom procese. Jednotlivých ocenených navrhovali samotné školy. Ocenení pedagógovia z materských škôl: 
Mgr. Maria Liptaková, Jaroslava Koková, Denisa Pavlíková, Katarína Sýkorová, Tatiana Králiková, Mgr. Ivetka Naďová,  
Mgr. Iveta Brodzianska, Monika Tóthová, Antónia Kürthová, Adriana Garová  a Barbora Danihelová. V kategórii 
senior pedagóg z materských škôl si ocenenie odniesli:  Oľga Kubaská, Alena Lapošová, Margita Potočárová, Helena 
Šimuničová, Darina Mrázová, Ľudmila Hvizdáková, Filoména  Pluhárová, Viera Kotoučová, Mária Bohonyová a Viera 
Fuleová. Zo základných škôl získali ocenenie: Veronika Horváthová, PaedDr. Eva Melcerová, Mgr. Lucia Zámišková,  
Mgr. Jarmila Kotríková, Mgr. Gabriela Vaňová, Mgr. Ochabová Zuzana, Mgr. Júlia Machánová, Mgr. Dana Polakovičová  
a Dana Čopíková.  Ocenenie v kategórii pedagóg senior zo základných škôl si odniesli: Lila Ružičková, Mgr. Eva Krajčovičová, 
Mgr. Daniela Peschlová, RNDr. Mária Rieglová, Mgr. Imrich Mészáros, Mária Paulenová, Mgr. Mária Ascherová, Mgr. Emília 
Cigánková a Ľudovít Kovács.

Stanislav Šenc, foto: autor 

Vo februári dosiahli obrovský úspech, keď sa z majstrovstiev 
Slovenska  v kategórii juniorov v 10 tancoch vrátili ako vicemaj-
stri. Jaroslav Jesenský  a Simona Pavlovičová sa ale najnovšie 
môžu hrdiť titulom majstri Slovenska v  štandardných tancoch.

„Zatancovali sme ten najlepší výkon, aký sme mohli. Prvé kolo 
bolo trochu slabšie, no  v semifinále sme sa zlepšili a vo finále náš 
výkon vygradovali.  Byť majstrami  Slovenska je ešte lepší pocit ako 
byť vicemajstrami. Je to náš splnený sen a veľmi sa z toho tešíme,“ 
neskrýval radosť Jaroslav Jesenský. „Najlepšie na tom je, že víťazstvom 
sme sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta, ktoré budú v novembri 
v Rumunsku. Tam sa veľmi tešíme a budeme sa snažiť reprezento-
vať čo najlepšie,“ doplnila Simona Pavlovičová. Za úspechom mladých 
tanečníkov stojí bezpochyby tréner Milan Špánik. Pocit trénovať majstrov 
Slovenska zažíva po prvý raz. „Je to úžasný pocit, verím, že sa ešte bude 
opakovať. Nehovorím, že pravidelne, ale rád by som ho znova zažil. Je skvelé, keď vidíte výsledky svojej práce. 
Jaro a Simona do toho dali maximum, posledné tri týždne pred majstrovstvami strávili na tréningoch viac ako 
tri hodiny denne, popri tom sa pripravovali aj na monitor, keďže sú deviataci. Mali to naozaj veľmi ťažké a o to 
viac som na nich hrdý,“ uviedol Milan Špánik. Mladý tanečný pár má teraz pred sebou náročné mesiace a hodiny a hodiny 
tréningov, aby na majstrovstvá sveta cestovali v tej najlepšej forme. Cieľ je hlavne prebojovať sa medzi najlepších 24 párov. 

Katarína, Ksotková, foto: Milan Špánik

Už tradične pri príležitosti Dňa 
mesta Tapolca odovzdáva staros-
ta Zoltán Dobó aj rôzne ocenenia 
významným osobám za ich záslu-
hy. Pri tohtoročnom odovzdávaní cien 
mal aj Ružinov svojho predstaviteľa  
- starostu Dušana Pekára, ktorý získal 
Pamätnú plaketu Ácsa Jánosa, a to za 
rozvoj a podporu vzájomných vzťahov 
medzi oboma samosprávami. Tapolca 
je partnerským mestom Ružinov od  

z 2. mája 2005. Táto spolupráca sa pretavila do vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, ale i osvety. 
Dôkazom toho sú pravidelné vystúpenia rozličných umelcov z mesta Tapolca v Ružinove a to nie len na Ružinovských 
hodových slávnostiach, ale aj počas roka. Zároveň obe 
samosprávy najnovšie spolupracovali v oblasti protidrogovej 
prevencie, odborníci z oboch krajín si na aprílovej konferencii  
v Maďarsku vymieňali svoje skúsenosti v tejto problematike. 

(mš, foto: mesto Tapolca)        

Uznanie pre pedagógov

Nie vice, ale už majstri!

Pamätná plaketa  
Ácsa Jánosa putovala do Ružinova
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Výstavbe sa 
zabrániť nedá?!
Keď nám zrazu na trávniku pred do-
mom stojí nový polyfunkčný dom 
obludných rozmerov, premýšľame, 
či sa tomu nedalo zabrániť.

Obyvatelia sa bránia, podávajú od- 
volania, protestujú a spisujú petície. 
Dôvodom je, že developeri pri svo-
jich zámeroch nerešpektujú svoje 
okolie a zhoršujú životne prostredie 
starousadlíkov.

Zarážajúce však je, že veľa nových 
budov stojí na bývalých pozemkoch 
mesta alebo mestskej časti. V prí- 
pade Ružinova to je napríklad pláno-
vaná výstavba 1000 bytov pri letisku 
alebo výstavba na Sputnikovej, či  
už stojaca bytovka na konci Ruži-
novskej. A miesto toho, aby starosta 
reguloval výstavbu v stavebnom ko- 
naní, častokrát stojí za prevodom 
obecného majetku developerom!

Ján Buocik, 41 rokov
mestský a župný poslanec
advokát, ženatý, 2 deti

RUŽINOVSKÁ KOMUNÁLNA PORADŇA

Potrebujete sa poradiť?  
9. a 23. mája 2018, Dom kultúry 
Ružinov, Ružinovská 28, miestnosť  
č. 211, medzi 17:00 – 19:00 
+421 907 405 775; jan.buocik@ 
ruzinovskakomunalnaporadna.sk

platená inzercia

Klietky pre chov prepelíc , pasce na 
líšky a kuny, liahne na vajíčka,  
viac na www.123nakup.eu 
tel.0907181800 riadková inzercia



6

Základné umelecké školy ponúkajú 

Základná umelecká škola 
Exnárova 6
http://www.zus-exnarova.sk/

Škola patrí 
medzi 
najúspešnejšie 
ZUŠ, a to nielen 
v Bratislave. 
Poskytuje 
umelecké 
vzdelávanie  
v hudobnom, 
výtvarnom, 
tanečnom 
a literárno-
dramatickom 

odbore. Svojou bohatou činnosťou sa výrazne spolupodieľa na 
kultúrnom živote mesta a rozvoji kultúry. Škola sa prezentuje 
vlastnými projektmi na nespočetnom množstve verejných podujatí. 
Jej pýchou je pestrý nástrojový výber a účinkovanie žiakov  
v komorných súboroch: 
-  komorný orchester s dlhoročnou tradíciou Exnárčatá s bohatým 

žánrovým zastúpením, 
-  ľudový súbor Exnárik, ako i Jazz band s repertoárom zameraným 

na jazzové štandardy, blues, funk, ale aj súčasné kompozície so 
žánrovými presahmi 

-  školská skupina RocKids s rockovým a popovým repertoárom, 
akordeónový súbor Hviezdy na Ex

-  experimentálno-improvizačný súbor EIAPUF, ktorý interpretuje 
hudobný repertoár  2. polovice 20. storočia a súčasných 
skladateľov

-  medzi ďalšie vlastné projekty patrí aj tvorivý program výtvarného 
odboru ART Piknik, ktorý ponúka objavovanie výtvarného umenia 
širokej verejnosti bez ohraničenia veku

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 15.5. a 4.6.2018 od 14:00 do 
19:00 hod.  na Exnárovej 6 (hudobný, výtvarný odbor),  na 
Bancíkovej 2 (hudobný, tanečný, literárno-dramatický odbor)  
a na Orenburskej 31(hudobný, výtvarný a tanečný odbor)

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera 
Sklenárova 5
http://www.zussklenarova.sk/

ZUŠ Ľudovíta 
Rajtera je 
modernou 
školou s 
dlhoročnou 
tradíciou, 
v minulom 
školskom 
roku oslávila 
šesťdesiatku. 
Navštevuje 
ju takmer 
900 žiakov 

v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom 
odbore. Najväčší obdiv v posledných rokoch pre školu získava jej 

mimoriadne nadaný huslista 10-ročný Teo Gertler. V roku 2017 sa 
stal laureátom husľovej súťaže Prešporský Paganini. Z Belgicka 
len nedávno priniesol cenné 2. miesto na medzinárodnej súťaži 
v Gremieux. Vystúpil už aj s Moskovskou filharmóniou. V júni Teo 
vystúpi s Filharmóniou Brno v rámci projektu Mozartove deti. 
-  talentovaným žiakom sa venuje až  51 pedagógov, ktorí vyučujú 

deti od 5 rokov až po dospelých.
-  ponúkajú aj netradičné vyučovacie predmety ako hra na cimbale, 

hra na hoboji, hra na violončele a kontrabase
-  žiaci pod vedením profesionálnych hercov ako Miška Čobejová 

či Juraj Benčík hrajú  v ozajstných divadlách, aj vo filmoch a na 
súťažiach získavajú prvé miesta

-  v rámci výtvarnej si žiaci vytvárajú aj vlastnú keramiku, učia sa 
fotografovať a aj vytvoriť animovaný film

-  Deň otvorených dverí  bude 1. júna 2018 v obidvoch budovách 
školy od 10:00 do 18.00 hod

-  na prijímacie skúšky si treba vziať najmä dobrú náladu a chuť 
spievať do hudobného odboru, cvičky a úbor do tanečného a 
literárno-dramatického odboru, vlastné práce – výkresy, prípadne 
svoje obľúbené farbičky do výtvarného odboru☺

Prijímacie skúšky sa budú konať 7. a  8.6.2018 od 14:00 do 
18.00 hod. na Sklenárovej 5 a Sklenárovej 2 

SZUŠ Výtvarný ateliér LADON
Nevädzová 4
http://atelierladon.sk/

Nachádza sa 
v priestoroch 
Spoločenského 
domu Trávniky. 
Sú tam tri 
výtvarné 
ateliéry pre deti 
od prípravného 
ročníka až po 
štúdium pre 
dospelých, 
ateliér pre 
animovanú 

tvorbu  a ateliér  keramiky pre dospelých. Pobočky v Ružinove majú 
ešte v SD Nivy, v MŠ Bancíkovej, MŠ Astrová, MŠ Tekovská a ZŠ 
Nevädzová.
-  ponúkajú výtvarný odbor pre deti od 4 rokov až po štúdium pre 

dospelých, venujú sa aj príprave žiakov na stredné umelecké školy 
-  veľmi intenzívne sa venujú deťom v predškolskom veku, čím sa 

zlepší ich jemná motorika, grafomotorika a sústredenie
-  zabezpečujú výtvarný materiál a pomôcky, žiaci si nemusia na 

hodiny nosiť žiadne vlastné výtvarné pomôcky
-  majú vlastnú keramickú pec, grafický lis, veľmi dobré materiálno 

technické zabezpečenie školy, kompletné počítačové a technické 
vybavenie pre tvorbu krátkych animovaných filmov 

