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Sídliskoví hráči
majú nové ihrisko
na petang
Ružinovská
promenáda 2015

Z Austrálie
do Ružinova
Prečo kosci nestíhajú?

Ružinov
obsadili stovky
dobrovoľníkov
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Už môžete podpisovať
petíciu proti herniam

Poslanci schválili za riaditeľa Ružinovského
športového klubu Ľubomíra Lenára
Riaditeľom Ružinovského športového klubu (RŠK) sa stal Ľubomír Lenár. Jeho vymenovanie schválilo na júnovom zasadnutí ružinovské miestne zastupiteľstvo.
Riaditeľ Ružinovského športového klubu vzišiel z výberového konania, ktoré vyhlásila mestská časť Ružinov v máji tohto roka. Výberová komisia odporučila so siedmich kandidátov na
pozíciu riaditeľa Ľubomíra Lenára, ktorý bol od februára dočasne poverený riadením RŠK.
Vo výberovej komisii boli poslanci Tomáš Alscher (Smer-SD), Mária Barancová (nezaradená),
Marián Gajdoš (s podporou Sieť), Pavol Jusko (s podporou OĽaNO), Jozef Matúšek (nezávislý), Martin Pener (KDH) a Martin Vojtašovič (Sieť). „Uchádzači museli preukázať doterajšie
úspechy, koncepciu rozvoja, znalosť legislatívy a komisia určila poradie – pán Lenár získal sedem
hlasov, takže všetci hlasovali za neho,“ informovala členka výberovej komisie poslankyňa Mária Barancová. Medzi plány staronového riaditeľa patrí spraviť z RŠK kvalitnú servisnú organizáciu, ktorá bude poskytovať kvalitné služby pre obyvateľov Ružinova a pritiahne do
svojich areálov všetky vekové kategórie ľudí, ktoré majú záujem o pohybové aktivity. Pred
Lenárom bola štyri roky štatutárom RŠK Katarína Felcánová na základe poverenia riadením
tejto organizácie starostom Dušanom Pekárom (KDH). Kontrolór mestskej časti Ružinov zistil
začiatkom tohto roka výbery z účtu športového klubu v sume cez 300 tisíc eur podpísané
Katarínou Felcánovou bez preukázania použitia týchto peňazí. Starosta Ružinova Dušan Pekár trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia zo spáchania trestných činoch sprenevery, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, skresľovania
údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, neodvedenia dane a poistného a nezaplatenia
dane a poistného. Kvôli kauze RŠK a tomu, že Felcánová bola v rozpore so zákonom dočasne poverená riadením organizácie štyri roky namiesto šiestich mesiacov, niektorí poslanci v
apríli navrhli vyhlásiť miestne referendum za odvolanie starostu. Zastupiteľstvo však referendum neodhlasovalo.
M. Plesníková

Cez letné prázdniny sa pripravte
na dopravné obmedzenia na sídliskách
V júli a auguste dostanú nový asfaltový povrch štyri cesty a päť chodníkov v Ružinove. Na obmedzenia pre motoristov a chodcov sa preto
treba pripraviť na uliciach Pažítková, Astrová, Liptovská a Oravská ulica (cesty). Na Oravskej príde aj k úprave parkovacích miest. Vynovené
chodníky budú na Bachovej a Liptovskej ulici, takisto na Ostredkovej
a Drieňovej, ktoré vedú okolo veľkého parku na Ostredkoch. Predpokladané náklady na tieto práce mestská časť Ružinov odhadovala na
vyše 530 tisíc eur, v elektronickej aukcii v rámci verejného obstarávania sa ich však podarilo stiahnuť na vyše 382 tisíc eur, ktoré spomedzi
deväť uchádzačov ponúkla firma Eurovia SK. Predstavuje to úsporu
cez 140 tisíc eur. Zároveň sa mestská časť Ružinov uchádza o dotáciu
z Bratislavského samosprávneho kraja na opravu ciest.
(red)

Nové ulice vo Pharose sa
zrejme nebudú volať po hokejistoch
Ružinovskí poslanci navrhli názvy dvoch nových ulíc v nákupnej zóne Pharos na Trnávke. Priklonili sa k názvu Pharos 1 a Pharos 2. V pôvodnom návrhu boli názvy Ulica Vladimíra Dzurillu a Ulica Dušana Pašeka. S týmto pomenovaním podľa známych hokejistov
však poslanci miestneho zastupiteľstva nesúhlasili. „Takéto pomenovanie sa nehodí pre ulice
v nákupnej zóne, ktoré nemajú nič s hokejom. Radšej by sa okolie zimného štadióna Vladimíra Dzurillu mohlo pomenovať po Dzurillovi. Ja za návrh nezahlasujem,“ uviedla poslankyňa Katarína
Šimončičová (bez politickej príslušnosti). Podľa Tatiany Tomáškovej (nezaradená) si hokejové
osobnosti zaslúžia mať ulice po nich nazvané na dôstojnejšom mieste. Pomenovanie podľa nich
navrhovala spoločnosť Development 4 ako developer Pharosu. „Ja sa skôr prikláňam k názvu
Pharos s rímskymi číslicami, keďže tam nikto nebýva,“ vyjadril sa zástupca starostu Marián Gajdoš
(s podporou Siete).. Zastupiteľstvo sa napokon hlasovaním priklonilo k pomenovaniu dvoch
nových ulíc ako Pharos 1 a Pharos 2. Definitívne však o názvoch ulíc rozhodne mestské zastupiteľstvo, ktoré to má v kompetencii. 
M. Plesníková