-  deti sa podieľajú na výtvarnej výzdobe ateliérov, často vytváraním 
veľkých priestorových diel

-  každoročne organizujú denný letný výtvarný tábor v SD Trávniky 
a SD Nivy

-  pravidelne spolupracujú so Slovenskou národnou galériou v rámci 
projektu „Umenie zblízka“

-  pravidelne organizujú v priestoroch SD Trávniky, SD Nivy  
a škôlkach výstavy prác žiakov 

V Ružinove našlo svoj domov viacero základných umeleckých škôl. Deťom 
i dospelým ponúkajú široké spektrum vyučovacích predmetov. Od výučby 
klasických nástrojov ako je klavír, či husle až po menej tradičné ako je 
napríklad cimbal. Tak isto si v nich nájdu to svoje aj tí, ktorí skôr preferujú 
maľbu či dramaticko-literárnu prezentáciu. 
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Budúci prváčikovia  
majú zápisy už za sebou

-  žiaci sa zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných výtvarných 
súťaží

Zápis na  školský rok 2018/2019 bude v SD Trávniky od 23.5. do  
25.5.2018 od 13: 00 do 19.00 hod. a v SD Nivy od 4.6. do 8.6. 
2018 od 16:00 do 19:00 hod.

Súkromná základná umelecká škola
Ružová dolina 29
http://www.suzus.sk/

Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina pôsobí 
v mestskej časti Ružinov od roku 2006. Za ten čas vychovali 
množstvo mladých talentovaných ľudí, ktorí sa rozhodli venovať 
umeniu. Žiakom ponúkajú vzdelanie v troch oblastiach: výtvarnej, 
hudobnej a literárno-dramatickej.  Sú presvedčení, že každé dieťa 
je prirodzene tvorivé a má v sebe potenciál, ktorý sa pri správnom 
vedení môže rozvinúť a stať sa ozajstným talentom.  
-  štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných 

a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
-  vedú deti nielen k tomu, aby sa zdokonaľovali v zvolenom 

umeleckom odbore, ale aby ho dokázali aj odprezentovať
-  ponúkajú aj letné umelecké workshopy, kde spoznajú aj iné 

umelecké žánre a techniky
-  dôraz kladú  na objavenie a kultiváciu detských talentov 
Talentové skúšky sa uskutočnia vo štvrtok 7. 6. 2018 od 14:00 
do 17:00 hod. na ZŠ Ružová dolina 29
„Objavte s nami nové svety!“

Ďalšie  
základné umelecké školy  
v Ružinove:

Základná umelecká škola  
sv. Cecílie, Chlumeckého 10

TALENTINA, Súkromná 
základná umelecká škola, 
Ostredková 14 

Súkromná základná 
umelecká škola Mierová, 
Mierová 46

SZUŠ Prokofievova

mš, foto: archívy škôl

Druhý aprílový víkend ostali brány základných škôl otvorené. Budúci prváčikovia 
zažili po prvý raz na vlastnej koži atmosféru veľkej  školy. Rodičia  mali možnosť 
vybrať si z deviatich základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť.

Školy zaevidovali spolu 951 žiadostí, v ktorých mierne dominovali chlapci. Samozrejme 
toto číslo ešte nie je finálne, obsahuje aj duplicitné žiadosti, teda prípady, kedy rodičia 
zapísali dieťa na viac ako jednu školu.  Najviac dôvery vložili rodičia do škôl, ktoré sa 
každoročne tešia bohatému záujmu. Základná škola Ostredková zaevidovala spolu 
až 165 žiadostí. „Budúci školský rok plánujeme otvoriť 3 prvácke triedy, teda prijať 
môžeme spolu 66 detí,“ povedala riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová. Podobný 
prípad, viac žiadostí ako počet miest, zažila aj základná škola na Drieňovej ulici. Na zápis 
sem prišlo 140 detí. Je teda jasné, že ani v tomto prípade všetkým žiadostiam škola 
nebude môcť vyhovieť. „Neexistuje žiadny rebríček ani poradovník. Na prijatie do 
prvej triedy to vplyv nemá. Prednosť majú samozrejme rajónne deti, teda tie, ktoré 
na základe bydliska spadajú pod našu školu,“ objasnil Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Pavla 
Marcelyho. Finálne výsledky zápisu budú známe v máji. Riaditelia všetkých škôl sa musia 
teraz stretnúť na pôde miestneho úradu, zistiť počet duplicitných žiadostí a vyriešiť, čo  
s deťmi, ktoré jednotlivé školy nemôžu umiestniť. 

Katarína Kostková
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Žiaci z Mierovej vyrobili 
domčeky pre operencov

LEMUR EMUR UČÍ DETI NA NEVÄDZOVEJ

Deti zo 
Základnej 
školy Mierová 
vymenili na 
niekoľko hodín 
počítače  
a mobily za 
drevo, štetce 
a farby. Vďaka 
ich šikovným 
rukám budú mať 
viaceré operence 

nové domovy. Škola sa totiž zapojila do ekoprojektu vtáčie búdky 
. V spolupráci s firmou Helios, ktorá tento ekoprojekt iniciovala, sa átrium 
základnej školy premenilo na tvorivé dielne  
s množstvom ručne maľovaných  búdok pre vtáčiky. Tento environmentálny 
projekt je zastrešený značkou Belinka. „Týmto projektom sme chceli 
dostať do základných ale aj materských  škôl projekt , ktorýbude 
enviromentálny a možno naučí deti všímať si vtáky vo svojom okolí, 
starať sa o ne a všímať si prírodu okolo seba celkovo,“ povedala 
Martina Chaladová, koordinátorka projektu. Zhotovením týchto búdok 
deti vtákom veľmi pomohli, keďže starých stromov a pahýľov, v ktorých by 
sa mohli vtáky zahniezdiť, je v prírode v posledných rokoch čoraz menej. 
„Tieto búdky budú vyvesené nielen v areáli školy. Nie  je potrebné, 
aby boli umiestnené husto vedľa seba, takže niekoľko z  nich bude 
vyvesených aj v okolí Bratislavy,“ prezradil ornitológ Miroslav Demko. 

Andrea Santajová, foto: autorka

Spoznávať a skúmať nové poznatky, učiť sa zábavnou formou je pre žiakov Základnej školy, 
Nevädzová 2, úplne prirodzené. Nielen vyučovanie, ale aj prestávky im spestruje od januára 
2018 kiosk s tromi dotykovými obrazovkami s názvom Vedomostný ostrov. Tento stroj na 
informácie získala naša škola vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovensko. Jeho maskotom je 
zvedavé zviera lemur Emur. 

História tohto zaujímavého projektu sa 
začala písať na začiatku školského roka   
a v novembri na výstave Bibliotéka 
2017 bola naša škola zaradená medzi 
100 úspešných, ktoré získali informačný 
kiosk. V januári 2018 nám bol kiosk  
s vedomostným obsahom doručený 
a bezplatne pripojený na internet na 
obdobie dvoch rokov. Následne sa 
koordinátorka tohto projektu Mgr. Andrea 
Tkáčová zúčastnila školenia, kde sa bližšie 
zoznámila s funkciami a možnosťami 
práce s ním. A ako tento múdry kiosk 
funguje? Vedomostný obsah tvoria dve 

časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova, kde sa nachádzajú 
orientačné body, ktoré ukrývajú informácie z oblasti vedy, techniky, či nemeckého jazyka. Rozširujúcu druhú 
časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika. Ocenia 
ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. 
Špeciálna aplikácia navádza deti overovať získané informácie napr. domácim pokusom, či inou projektovou 
činnosťou. V závere školského roka si žiaci overia svoje vedomosti rôznymi vedomostnými kvízmi. Veľmi 
obľúbenou súčasťou pre malých i veľkých  žiakov je aj dopravná výchova. Úlohy a kvízy sú poprepájané  
s reálnym využitím v praxi. Vedomostný ostrov dáva našim žiakom možnosť neobmedzene čerpať informácie 
potrebné pre ich kvalitné vzdelávanie.
 Mgr. Andrea Tkáčová, foto: autorka
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Domy vežové,cesty deravé 

Veci treba riešiť angažovaním sa v teréne

Komu  patrí chodník - cesta v Ružovej doline pri Delfíne 
pred „Palušovými“ domami? Obyvatelia z okolia sa ma na  
to často pýtajú. Prečo sa oň nik nestará, neopravuje jamy, 
hlboké prepadliská, ktorých je tam neúrekom, neláta diery 
v  torzách  asfaltu? Lístie od jesene je ešte stále na zemi, nikto 
ho nepozametal a to už máme jar!  Sneh a ľad má na starosti 
slnko,  pracuje spoľahlivo, odprace, vysuší.  Chodník je dávno za 
zenitom. Potreboval by celkovú rekonštrukciu. Je neudržiavaný 

a veľmi zanedbaný,  stále špinavý. Keď prší - plný blata s obrovskými mlákami, keď  
je sucho - samý prach. Denne po ňom prechádzajú, niekedy sa aj brodia stovky ľudí 
- starší,  mladí, mamičky s deťmi, školáci. V blízkosti je materská škola, dve detské 
ihriská, základná škola, neďaleko sídli  Červený kríž, mestské kúpalisko, úrady... Parkujú 
na ňom desiatky áut. Je to veľmi frekventované miesto. Pýtala som sa  hlavného 
mesta  komu chodník pred domami Ružovej doline 12 - 22 patrí, v koho správe je. 
Odpoveď znela: „Oddelenie správy komunikácií nespravuje predmetnú miestnu 
komunikáciu a nedisponuje požadovanými informáciami.“  Žiadosť postúpili na 
priame vybavenie MÚ Ružinov. Keďže mestskej časti Ružinov tiež nepatrí, úrad mi 
odporučil  obrátiť sa opäť na mesto - „pingpong.“ Náš chodník nepatrí nikomu! Tak ako 
aj ďalších 400 bratislavských chodníkov vo  vnútroblokoch  medzi  domami nepatrí na 
papieri  nikomu. Už takmer 30 rokov! Neboli prevedené z bývalých národných výborov 
novovzniknuté  mestské časti  a odvtedy „sú nikoho“. Keďže  nemajú majiteľa,  nikto sa 
o ne nestará,  tak aj vyzerajú.  Mesto tento  stav  dlhodobo neriešilo a mestské  časti, 
aj keby chceli, nemôžu  zveľaďovať to, čo  im nepatrí. Neochota vedenia hlavného 

mesta zverovať pozemky do správy mestských častí sa týka aj  mnohých parkov, 
detských ihrísk a parkovísk, o ktoré sa vôbec nestará, neinvestuje do ich  údržby ani 
obnovy. Mnohé sú v žalostnom stave, dosluhujú, chátrajú. Doplácame na to všetci, my, 
obyvatelia Bratislavy. Koľko rokov, či desaťročí je ešte potrebných na zmenu tohto stavu,  
na ich  zameranie a ich zaradenie do majetku? Je najvyšší čas, aby mesto vo veci konalo 
a spolupracovalo s mestskými časťami. V praxi si už postupy pilotne overilo, treba  
v tom pokračovať, inak  bude problém nielen pretrvávať, ale sa aj prehlbovať. Mesto 
by malo zveriť  pozemky, na ktorých sú  verejnoprospešné stavby  vo vnútroblkokoch,                        
na sídliskách  (komunikácie, parky,  ihriská, parkoviská, psie výbehy a pod…) 
mestským častiam. Ružinov sa o svoje postará,  je v dobrej finančnej kondícii, rozpočet 
to unesie.  Aj mestu narástol rozpočet - z našich daní. Platíme viac, chceme  to vidieť aj 
v schodných a bezpečných   chodníkoch, zrekonštruovaných ihriskách, zrevitalizovaných 
parkoch...  V roku 2017 mám stúpli dane z nehnuteľností, a to za bytové priestory  
o 30%, za úradné budovy o 50%, za stavebné pozemky o 150%. Výberom zvýšených 
daní,  podľa prepočtov magistrátu,  malo do mestského rozpočtu pritiecť zhruba  
o 8 miliónov eur ročne viac. Z polovice tejto sumy, ktorá pripadne mestu, sa  mali podľa 
primátora 3 milióny posunúť na opravy ciest, 550-tisíc eur na starostlivosť  
o zeleň a 450-tisíc na priority mestských poslancov. Druhá polovica získaných peňazí 
sa pravidelne prerozdeľuje mestským častiam. Zvyšovanie daní primátor zdôvodnil: 
„Uvedomujem si, že úprava daní nie je populárne opatrenie, ale musíme ho 
urobiť. Bratislavčania majú oprávnené nároky na lepšie cesty, čistotu, zeleň  
– a my ich chceme plniť." Už aby sa tieto jeho slová naplnili!

Anna Reinerová, ružinovská poslankyňa

Pre orientáciu uvádzam, že Ružinov má 9 (sídliskových) častí, 
rozlohu takmer 40 km2 a viac než 75-tisíc obyvateľov, čiže 
je rozlohou väčší než napr. okresné mestá  Malacky, Senec, 
Dunajská Streda a počtom obyvateľov napr. ako Piešťany, 
Trnava, Trenčín. Pre samosprávu nie je jednoduché spravovať 
tak veľký priestor a  organizovať v ňom život obyvateľov 
všetkých vekových kategórií v súlade s ich rôznorodými 
záujmami a potrebami. Asi aj preto je často výsledkom 

tejto činnosti nespokojnosť alebo kritika adresovaná MÚ MČ BA – Ružinov (na 
zamestnancov) vrátane akciových a neziskových organizácií v Ružinove a tiež na MZ 
(poslancov). Už sú to roky, čo sa snažím presvedčiť kolegov na zastupiteľstve, aby 
sme problémy riešili priamo na mieste, v teréne a za účasti všetkých dotknutých. 
Som presvedčený, že by to prinieslo dobré výsledky a zároveň by sa zvýšila motivácia 
obyvateľov, aby sa viac zaujímali o správu vecí verejných (svojich). Bohužiaľ, poslanci 
takúto filozofiu neprijali (aspoň zatiaľ), a tak všetko riešime v zasadacej miestnosti.  
V minulosti existovali rôzne iniciatívy (napr. „Akcie Z“), ktoré organizovali úrady  

a obyvatelia sa zvykli do nich zapájať s cieľom zlepšiť vlastné životné prostredie.  
V súčasnosti je to už len zopár nadšencov (aktivistov, poslancov alebo zamestnancov), 
ktorí idú osobným príkladom. Zamestnanci Odboru životného prostredia sa síce 
snažia pomôcť napr. pri revitalizácii parkov, oprave ciest a chodníkov, ale vzhľadom na 
obrovskú plochu a počet obyvateľov nemajú ani teoretickú kapacitu na uspokojenie 
všetkých požiadaviek. Pravdou je, že organizácia práce zamestnancov úradu  
a volených zástupcov má tiež svoje rezervy. Čiastočné riešenie by som videl v zmene 
štruktúry MÚ a v prerozdelení kompetencií tak, aby boli osoby zodpovedné za 
jednotlivé časti Ružinova a nie za celý Ružinov. Napr. zástupca starostu za každú jednu 
časť. Samozrejme, aby sa niečo zmenilo, najprv by si takúto filozofiu musel osvojiť 
predovšetkým starosta, ktorý jediný má skutočné právomoci. Tak je náš volebný systém 
nastavený. Ale snáď sa v budúcnosti Ružinov dočká aj takého starostu a ja držím jeho 
obyvateľom (vrátane seba) palce, aby sme sa dokázali vrátiť k spoločným aktivitám 
 (i keď to asi už nikdy nebudú „Akcie Z“) v prospech nášho životného prostredia  
a všetkého, čo s ním súvisí. 

Jozef Matúšek, ružinovský poslanec
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MČ BRATISLAVA-RUŽINOV  a  RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 
organizujú pre deti

Denné tábory v Areáli hier Radosť Štrkovec 

 
                      
    
 

 
 
 

       

 

 
 

Prihlášky a bližšie informácie nájdete na www.rskruzinov.sk, na tel. č. 0908 730 425, 0915 746 209 alebo na andrej.pustay@rskruzinov.sk 
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Príspevok na letný tábor a integračný pobyt

HLADÁME NAJLEPŠIU RUŽINOVSKÚ KAPELU ROKA 2018 Súťaž o naj psieho  
miláčika sa blíži

Zabehnite si s nami a podporte dobrú vec

Mestská časť aj tento rok prispeje finančnou 
čiastkou na letný denný alebo pobytový tábor  
pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a 
viacdetných rodín do výšky 180 eur na jedno dieťa. 

Oprávnenou osobou na využitie príspevku je v zmysle  
§ 27 všeobecne záväzného nariadenia Ružinova č. 13/2016 
zákonný zástupca, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, ak 
ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle § 3 a príslušného 
zákona, ak ide o rodiny v náhlej núdzi v zmysle § 7, ods.  
1 tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo ak ide  
o rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi v zmysle  
§ 27 predmetného  nariadenia.

Príspevok na integračný pobyt
Mestská časť Bratislava-Ružinov prispeje počas letných 
prázdnin 2018 na integračný pobyt rodičom alebo zákonným 
zástupcom zdravotne postihnutých detí so sprievodom. 
Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného výberu. 
Výška príspevku do 350 eur. Doklady, ktoré je potrebné 
predložiť: platný občiansky preukaz, s trvalým pobytom 
v Ružinove, rodný list dieťaťa, resp. detí, potvrdenie o 
návšteve školy a preukaz ťažko zdravotne postihnutého so 
sprievodom /ŤZPS/. Potrebné je predložiť aj predfaktúru 
alebo zálohovú faktúra s tým, že po ukončení pobytu 
najneskôr do 31.8.2018 predložíte kópiu konečnej faktúry. 
Medzi potrebné doklady patria aj akékoľvek iné potvrdenia 
potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, 
ktoré žiadateľ môže predložiť, alebo ktoré môže mestská 

časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca 
dôvodne požadovať. Rodič, resp. zákonný zástupca, môže 
požiadať o príspevok na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, na 

referáte sociálnych služieb,  č. tel. 02/48284285, 48284452, 
kde získate aj bližšie informácie o oboch príspevkoch.

(red)

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov, a.s. aj tento rok hľadajú tú najlepšiu ružinovskú kapelu. Víťaz 
získa 500 €, mediálnu podporu v rádiu VIVA a možnosť zahrať si na Ružinovských hodových slávnostiach.

Kapela Ružinova je jedinečná súťaž autorských piesní, ktorá dáva 
príležitosť mladým ľuďom zviditeľniť svoju tvorbu medzi širokým 
publikom. Podmienkou zaradenia piesne do súťaže je, aby kapela 
bola ružinovská. Tým sa myslí, že buď skúša v Ružinove alebo jeden  
z jej členov má v Ružinove trvalé bydlisko. Kapely môžu do 5.mája 
2018 zaslať na email cultus@cultusruzinov.sk jednu súťažnú 
pieseň, a to vo forme youtube linku. Každá pieseň musí spĺňať 
viacero podmienok: hudba a text musí byť autorská a text musí byť  
v slovenskom jazyku.  Fanúšikovia si následne formou online 
hlasovania vyberú 5 najlepších kapiel, ktoré budú súťažiť o titul Kapela 
Ružinova 2018. Finálové kolo sa uskutoční dňa 2. júna 2018  

o 19.00 hod. v Amfiteátri pri Štrkoveckom jazere. Ocenenie čaká aj na kapelu, ktorá získa druhé miesto (300 €) a tretie 
miesto (200 €). Viac informácií nájdete na cultusruzinov.sk a na Facebooku Cultus Ružinov.

Tím Cultus Ružinov, a.s.

Už tretí ročník podujatia 
Ružinovský psí miláčik poteší 
všetkých milovníkov psov. Tento 
rok je pre nich pripravený bohatý 
program plný súťaží a ukážok 
šikovnosti cvičených "chlpáčov". 

Psíkovia budú súťažiť  
v štyroch kategóriách: najkrajší, 
najšikovnejší, najmenší a najväčší. 
Návštevníci sa taktiež môžu tešiť 
na ukážky poslušnosti a obrany 
psov v podaní výcvikového 
strediska UK-2, ako aj na šikovnosť 
psov Bratislavskej kynologickej 
záchranárskej brigády. 
Podujatie sa uskutoční 13. mája 
od 15:00 hod. pred DK Ružinov. 
Prihlásiť sa môžu majitelia s 
trvalým bydliskom v Ružinove 
na mieste konania. Bezplatná 
registrácia bude od 14:30 do 15:00 
hod. Stačí si so sebou priniesť 
očkovací preukaz súťažiaceho psa. 
Odborným garantom podujatia 
bude veterinár MVDr. Marián 
Gajdoš, vicestarosta MČ Bratislava 
-Ružinov.  Viac informácií 
nájdete na cultusruzinov.sk a na 
Facebooku Cultus Ružinov.

(red)

Už po tretíkrát sme pre všetkých milovníkov behu pripravili 
Retro RUN, ktorý sa bude konať 26. mája. Na všetkých bežeckých 
nadšencov čaká trať pripravená v troch dĺžkach, a to 3km, 5km a 
10km. Rovnako, ako po minulé roky sa môžete tešiť aj na detské 
behy a amatérsky CROSS CHALLENGE, ktorý sme presťahovali 
do vonkajších priestorov. Podujatie je už tradične  organizované 
pod záštitou starostu Ružinova Dušana Pekára, ktorý preteky 
odštartuje presne o 9:30 hod.  Adam a Andreas Žampovci, naši 
skvelí lyžiari, sú opäť  patrónmi podujatia. Tento rok pridávame 
nočný beh Retro Night RUN, ktorý sa bude konať 5. októbra 
2018, čiže aj medaila sa bude skladať z dvoch častí.  Určite sa vám oplatí počkať na žrebovanie bežeckej tomboly, v ktorej 
na vás čakajú hodnotné ceny ako bicykel v hodnote 2 600 eur, víkendový pobyt v hoteli na Donovaloch, športové oblečenie 
a mnoho ďalších vecných cien. Vaším tombolovým lístkom je štartovné číslo. Pre víťazov v každej kategórii sme pripravili 
hodnotné a atraktívne ceny. Každý účastník podujatia sa môže tešiť na bohatý štartovný balíček, ktorí bude okrem iného 
obsahovať kredit 6 eur na využitie služieb v športovom centre Retro sport & wellness, ročné predplatné mesačníka PC 
REWUE a veľa iných skvelých vecí od našich sponzorov. Aj tento rok sa pre všetkých chladí náš RETRORANER, ktorý nám 
opäť špeciálne pre túto príležitosť uvarí Donovalský pivovar.  Tento rok sme sa naším behom rozhodli podporiť projekty 
RATA centra, ktoré pomáha detičkám s autizmom a inými vývinovými poruchami. Preto časť zo štartovného a rovnako 
aj výťažok zo zbierky, ktorá bude prebiehať počas odovzdávania štartovných balíčkov, odovzdáme jeho zástupcom priamo 
na akcii. Patrónom spolupráce s RATA centrom je moderátor Janko Mečiar. Všetci ste u nás v RETRE vítaní. Poďte behať, 
povzbudzovať, zabaviť sa a zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi, nájdite si čas, ktorý strávite ako rodina spoločne.  Všetky 
informácie a registráciu nájdete na www.retrorun.sk. Tešíme sa na vás☺

Tím RETRO RUN 
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Jar sme privítali brigádou, 
aj akciami pre deti
Príchod jari treba poriadne osláviť – a rozhodne sa neoplatí sedieť 
doma! Za minulý mesiac sme preto s kolegami z Tímu Ružinov pri-
pravili niekoľko akcií pre Ružinovčanov a najmä pre vaše deti. 

Najprv sme príchod jari poriadne oslávili upá-
lením Moreny v detskom centre Rafael na Nar-
cisovej ulici.  Rafael robí skvelé programy a ak-
cie pre deti, a zaslúži si za to obdiv aj podporu. 
Určite sa tam tento rok ešte vrátime a vymys-
líme brigádu, ktorou ho pomôžeme skrášliť :-)

Veľkú noc sme oslávili s  podporou ďalšieho 
člena nášho tímu, Vlada Sirotku, hľadaním vají-

čok v parku na Ostredkoch, pred reštauráciou 
Planétka. Takmer dvesto detí sa zúčastnilo sú-
ťaží, kde každý vyhral nejakú cenu, či už za náj-
dené vajíčka, alebo za odrecitovanú básničku. 
Záujem bol taký veľký, že sme si sami pripadali 
ako veľkonočné zajace, ktoré museli neustále 
behať po parku a zas a znova ukrývať vajíčka 
na rôzne miesta, aby ich deti mohli ďalej hľa-
dať. 

A keďže k jari patrí aj jarné upratovanie, náš tím 
nevynechal ani pravidelné ružinovské rojnice, 
do  ktorých sa k  nám zapája stále viac a  viac 
Ružinovčanov – za to sme vám vďační! V marci 
sme upratali celú Ružovú dolinu, a v apríli sme 
zavítali do  Prievozu, kde sme okrem čistenia 
ulíc pomohli aj obyvateľom zbaviť sa veľkoroz-
merného odpadu z ich domovov, a biologicky 
rozložiteľného odpadu z ich záhrad.

Skrášlili sme Ružinov – spolu 
sme vysadili 90 stromov 
a 1000 kríkov ruží
Milí susedia, Ružinovčania,

jar nám prišla do Ružinova. A keďže je Ružinov 
našim domovom, snažíme sa, aby bol tento rok 
zas o trochu krajší a rozkvitnutejší.

Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný, že 
sa nám s  kolegom mestským poslancom Bra-
ňom Kaliským podarilo, v spolupráci s hlavným 
mestom a  mestskou firmou GIB, vysadiť deväť-
desiat veľkých, vzrastlých stromov v  budúcom 
novom parku pred Paneurópskou vysokou ško-
lou. Nájdu sa medzi nimi aj  vzácne odrody. Pri 

tom, ako Ružinov i celé Slovensko trpia rúbaním 
lesov a  developerskou zástavbou na  každom 
kroku, je toto náš príspevok k tomu, aby sa v bu-
dúcnosti stal srdcom Ružinova skutočný nový 
park – zelený bulvár. 
Poďakovanie patrí desiatkam aktivistov a  od-
borníkov, najmä zo združenia Zelená Bratislava, 
ale i mnohým ďalším, ktorí usilovne už dva roky 

pracujú na  tom, aby sa nový, permakultúrny 
park na  križovatke Tomášikovej a  Ružinovskej 
stal čoskoro realitou.

Pred ďalšou etapou musíme dotiahnuť najmä 
komplikované riešenie vlastníckych vzťahov 

k  pozemkom v  parku. Aj  to je však na  dobrej 
ceste, a  dúfame, že na  jeseň tohto roku bude-
me môcť predstaviť ďalšie novinky. V  parku by 
nemal chýbať moderný psí výbeh s vodou, nové 
miesta na sedenie, ďalšia zaujímavá výsadba, či 
jazierko. 

Zatiaľ čo revitalizácia parku pred PEVŠ je našou 

spoločnou poslaneckou prioritou, financovanou 
z  rozpočtu mesta, cieľ vysadiť v  Ružinove 1000 
kríkových ruží bol mojou vlastnou iniciatívou. 
Veď názov nášho Ružinova pochádza z nemec-
kého názvu Rosenheim, ktorý vznikol práve 
podľa kríkových ruží, rastúcich na tomto území 
– v tom čase ešte medzi ramenami Dunaja, ktoré 
už dnes neexistujú.

Veľmi ma potešil váš záujem o sadenice ruží. Roz-
dali sme ich zhruba sedemsto, a tým z vás, ktorí 
si pre ne prišli, už dúfam robia radosť a medziča-
som rozkvitli. Približne tri stovky ruží sa mi poda-
rilo osobne rozniesť, a niektoré aj zasadiť, spolu 
s dobrými ľuďmi, ktorí sa starajú o predzáhradky 
domov a skrášľujú tak náš Ružinov pre všetkých. 

Stretávať ľudí, ktorí nemyslia len na  seba, a  ve-
nujú svoj osobný čas i peniaze tomu, aby skráš-
ľovali náš domov, je to najpríjemnejšie na práci 
poslanca, a nabíja ma to energiou do ďalšej prá-
ce. Ďakujem vám všetkým, ktorí sa staráte! 

Martin Chren

MARTIN CHREN A TÍM RUŽINOV INFORMUJÚ:

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk

Martin Patoprstý: 

Je Ružinov vôbec náš?
Otázka, ktorá znie absurdne, je bohužiaľ namieste. Pretože stále viac 
a viac problémov s pozemkami trápi nielen úrad, ale aj samotných obyva-
teľov a znemožňuje opravovať cesty, ihriská či vysádzať stromy. 

Okrem toho, že v  Bratislave sú 
pozemky rozdelené medzi ma-
gistrát a  mestské časti, tak ob-
rovské množstvo pozemkov je 
súkromných, nevysporiadaných 
alebo takých, ktoré ostali v práv-
nom vákuu začiatkom 90-tych 
rokov, kedy sa pozemky delimito-
vali na  novovznikajúce mestské 
časti. Kolega Martin Chren, kto-
rý rieši rekonštrukcie chodníkov 
v  ružinovských vnútroblokoch 
a  okolo obchodných domov He-
lios, Budúcnosť či Astra, o  tom 
už písal v  jednom z  nedávnych 
vydaní Echa. 

Ako je to možné, že ani po  vyše 
25 rokoch to nikto nenapravil, sa 
treba pýtať tých, ktorí tu štvrťsto-
ročie sedeli na  stoličkách primá-
torov, starostov či ich zástupcov 
a opakovane sa snažia do týchto 
funkcií dostať.

Pozemky, ktoré boli kedysi „naše“, 
sú dnes rozparcelované, pofider-
nými reštitúciami a  dedičskými 
konaniami boli prevedené na sú-
kromné osoby. Na  mnohých po-
zemkoch už stoja nové bytovky, 
administratívne budovy, a  mno-
hé ďalšie ešte čakajú na stavebné 
povolenia. 

Príkladom sú budova Penty pri 

Štrkoveckom jazere, Prima park 
na  Jašíkovej namiesto bývalej 
VÚB banky, ktorý drzo zabral 
aj všetky verejné parkovacie mies-
ta, alebo betónové opachy, ktoré 
za posledné roky vyrástli na stra-
ne Pošne od  konečnej električiek. 
Tento problém poznajú obyva-
telia Palkovičovej, kde sa verejné 
parkovisko zmenilo na  súkrom-
ný oplotený pozemok, rovnako 
obyvatelia Exnárovej a  okolia, 
kde námestičko s  fontánou chce 
developer prerobiť na  garážo-
vý dom. Dokonca napríklad ani 
Dulovo námestie či veľká časť tr-
hoviska Miletičova nie sú „naše“. 
I  v  celom parku na  Ostredkoch 
sa prechádzate po  súkromných 

pozemkoch fyzických osôb, ktoré 
ich veľmi záhadne kúpili od cirkvi, 
zreštituovali alebo zdedili. Ako 
a prečo sa už zrejme nikdy nedo-
zvieme... 

Jediné, čo nám nateraz zostáva, 
je počúvať od  úradníkov a  sta-
rostu odpoveď, že cesta, chodník 
alebo ihrisko na  vašej ulici sa 
opravovať nebude, lebo je na cu-
dzích pozemkoch, pretože takéto 
vyhlásenie je pre nich jednoduch-
šie ako hľadať riešenie pre spokoj-
nosť obyvateľov. 

Martin Patoprstý
poslanec mestskej časti Ružinov
0903 282 080

STARÁME SA O RUŽINOV, 
PRETOŽE JE TO NÁŠ DOMOV.
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Pozvánka pre Ružinovčanov:
Detské rybárske preteky 2018 
na jazere Rohlík
Akcie  sa môžu zúčastniť deti do 15 rokov, pre ktoré  sú 
pripravené pekné ceny a malé občerstvenie.

Tak ako aj po minulé roky, aj ten-
to rok organizujeme detské ry-

bárske preteky na  jazere Rohlík 
za  Ružinovskou nemocnicou, 

ktoré sa tešia veľkému záujmu 
detí. 

Slovenský rybársky zväz  Brati-
slava II, v  spolupráci s  občian-
skym združením Wrestling Club 
Slovakia,  pozývajú všetky deti 
a  rodičov  z  blízka aj  z ďaleka 
na preteky o pohár športu v Ru-
žinove.  Srdečne Vás očakávame 
5. mája  2018 o  8.00 h. na jazere 
Rohlík, ukončenie a vyhodnote-
nie pretekov bude o 12.00 h. 

„Detské srdce je odvážne a  túži 
po  veľkých dobrodružstvách. 
Rybárstvo im toto dokáže dať 
a  ochrániť ich od  lákavých no-
tebookov, tabletov a  ostatných 
novodobých lákadiel.  Každý 
rybár, ktorý chytá už od  malič-
ka, bude súhlasiť, že tento šport 
dáva skvelé predpoklady aj  do 

bežného života. Dieťa sa nau-
čí trpezlivosti, férovosti, získa 
vzťah k  prírode, ktorý už nikdy 
nevyprchá a  poskytne príleži-
tosť pre  nové priateľstvá,“ zdô-
razňuje Martin Horinek z  Tímu 
Ružinov. 

Martin Horínek, Tím Ružinov

Na každej z našich brigád - Ružinovských 
rojníc - naplníme celý kontajner odpadom, 
ktorý leží na našich ružinovských uliciach.

platená inzercia
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Jar sme privítali brigádou, 
aj akciami pre deti
Príchod jari treba poriadne osláviť – a rozhodne sa neoplatí sedieť 
doma! Za minulý mesiac sme preto s kolegami z Tímu Ružinov pri-
pravili niekoľko akcií pre Ružinovčanov a najmä pre vaše deti. 

Najprv sme príchod jari poriadne oslávili upá-
lením Moreny v detskom centre Rafael na Nar-
cisovej ulici.  Rafael robí skvelé programy a ak-
cie pre deti, a zaslúži si za to obdiv aj podporu. 
Určite sa tam tento rok ešte vrátime a vymys-
líme brigádu, ktorou ho pomôžeme skrášliť :-)

Veľkú noc sme oslávili s  podporou ďalšieho 
člena nášho tímu, Vlada Sirotku, hľadaním vají-

čok v parku na Ostredkoch, pred reštauráciou 
Planétka. Takmer dvesto detí sa zúčastnilo sú-
ťaží, kde každý vyhral nejakú cenu, či už za náj-
dené vajíčka, alebo za odrecitovanú básničku. 
Záujem bol taký veľký, že sme si sami pripadali 
ako veľkonočné zajace, ktoré museli neustále 
behať po parku a zas a znova ukrývať vajíčka 
na rôzne miesta, aby ich deti mohli ďalej hľa-
dať. 

A keďže k jari patrí aj jarné upratovanie, náš tím 
nevynechal ani pravidelné ružinovské rojnice, 
do  ktorých sa k  nám zapája stále viac a  viac 
Ružinovčanov – za to sme vám vďační! V marci 
sme upratali celú Ružovú dolinu, a v apríli sme 
zavítali do  Prievozu, kde sme okrem čistenia 
ulíc pomohli aj obyvateľom zbaviť sa veľkoroz-
merného odpadu z ich domovov, a biologicky 
rozložiteľného odpadu z ich záhrad.

Skrášlili sme Ružinov – spolu 
sme vysadili 90 stromov 
a 1000 kríkov ruží
Milí susedia, Ružinovčania,

jar nám prišla do Ružinova. A keďže je Ružinov 
našim domovom, snažíme sa, aby bol tento rok 
zas o trochu krajší a rozkvitnutejší.

Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný, že 
sa nám s  kolegom mestským poslancom Bra-
ňom Kaliským podarilo, v spolupráci s hlavným 
mestom a  mestskou firmou GIB, vysadiť deväť-
desiat veľkých, vzrastlých stromov v  budúcom 
novom parku pred Paneurópskou vysokou ško-
lou. Nájdu sa medzi nimi aj  vzácne odrody. Pri 

tom, ako Ružinov i celé Slovensko trpia rúbaním 
lesov a  developerskou zástavbou na  každom 
kroku, je toto náš príspevok k tomu, aby sa v bu-
dúcnosti stal srdcom Ružinova skutočný nový 
park – zelený bulvár. 
Poďakovanie patrí desiatkam aktivistov a  od-
borníkov, najmä zo združenia Zelená Bratislava, 
ale i mnohým ďalším, ktorí usilovne už dva roky 

pracujú na  tom, aby sa nový, permakultúrny 
park na  križovatke Tomášikovej a  Ružinovskej 
stal čoskoro realitou.

Pred ďalšou etapou musíme dotiahnuť najmä 
komplikované riešenie vlastníckych vzťahov 

k  pozemkom v  parku. Aj  to je však na  dobrej 
ceste, a  dúfame, že na  jeseň tohto roku bude-
me môcť predstaviť ďalšie novinky. V  parku by 
nemal chýbať moderný psí výbeh s vodou, nové 
miesta na sedenie, ďalšia zaujímavá výsadba, či 
jazierko. 

Zatiaľ čo revitalizácia parku pred PEVŠ je našou 

spoločnou poslaneckou prioritou, financovanou 
z  rozpočtu mesta, cieľ vysadiť v  Ružinove 1000 
kríkových ruží bol mojou vlastnou iniciatívou. 
Veď názov nášho Ružinova pochádza z nemec-
kého názvu Rosenheim, ktorý vznikol práve 
podľa kríkových ruží, rastúcich na tomto území 
– v tom čase ešte medzi ramenami Dunaja, ktoré 
už dnes neexistujú.

Veľmi ma potešil váš záujem o sadenice ruží. Roz-
dali sme ich zhruba sedemsto, a tým z vás, ktorí 
si pre ne prišli, už dúfam robia radosť a medziča-
som rozkvitli. Približne tri stovky ruží sa mi poda-
rilo osobne rozniesť, a niektoré aj zasadiť, spolu 
s dobrými ľuďmi, ktorí sa starajú o predzáhradky 
domov a skrášľujú tak náš Ružinov pre všetkých. 

Stretávať ľudí, ktorí nemyslia len na  seba, a  ve-
nujú svoj osobný čas i peniaze tomu, aby skráš-
ľovali náš domov, je to najpríjemnejšie na práci 
poslanca, a nabíja ma to energiou do ďalšej prá-
ce. Ďakujem vám všetkým, ktorí sa staráte! 

Martin Chren

MARTIN CHREN A TÍM RUŽINOV INFORMUJÚ:

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk

Martin Patoprstý: 

Je Ružinov vôbec náš?
Otázka, ktorá znie absurdne, je bohužiaľ namieste. Pretože stále viac 
a viac problémov s pozemkami trápi nielen úrad, ale aj samotných obyva-
teľov a znemožňuje opravovať cesty, ihriská či vysádzať stromy. 

Okrem toho, že v  Bratislave sú 
pozemky rozdelené medzi ma-
gistrát a  mestské časti, tak ob-
rovské množstvo pozemkov je 
súkromných, nevysporiadaných 
alebo takých, ktoré ostali v práv-
nom vákuu začiatkom 90-tych 
rokov, kedy sa pozemky delimito-
vali na  novovznikajúce mestské 
časti. Kolega Martin Chren, kto-
rý rieši rekonštrukcie chodníkov 
v  ružinovských vnútroblokoch 
a  okolo obchodných domov He-
lios, Budúcnosť či Astra, o  tom 
už písal v  jednom z  nedávnych 
vydaní Echa. 

Ako je to možné, že ani po  vyše 
25 rokoch to nikto nenapravil, sa 
treba pýtať tých, ktorí tu štvrťsto-
ročie sedeli na  stoličkách primá-
torov, starostov či ich zástupcov 
a opakovane sa snažia do týchto 
funkcií dostať.

Pozemky, ktoré boli kedysi „naše“, 
sú dnes rozparcelované, pofider-
nými reštitúciami a  dedičskými 
konaniami boli prevedené na sú-
kromné osoby. Na  mnohých po-
zemkoch už stoja nové bytovky, 
administratívne budovy, a  mno-
hé ďalšie ešte čakajú na stavebné 
povolenia. 

Príkladom sú budova Penty pri 

Štrkoveckom jazere, Prima park 
na  Jašíkovej namiesto bývalej 
VÚB banky, ktorý drzo zabral 
aj všetky verejné parkovacie mies-
ta, alebo betónové opachy, ktoré 
za posledné roky vyrástli na stra-
ne Pošne od  konečnej električiek. 
Tento problém poznajú obyva-
telia Palkovičovej, kde sa verejné 
parkovisko zmenilo na  súkrom-
ný oplotený pozemok, rovnako 
obyvatelia Exnárovej a  okolia, 
kde námestičko s  fontánou chce 
developer prerobiť na  garážo-
vý dom. Dokonca napríklad ani 
Dulovo námestie či veľká časť tr-
hoviska Miletičova nie sú „naše“. 
I  v  celom parku na  Ostredkoch 
sa prechádzate po  súkromných 

pozemkoch fyzických osôb, ktoré 
ich veľmi záhadne kúpili od cirkvi, 
zreštituovali alebo zdedili. Ako 
a prečo sa už zrejme nikdy nedo-
zvieme... 

Jediné, čo nám nateraz zostáva, 
je počúvať od  úradníkov a  sta-
rostu odpoveď, že cesta, chodník 
alebo ihrisko na  vašej ulici sa 
opravovať nebude, lebo je na cu-
dzích pozemkoch, pretože takéto 
vyhlásenie je pre nich jednoduch-
šie ako hľadať riešenie pre spokoj-
nosť obyvateľov. 

Martin Patoprstý
poslanec mestskej časti Ružinov
0903 282 080

STARÁME SA O RUŽINOV, 
PRETOŽE JE TO NÁŠ DOMOV.
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Pozvánka pre Ružinovčanov:
Detské rybárske preteky 2018 
na jazere Rohlík
Akcie  sa môžu zúčastniť deti do 15 rokov, pre ktoré  sú 
pripravené pekné ceny a malé občerstvenie.

Tak ako aj po minulé roky, aj ten-
to rok organizujeme detské ry-

bárske preteky na  jazere Rohlík 
za  Ružinovskou nemocnicou, 

ktoré sa tešia veľkému záujmu 
detí. 

Slovenský rybársky zväz  Brati-
slava II, v  spolupráci s  občian-
skym združením Wrestling Club 
Slovakia,  pozývajú všetky deti 
a  rodičov  z  blízka aj  z ďaleka 
na preteky o pohár športu v Ru-
žinove.  Srdečne Vás očakávame 
5. mája  2018 o  8.00 h. na jazere 
Rohlík, ukončenie a vyhodnote-
nie pretekov bude o 12.00 h. 

„Detské srdce je odvážne a  túži 
po  veľkých dobrodružstvách. 
Rybárstvo im toto dokáže dať 
a  ochrániť ich od  lákavých no-
tebookov, tabletov a  ostatných 
novodobých lákadiel.  Každý 
rybár, ktorý chytá už od  malič-
ka, bude súhlasiť, že tento šport 
dáva skvelé predpoklady aj  do 

bežného života. Dieťa sa nau-
čí trpezlivosti, férovosti, získa 
vzťah k  prírode, ktorý už nikdy 
nevyprchá a  poskytne príleži-
tosť pre  nové priateľstvá,“ zdô-
razňuje Martin Horinek z  Tímu 
Ružinov. 

Martin Horínek, Tím Ružinov

Na každej z našich brigád - Ružinovských 
rojníc - naplníme celý kontajner odpadom, 
ktorý leží na našich ružinovských uliciach.
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Umenie na letisku
Bratislavské letisko nie je zaujímavé len svojou novodobou archi-
tektúrou a replikou lietadla, na ktorom zahynul Milan Rastislav 
Štefánik. V jeho okolí sa totiž nachádzajú aj sochy vysokej ume-
leckej hodnoty, ktoré mnohokrát ostávajú nepovšimnuté.

Letisko pôvodne nepatrilo do Bratislavy, 
ale do blízkej obce Ivanka pri Dunaji, 
preto aj ono samotné bolo pomenované 
práve po tejto dedinke. Bratislava ho 
získala až neskôr a dnes ho poznáme 
po názvom Letisko Bratislava. Letisko 
otvorili v roku 1951. Dnes je najväčšie na 
Slovensku, lietajú z neho klasické alebo 
nízkonákladové aerolínie. S jedným 
prestupom sa môžete dostať do celého 
sveta. Od roku 1993 nesie letisko názov 
po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 
Replika lietadla, v ktorom havaroval, je 
vystavená v odletovej hale. Tá ale nie 
je jediným umeleckým dielom, ktoré sa 
nachádza na letisku alebo v jeho blíz-
kosti. Kamenný kríž pri príjazdovej ceste 
k letisku pochádza približne z konca  

18. alebo začiatku 19. storočia. Kríža pravdepodobne slúžil na vymedzovanie katastra mesta, 
preto sa nachádza v okrajovej časti Bratislavy. „Nachádza sa na ňom veľmi pekný erb 
Bratislavy. Je otočený k mestu, takže odtiaľ môžeme predpokladať funkciu kríža," 
povedala Jana Hamšíková z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Architektúra kríža je zau-
jímavá svojím tvarom. Je kužeľovitý s hranolovým podstavcom a hlavicou s kartušami, kde 
na jednej strane je práve bratislavský erb a na druhej strane nápisy. „Z nápisov sa mi tam 
podarilo zachytiť len jedno slovo, bello, latinsky vojna, čiže to môže byť pripomienka 
aj nejakej vojenskej udalosti," dodala Hamšíková. Kríž je považovaný za mimoriadne 
hodnotnú pamiatku. Pamiatkari uvažujú o vyhlásení za Národnú kultúrnu pamiatku, lebo ide  
o originálny prvok, ktorý na území Bratislavy nemá obdobu.
Ďalším umeleckým dielom je miľník gardového oddielu sovietskej armády. V Bratislave sa 
takýchto miľníkov nachádza 5 a sú na prístupových cestách z alebo do mesta. Vizuálne sú 
všetky rovnaké, ale každý má svoj špecifický názov. Ich funkcia je upovedomiť obyvateľov, 
že týmto smerom pristupovala sovietska armáda, keď oslobodzovala Bratislavu. Miľníky boli 

na územie mesta postavené v roku 1960,  
k 15. výročiu oslobodenia. Autorom miľníkov 
je Ladislav Snopek. Spolu s architektom 
Vajzecerom vymysleli návrh pomníka. Má 
tvar skoseného hranola a vytvára akoby 
šípku ukazujúcu smer, ktorým vojská 
šli. „Z druhej strany je text v ruskom 
jazyku a po stranách je dekoratívny 
prvok," povedala Hamšíková. Od roku 
1970 do rekonštrukcie letiska bola súčasťou 
priestoru aj socha Štefana Baniča, vynálezcu 
padáku, po nej však nebola vrátená na 

svoje pôvodné miesto. Pomník vytvoril akademický sochár Vladimír Môťovský v roku 1970. 
V tom istom roku pomník pri letisku odhalili za účasti príbuzných Baniča. Pomník patrí 
hlavnému mestu, ktoré bolo v tom čase investorom vytvorenia diela. Dielo je v súčasnosti 
uložené v útrobách letiska. Hlavné mesto sa snažilo rokovať s letiskom, aby mohla byť socha 
opätovne vrátená na svoje pôvodné miesto, mohla skrášľovať priestor a v neposlednom rade, 
abzymohla vzdať úctu významnému človeku. „Stále sa snažíme o rokovanie s letiskom, 
aby sa v tomto veľkom priestore, ktoré je v okolí našla plocha, kde by táto vzácna 
socha mohla mať svoje trvalé miesto," ukončila Hamšíková.

Marianna Podlucká, foto: Radoslav Hoblík

Mestská časť Bratislava-Ružinov
pozýva mladé mamičky z Ružinova
na predstavenie KUBO
18.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov
Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 
2.5.2018 v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom 
úrade. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály

Spoločnosť RP VPS, a.s. hľadá ženy a mužov na 
upratovanie, hrabanie a kontrolu verejných 
priestranstiev. Ponúkame prácu na dohodu občanom, 
ktorým záleží na čistote a poriadku nášho Ružinova. 
Záujemcovia volajte na tel. číslo  0911 083 883

inzercia
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OBJAVITEĽ HÚB PRIAMO V BRATISLAVE
Poznáte niekoho, kto vo veku takmer  96 rokov nepotrebuje okuliare ani pri čítaní, ani pri písaní? A písomností, ktoré 
autorsky, formou rôznych publikácií vydal, je viacero. Ing. Ján MAGÁL, CSc. napísal Spevy Podjavoriny, Ovocno-
destilátová cesta na Podjavorinu, Ovocinárstvo na Podjavorine, Jedlá na Podjavorine, Hrubostranské rozpomienky 
i ďalšie, no množstvo článkov venoval aj tematike húb a vedeckej mykológii. Organizoval a viedol konferenciu o 
minulosti i súčasnosti Podjavoriny.

Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že už 
vyše sedemdesiat rokov žijete v Bratislave, 
konkrétne v Ružinove, väčšinu monografií 
venujte podjavorinskému kraju. Sú tie vaše 
korene v Moravskom Lieskovom ukotvené 
až tak hlboko?
Ja netvrdím, že som si Bratislavu neobľúbil, inak 
by som v nej nedokázal toľko rokov žiť. Mám tu 
svoju rodinu, syna, dcéru, vnukov i pravnúčence. 
Človek ale nemôže zato, kam ho to stále ťahá. Mňa 
to láka do môjho rodného prostredia. Pokým som 
vládal lepšie chodiť, cestovával som takmer každý 
týždeň. Vždy som si našiel nejakú zámienku, kvôli 

ktorej bolo treba ísť pozrieť naše krásne lesy. 

Pod Veľkou Javorinou v Bielych Karpatoch, presnejšie na pomedzí 
Slovenska a Moravy, boli zrejme vhodné podmienky pre rast húb. Kedy sa 
vo vás prejavila táto hubárska a mykologická vášeň?
Možno vás prekvapím, ale moje hubárske začiatky sa nespájajú len s rodiskom, hoci 
tam, obkolesený lesmi som na ne rád chodil, ako všetci z môjho okolia. Myšlienka 
zriadiť nejakú poradňu a teda aj mykologickú sekciu pri Slovenskej spoločnosti pre 
racionálnu výživu sa vo mne zrodila doslova ako veľká náhoda. A na počudovanie 
tu - v Bratislave.

V našom hlavnom meste rastú hríby?
Rástli, pokým  ich na každom kroku netrávila výstavba a chémia. Keď som sa raz vracal 
z práce, prechádzal som cez parčík pri bývalom Steinovom pivovare. A zrazu čo nevidím 
- predo mnou sa objavil nádherný trs húb. Myslel som si, že sú to podpňovky, ktorým sa 
hovorí aj václavky. Opatrne som ich vybral z podhubia. Priznám sa, nebol som si istý, či 
som ich odhadol správne, no nevedel som za kým sa ísť poradiť. Nedalo mi to pokoja, 
usiloval som sa určiť ich druh. Nachodil som sa kvôli nim, div som si nohy nezodral, až 
mi jeden známy poradil, aby som sa obrátil na Československú mykologickú spoločnosť 
v Prahe.

No, to bolo ozaj od ruky. Ako ste si počínali ďalej?
V tom čase, teda bolo to v roku l964, som pracoval ako odborný riaditeľ Združenia 
LIKO pre celú ČSFR a dosť často som cestovával do Prahy. Vyhľadal som predsedu 
Československej mykologickej spoločnosti. Prijal ma veľmi priateľsky. Odporučil ma na 
pána Igora Fábryho, ktorý býval v Bratislave a niekoľko rokov s nimi spolupracoval. Tak 
sa zrodila Slovenská mykologická spoločnosť na Konventnej ulici v Bratislave.

Máte pocit, že aj vďaka vám nezomrelo na otravu hubami viacero ľudí?
Pravdaže, a nebol to len pocit. Zriadili sme stálu hubársku poradňu, ktorá funguje od 
roku 1964 v priestoroch Slovenského národného múzea pri Dunaji. Usporiadali sme pre 
verejnosť  bezplatné jesenné výstavy húb, prednášky, kurzy a školenia pre záujemcov 
o túto záľubu, ale aj predajcov húb, jestvovala stála poradenská služba a ľudia si mohli 
prísť overiť správnosť húb, či sú jedlé, nejedlé čiže ťažko stráviteľné alebo priam jedo-
vaté. Okrem toho aj v dennej tlači či v televízii bývali poradenské relácie. Som rád, že 
poradňa pri Dunaji existuje stále, pravidelne od mája do novembra poskytuje cenné 
rady všetkým, ktorí sa ocitnú na pochybách či je hríb, ktorý našli jedlý alebo škodlivý.

Istý čas ste boli predsedom redakčnej rady časopisu Výživa a zdravie. Aj 
vtedy ste si dali záležať na tom, aby ľudia zbytočne neprišli o život pri kon-
zumácii jedovatých húb?
Bolo dojímavé sledovať, aký záujem prejavovala verejnosť o kurzy poznávania jedlých 
a jedovatých húb. Nebolo potrebné robiť reklamu, stačilo zverejniť správu o kurzoch. 
Sály boli preplnené vďačnými poslucháčmi, tieto podujatia mali obrovský ohlas. Treba 
povedať, že otravy spôsobené konzumáciou jedovatých húb boli v tom období veľmi 
časté. Každý jeden zachránený život stojí za námahu, som presvedčený, že takáto osve-
ta u nás prináša dobré výsledky. V našom časopise Výživa a zdravie sme uverejňovali 
tiež poučné články o konzumácii ovocia a zeleniny.

Zrejme ste si všetky tieto znalosti natoľko osvojili, že vám poslúžili aj  
k tomu, aby ste sa dožili takého úctyhodného veku pri dobrom fyzickom  

i duševnom zdraví...
Pravdepodobne som tento dar zdedil po rodičoch, ktorí sa tiež dožili dosť vysokého 
veku. A keďže som vyrastal v zdravom podhorskom prostredí, v stálom kontakte  
s čistou prírodou a konzumoval som kvalitné potraviny, najmä ovocie v čerstvom stave, 
ako to bolo vo zvyku v roľníckych rodinách, osvedčilo sa to aj na mne. Do školy som 
chodil až na Starú Turú cez štyri chotáre, čo bolo od rodiska dobrých 18 kilometrov, 
aj každodenná rýchla chôdza spravila svoje. Navyše, nikdy som nefajčil a držal som sa 
striedmeho pitia alkoholických nápojov. Takže to dovedna sa mi vyplatilo v podobe 
relatívne dobrého zdravia. Ešte donedávna som robil sprievodcu turistov po Bratislave 
aj celej Európe.  Keď k tomu prirátam pomerne zmierlivú povahu, že ma len tak každá 
drobnosť nerozhádže, môžem potvrdiť príslovie „V zdravom tele zdravý duch“. A to 
želám aj čitateľom Ružinovského Echa, ktoré rád čítam.

Bývali ste na viacerých miestach v Bratislave, nedávno ste sa z bývalej 
Schiffelovej čiže dnešnej Sklenárovej presťahovali o pár metrov ďalej do 
Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici. Neľutujete svoje roz-
hodnutie?
Neľutujem. Nie som náročný, takže si tu žijem v plnej spokojnosti, samozrejme prime-
rane svojmu veku. V domove som našiel ochotný personál, pestrý spoločenský život a 
podľa výberu i rôznorodých priateľov. Vytvorili mi tu spolu s výborom Klubu obyvate-
ľov dostatočný priestor pre organizovanie prednáškovej činnosti, napríklad o nealko 
nápojoch, čajoch, o zdravotnom štýle života, ale hlavne o hubách. Určite to mnohí 
nevedia, ale na pňoch starých stromov v blízkom parku, priamo pod oknami našej pani 
riaditeľky, rastú václavky. Chcel by som spomenúť aj moje angažovanie sa pri realizácii 
skrášľovania životného prostredia, kvetinovej výsadby v našej Ružovej doline, ktorá 
nesie pomenovanie podľa množstva ruží, aké tu v minulosti rástli. 

Nedávno ste sa stali čestným predsedom Slovenskej mykologickej spoloč-
nosti pri Slovenskej akadémii vied. Ako ste prijali toto ocenenie?  
Samozrejme s potešením. Som rád, že spoločnosť pri mojej 95-tke zhodnotila a doce-
nila úsilie s akým som sa venoval šíreniu znalostí o gurmanskej delikatese, ktorá pri 
nesprávnom odhadnutí či nevhodnej príprave môže ľuďom ublížiť, ba pripraviť ich aj 
o život. Netreba podceňovať takúto osvetu, priam varovanie. Veď dovtedy ako vznikli 
hubárske poradne nebolo nijakej oficiálnej organizácie ani študijnej možnosti bojovať 
proti otravám z húb. Dnes je na Slovensku viacero okresných hubárskych spolkov  
a teší ma, že ľudia spoznávajú huby a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti v tomto 
odbore. Aj lekári priznávajú, že zdravé huby obsahujú veľa vitamínov a minerálov. 
Dokonca hliva ustricová posilňuje imunitný systém človeka, huba hnojník obyčajný 
je liečivá najmä pri cukrovke a ateroskleróze, a pokým má neotvorený klobúk je z nej 
výborná jedlá pochúťka. Rád odovzdávam svoje vedomosti a dlhoročné skúsenosti 
či už praktickým hubárom ale i všetkým, ktorí prejavia záujem. Chcel by som ešte 
spomenúť, že sa mi spolu s kolektívom podarilo v roku 2006 vydať vo Vydavateľstve 
Príroda Príručku hubára. Bola preložená do českého a dvakrát do poľského jazyka. 
Takže ocenenie v podobe čestného predsedu spoločnosti ma utvrdilo v presvedčení, 
že som nežil nadarmo. 

Anna Sláviková, foto: archív J.Magála
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Súťažte o knihu Spiace krásavice od autorov: Stephen King, Owen King, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite 
správne znenie tajničky do 15.5.2018 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 6/2018. Správne znenie tajničky RE 4/2018: „Hrochovi nenaskočí husia koža.“. Knihu Malý 
zázrak získava Kristína Miklová z Prievozskej ulice. 
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Ponuka prebytočného 
hnuteľného majetku spoločnosti

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové 
konanie na odpredaj prebytočného majetku (č. UK GR-L-1-41/2018) - súbor 
strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL, 2 x 
sypač na BUCHER City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu 5.197,-€. Cenové 
ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na 
adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 
821 05 Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením 
objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so 
spiatočnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: 
boris.hudec@rpvps.sk. Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku 
boli určené znalcom. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku 
kúpnej ceny, nebude akceptovaná. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne 
najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, 
a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi úplný zoznam ponúkaného 
majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si Ružinovský podnik verejno-
prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie. 

Hľadáme dobrovoľných inšpektorov
Udržiavať poriadok a čistotu na takom veľkom území akým je 
Ružinov, a pri počte jeho obyvateľov nie je vôbec jednoduché.  
Z toho dôvodu prichádzame s projektom Dobrovoľných inšpekto-
rov životného prostredia (DIŽP). V posledných rokoch starostlivosť 
o životné prostredie či environmentálne problémy a občiansky 
aktivizmus sú veľmi populárne a žiadané. Aktívni Ružinovčania neraz 
nielen upozorňujú na neporiadok, problematické lokality alebo 
poškodenú zeleň, ale aj priložia ruku k dielu alebo si zorganizujú 
dobrovoľnícke brigády vo svojom okolí. Práve pre nich je určený 
projekt DIŽP v Ružinove. Každá lokalita bude mať svojho inšpektora 
životného prostredia, ktorý vo svojom voľnom čase zverenú lokalitu 
prejde, zmonitoruje a skontroluje. Okrem toho, že bude dokumento-
vať neporiadok či poškodenú zeleň a bude posielať podnety, očakáva 
sa, že drobný bežný odpad aj sám iniciatívne pozbiera. Zároveň bude 
tento inšpektor životného prostredia zabezpečovať spätnú väzbu 
výkonu našich zamestnancov v danej lokalite, nakoľko všetky naše 
práce sú zverejňované na webovej stránke. Od projektu si sľubuje-
me väčšiu participáciu obyvateľstva v starostlivosti o svoje okolie a 
životné prostredie a využitie našich aktívnych spoluobčanov, ktorí sú 
svojou starostlivosťou už známi vo svojom okolí. Zároveň očakávame 
aj zvýšenie kvality verejno-prospešných služieb pre potreby Ružinova 
a Ružinovčanov. DIŽP budú mať svoj služobný preukaz a mesačnú 
odmenu v zmysle pracovnej dohody za vykonanú prácu. Projekt je 
vhodný aj pre študentov, nezamestnaných či dôchodcov. Jedinou 
podmienkou je vrelý vzťah k Ružinovu a životnému prostrediu ☺

Deň otvorených dverí sa blíži
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb sa stará už vyše  
15 rokov o zeleň a čistotu Ružinova. Neustále sa snažíme zlepšovať 
a poskytovať pre Ružinov modernejšie a kvalitnejšie služby. Z toho 
dôvodu aj obnovujeme technické zabezpečenie. Len v minulom roku 
sme obstarali dve nové multifunkčné technické vozidla, ktoré okrem 
iného môžu nosiť veľkokapacitné kontajnery, radlicu s násypkou 
na soľ na korbe, či cisternu s doplnkom na kropenie ciest. Taktiež 
pribudla do vozového parku nová zametačka s hadicou na čistenie 
kanalizačných vpustí. Pre ochranu životného prostredia sme sa roz-

hodli na naše chodníky, parky a ihriská používať namiesto chemic-
kých postrekov moderný stroj na likvidáciu buriny horúcou parou. 
Toto všetko a mnoho iného môžete osobne vidieť dňa 4. 5. 2018, 
kedy opäť organizujeme Deň otvorených dverí, počas ktorého 
sa okrem diskusie s odbornými pracovníkmi vyberieme aj do terénu 
a uvidíte denné činnosti našich zamestnancov priamo pri čistení 
komunikácií, detských ihrísk či pri kosení alebo orezoch stromov.  
Ak máte záujem vykonávať činnosť dobrovoľného inšpektora či 
navštíviť našu spoločnosť na Deň otvorených dverí, píšte na mail: 
martin.patoprsty@rpvps.sk, príp. na tel. č.: 0903 28 20 80. Všetky 
informácie o našej spoločnosti nájdete aj na www.rpvps.sk alebo na  
www.facebook.com/ruzinovskypodnik 

Tím RP VPS
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Seniori preskúmali filharmóniu

Výbor ZO JDS Štrkovec pozýva svojich členov na výlet 
vlakom v utorok 29.5.2018 do Ledníc. Odchod 6.16 hod, a 
príchod o 19.43 hod. Každý účastník potrebuje 90 Kč na autobus. 
Zraz pri stánku so sušeným ovocím o 5.50 hod. Inf. 0905  870 
250. Zároveň upozorňujeme našich členov, ktorí ešte nemajú 
uhradené členské na rok 2018, že tak môžu urobiť každú prvú 
stredu v mesiaci v Informačnom centre na Zimnej ulici. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov
pozýva seniorov na bezplatnú prednášku
Kobukrav- účinná a jednoduchá sebaobrana pre seniorov
v podaní lektora Tibora Skluta 24.5.2018 od 10:30 – 11:30 hod. 
Veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21

Mestská časť Bratislava-Ružinov
pozýva mamičky seniorky z Ružinova na predstavenie 
TUČNIACI 11.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov
Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 2.5.2018  
v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom úrade.  
Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály

Mestská časť pre skôr narodených 
Ružinovčanov pravidelne organizuje rôzne 
výlety a to nie len do zahraničia. Tentokrát 
seniori spoznávali to, čo majú takpovediac 
vo vlastnej kuchyni, teda priamo v hlavnom 
meste. Slovenská filharmónia im odkryla 
svoje tajomstvá i zákutia, kde sa bežný 
divák len tak nedostane. 

„Ružinovčania majú veľký záujem nie len o spoznávanie zahraničných 
miest, ale aj toho ich vlastného. Myslím si, že Reduta  a Slovenská 
filharmónia patria ku krásam hlavného mesta, ktoré treba objaviť 
a vidieť,“ objasnila Henrieta Valková, vedúca Odboru sociálnych vecí 
ružinovského miestneho úradu. Seniori tak mali možnosť nazrieť 
do koncertných sál a aj ich zákutí. „Pozrieme sa do časti priestorov  
z javiskom, kde sa bežný návštevník nedostane. Uvidia tak miesta, kde 
sa zhromažďujú členovia orchestru pred koncertom, kde majú svoje 
šatne a odkiaľ vychádza dirigent a členovia orchestru na pódium,“  
v skratke priblížil zaujímavosti obhliadky Juraj Adamuščin zo Slovenskej 

filharmónie. Seniori sa po budove filharmónie nie len poprechádzali, ale 
vďaka komentovanej prehliadke sa dozvedeli viac aj o jej histórii. Bývalá 
sýpka, ktorá bola vybudovaná na príkaz Márie Terézie v roku 1773, 
bola v rokoch 1913-1919 prestavaná v neobarokovom štýle s prvkami 
rokoka a secesie. „Mala sa stať palácom kultúry, čo sa aj splnilo. Mala 
pripomínať slávu obdobia vlády Márie Terézie. Za jej návrhom stojí dvo-
jica architektov Komora a Jakab. Zaujímavosťou je, že v budove Reduty 
sa v 40. rokoch 20. storočia nachádzalo najväčšie kino v Bratislava 
s 905  miestami.“ uviedol Juraj Adamuščin. Začiatkom päťdesiatych 
rokov minulého storočia sa budova stala sídlom Slovenskej filharmónie.  
V roku  2012 bola kompletne zrekonštruovaná.

Marianna Šebová, foto: autorka



2.5. str 11.00 h      
 RUŽINOVSKÝ  IDOL
 Súťaž v speve a tanci žiakov ZŠ 
5.5. so 15.00 h  
 MEMORIÁL  Š. MATEJČÍKA XIV. ročník
 6.5. ne 9.00 h                
 Medzinárodná liga v boxe
6.5. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti Ahoj pán Sova. 
 Divadlo SpozaVoza
6.5. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym Ayisim  
 v Parku A. Hlinku. Vstup zadarmo pre Ružinovčanov.  
 Registrácia na www.cultusruzinov.sk
9.5.-11.5. str - pi  8.00 h - 14.00 h   
 BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY 
 Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese detí   
 bratislavského kraja         
9.5. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTÍ
 Ako môžeme v časoch neúspechov zmeniť veci, 
 s ktorými sme nespokojní. Vstup 8 €
10.5. štv  9.30 h        
 TUČNIAKY 
 Divadlo Komédie - divadelné predstavenie.  
 Vstupenky v sieti Ticketportal       
10.5. štv 14.30 h                
 RUŽINOVSKÁ ŠKOLA ZDRAVIA 
 Ako si vybrať dobré kúpele - prednáška pre seniorov    

10.5. štv 17.00 h 
 MAMIČKE Z LÁSKY
 Tvorivé dielne pre šikovné deti s rodičmi, aj starými rodičmi,  
 tentokrát budeme vyrábať darček pre milovanú mamičku 
 či starú mamu. Darujte si láskavé tvorivé popoludnie vo   
 štvrtok a vyrobený darček darujte v nedeľu.  
 Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk.   
 Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo
17.5. štv 17.00 h 
 MAĽOVANIE DŽBÁNKU
 Ornamenty, modrotlač, lúčne kvety - tentokrát na tvorivých  
 dielňach môžete vyskúšať techniku maľovania na sklo   
 a porcelán farbami a servítkovou technikou.  
 Vítané sú deti aj kreatívni dospelí.  Prihlásiť sa môžete na   
 dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita obmedzená. 
 Vstup zadarmo

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

 
SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

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

 

01.05. UT 19:30 TICHÉ MIESTO (PREDPREMIÉRA) John Krasinski, USA, 2018
02.05. ST  19:30 AŽ NA DNO Wim Wenders, Fr./Nem./Špan., 2017
03.05. ŠT  19:30 TLMOČNÍK Martin Šulík, SR/ČR/Rak., 2018
04.05. PI  18:00 DVE A POL KAČKY Christopher Jenkins, USA/Čína, 2018 (PRE DETI)
04.05. PI  19:45 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 2017
05.05. SO  18:00 GAUGUIN Edouard Deloc, Fr., 2017
05.05. SO  20:00 TICHÉ MIESTO John Krasinski, USA, 2018
09.05. ST  19:30 PODOBA VODY Guillermo del Toro, USA/Kan., 2017
10.05. ŠT  19:30 PSÍ OSTROV (PREMIÉRA) Wes Anderson, USA/Nem., 2018
11.05. PI  18:00 LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA Sergio Manfio, Tal., 2018 (PRE DETI)
11.05. PI  19:45 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017
12.05. SO  18:30 HAMLET (NATIONAL THEATRE) Lindsey Turner, Brit., 2015
14.05. PO  14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: ÁNO, ŠÉFE Daniel Cohen Fr./Špan., 2012
16.05. ST  19:30 VÁLEK Patrik Lančarič, SR, 2018
17.05. ŠT  19:30 GAUGUIN Edouard Deloc, Fr., 2017
18.05. PI  18:00 CHLOE A TRPASLÍCI Peter Lepeniotis, USA/Kan., 2017 (PRE DETI)
18.05. PI  19:45 PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 2018
19.05. SO  18:00 CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER Mamoru Hosoda, Jap., 2015
19.05. SO  20:15 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017
23.05. ST  19:30 NEZNÁMY VOJAK Aku Louhimies, Fín., 2017
24.05. ŠT  19:30 AŽ NA DNO Wim Wenders, Fr./Nem./Špan., 2017
25.05. PI  18:00 UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ Oleh Malamuž, Ukraj., 2018 (PRE DETI)
25.05. PI  19:45 LADY BIRD Greta Gerwig, USA, 2017
26.05. SO  16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: BLÁZNIVÉ DOBRODRUŽSTVÁ ZAJACA BUGSA
26.05. SO  18:30 VERMEER A HUDBA (EXHIBITION ON SCREEN) Phil Grabsky, Brit., 2013
26.05. SO  20:15 PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 2018
30.05. ST  19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016
31.05. ŠT  19:30 MESIAC JUPITERA Kornél Mundruczó, Maď./Nem./Fr., 2017

SD Nivy, Súťažná 18 

11.5. pia 16.00 h 
 DEŇ MATIEK  
 Podujatie venované ružinovským seniorkám. Na vopred  
 vyzdvihnuté bezplatné vstupenky
13.5. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti Medovníkový domček.  
 Stražanovo bábkové divadlo
13.5. ne 15:00 h 
 RUŽINOVSKÝ PSÍ MILÁČIK                                     
 Súťažno - zábavné popoludnie pre milovníkov zvierat.  
 Registrácia zadarmo medzi 14:00 - 14:45. Do súťaže sa  
 môžu zapojiť majitelia psíkov s trvalým bydliskom 
 v Ružinove
13.5. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym Ayisim  
 v Parku A. Hlinku. Vstup zadarmo pre Ružinovčanov.  
 Registrácia na www.cultusruzinov.sk
18.5. pi 16.00 h 
 DEŇ MATIEK
 Podujatie venované mladým ružinovským mamičkám.  
 Na vopred vyzdvihnuté bezplatné vstupenky
20.5. ne 19.00 h            
 HORÚCA SPRCHA
 Divadlo Komédie - divadelné predstavenie. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal    
21.5. po 18.00 h 
 KONCERT ŽIAKOV A PEDAGÓGOV
 Koncert populárnej a filmovej hudby ZUŠ sv. Cecílie
22.5. ut 19.00 h 
 LETNÁ NOC
 Divadlo Komédie - divadelné predstavenie. 
 Vstupenky v sieti Ticketportal
23.5. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTÍ
 Poďme sa zbaviť strachov, zharmonizovať, udržať si  
 vyššiu hladinu energie a vybudovať novú životnú silu.  
 Vstup 8 €
25.5. po 17.00 h 
 TV ŠLÁGER  
 Verejná nahrávka populárnych piesní. 
 Vstupenky si objednáte na tel. č. 0948 212 212
27.5. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti Rytier Bajaja. 
 Teátro Neline
27.5. ne 11.30 h               
 AKO MAČKY ZACHRÁNILI TIGRA
 Krst detskej knihy spisovateľky Jany Krajčovičovej. 
 Knihu pokrstí pesničkárka Soňa Horňáková        
28.5. po 18.30 h 
 RÓMEO A JÚLIA
 Jókaiho divadlo Komárno. Réžia: Martin HUBA
29.5. ut 14.00 h              
    ZAHRAJME SA SPOLU
 Zábavné podujatie k MDD pre deti ZŠ Medzilaborecká        

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

MC Hojdana
3.5. Kurz masáže bábätiek – pre deti od 2 do 10 mesiacov (12.30 h) 
Prihlášky a info na ivana.banova@a-centrum.sk

3.5., 10.5., 17.5., 24.5. a 31.5. - Little English – kurz angličtiny pre 
deti od 1,5 do 4 rokov (9.30 h) Pridajte sa k nám na little.english.ba@
gmail.com.

11.5. Podporná skupina dojčenia detí (10.00 h)

13.5. O slniečkovej a dažďovej víle - rozprávkové divadelno-
herničkové nedeľné dopoludnie v Hojdane (10.00 h). Vstupenky je 
potrebné si vopred zakúpiť na recepcii MC Hojdana.

18.5. Podporná skupina nosenia detí (10.00 h)

25.5. Múdry piatok v Hojdane – Trpezlivosť alebo ako vychovávať v 
momentoch, keď deti majú jasnú predstavu a odhodlanie. Stretnutie 
s lektorkou Efektívneho rodičovstva Martinou Vagačovou, vstupné 
7,50 (začiatok 10.30 h)

26.5. Netradične tradičná záhradná Letná burza detského a 
tehotenského ošatenia, hračiek a športových potrieb (začiatok o 
10.00 h do cca 13.00 h).

2.6. Farebná záhrada – oslava MDD v záhrade Hojdany  
(10.00 hod. – 13.00 h)

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

5.5. so 10.30 h  
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Rumcajs v podaní divadla Clipperton. Vstup zadarmo pre  
 rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
11.5. pia 19.00 h 
 RODINNÝ NÁVOD
 Ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné predstavenie.  
 Vstup 5 €. Viac na www.divadlotandem.sk
14.5. po 14.00 h 
 FILMOVÉ PREMIETANIE 
 PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Film: Áno, šéfe!-komédia, Francúzsko,  
 2012. Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova
20.5. ne 19.00 h 
 BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov.
 Vstupenky v sieti Ticketportal
26.5. so 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
 PRE RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Film: Bláznivé dobrodružstvá zajaca  
 Bugsa-animovaná komédia, USA, 1981. 
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova

5.5. so 10.00 h 
 RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES
 Lunetic, Maxim Turbulenc, Júlia a Peter Hečkovci, Zenit,  
 detská retro súťaž, dopravné ihrisko, stavanie mája
20.5. ne 15.00 h 
 FESTIVAL DETI S KRÚŽKAMI V ŠKOLE                                                                                                                                     
 Prezentácia krúžkov 
20.5. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym  
 Ayisim. Vstup zadarmo pre Ružinovčanov. Registrácia  
 na www.cultusruzinov.sk
27.5. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym  
 Ayisim. Vstup zadarmo pre Ružinovčanov. 
 Registrácia na www.cultusruzinov.sk

 
Park Andreja Hlinku

Burzoblšák Drieňová 16, 
ZŠ Pavla Marcelyho 

Vždy v čase 8:00-14:00 hod.
Najbližšie termíny sú:

5. máj 2018, 2. jún 2018
Rezervácie miest na: 

www.burzoblsak.sk/registracia