Mesto Bratislava a mestské časti odštartovali zbieranie podpisov pod petíciu za Bratislavu bez hazardných hier. Ak ju podpíše
aspoň 30 percent Bratislavčanov, Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy bude môcť prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude
ustanovené, že hazardné hry podľa § 3
ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona č. 171/2005
Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších
predpisov nie je možné prevádzkovať na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Petíciu proti herniam môžu
podpísať len obyvatelia s trvalým pobytom
v Bratislave, ktorí dosiahli 18 rokov veku. Petičné hárky sú k dispozícii na ružinovskom
miestnom úrade aj medzi dobrovoľníkmi,
ktorí zbierajú podpisy.

Kto posudzuje
žiadosti o nájomné
byty v Ružinove?
Ružinovská bytová komisia, ktorá posudzuje žiadosti o nájomné byty, funguje už
v novom zložení. Členmi komisie sú poslanci miestneho zastupiteľstva Peter Hrapko
(Smer-SD), Igor Adamec (Sieť), Martin Pener
(KDH), Anna Reinerová (nezaradená), Lucia Štasselová (nezávislá, s podporou Sieť)
a neposlanci Eva Franková a Helena Vrábliková (všetci sú zároveň členmi Komisie
sociálnych služieb). V bytovej komisii sú aj
riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová
a štatutárka Materského centra Hojdana
Beáta Mesíková. Bytovú komisiu ešte v roku
2011 zriadil starosta Ružinova Dušan Pekár
(KDH) z dôvodu zvýšenia transparentnosti
pri prideľovaní nájomných bytov.

ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD
BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21,
BRATISLAVA 827 05
Miestny úrad, Matrika,
Evidencia pobytov
Pondelok
7:30 - 17:00
Utorok
7:30 - 15:00
Streda
7:30 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 15:00
Piatok
7:30 - 12:00
Tel.: 02/48 284 111 (spojovateľ),
02/48 284 454 (Prvý kontakt Životné
prostredie), 02/48 284 451 (Prvý
kontakt Sociálna oblasť)
Stavebný úrad
Pondelok
Streda

7:30 - 17:00
7:30 - 17:00

Tel: 02/48 284 453, 02/48 284 307
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Zrekonštruovali
cintorín v Prievoze

Ľudia z Trnávky navrhovali úpravu
jednosmeriek, chcú ju aj obyvateli a Prievozu

Cintorín v bratislavskom Prievoze je
zrekonštruovaný. Symbolicky ho začiatkom júna otvorili riaditeľ mestského
pohrebníctva Marianum Miloslav
Hrádek, starosta Ružinova Dušan Pekár
a farár farnosti Bratislava-Prievoz
Peter Šaradin, ktorý vynovený cintorín
posvätil.
Cintorín Prievoz prešiel v uplynulých mesiacoch rekonštrukciou. „Návštevníci už môžu
chodiť po nových chodníkoch zo zámkovej dlažby, vďaka novému verejnému osvetleniu už na
cintoríne nie je tma a k dispozícii sú tu štyri studničky na vodu,“ spresnil detaily rekonštrukcie riaditeľ mestského pohrebníctva Marianum Miloslav Hrádek. Zrepasované sú lavičky a
dôležitou súčasťou obnovy cintorína bol bezpečnostný rez 166 stromov. Všetky práce vyšli
na takmer 70 tisíc eur. 30 tisíc eur z toho pokryli peniaze z poslaneckých priorít rozpočtu
hlavného mesta. Zvyšok peňazí financovalo samotné Marianum. Súčasťou cintorína je aj
dom smútku, ktorý je v zlom stave a je veľmi malý. Mestské pohrebníctvo Marianum by ho
chcelo v budúcnosti zrekonštruovať a zväčšiť.
(red)

Vážení obyvatelia Trnávky,
rád by som vám podal stručnú informáciu z doterajšieho priebehu prieskumu ohľadne
úprav jednosmernej dopravy v našej štvrti.
Napriek tomu, že termín, do ktorého bolo oficiálne možné zasielať svoje pripomienky
začiatkom júna skončil, obyvatelia ešte stále reagujú a posielajú podnety. Sme radi,
veď radšej pomalšie a dobre, ako rýchlo, chvatne a s chybami.
Obyvatelia najviac poukazujú na problémy s dopravou na uliciach Pavlovičova, Gašparíkova, Slowackého a Jakabova.
Objavili sa problémy aj v súvislosti s MHD na Rádiovej a Bulharskej, no najväčšie
problémy zo všetkých sa ukázali na základe podnetov od občanov na uliciach Bočná
a Krajná. Tieto ulice sú reálne dopravou preťažené a často slúžia ako skratka pre nákladnú, ale aj osobnú dopravu mimomestským vodičom. Pri neprítomnosti chodníkov
je chodec doslova v ohrození.
Predpokladám, že prieskum uzavrieme 30. júna a následne s referátom územného a
regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu vypracujeme možnosti riešenia.
Následne tieto predložíme na diskusiu širokej verejnosti.
Pri príležitosti jedného stretnutia poslancov s obyvateľmi zaznela myšlienka, že je lepšie denne po svojom sídlisku urobiť autom trochu dlhšiu cestu, aby som sa dostal tam,
kam potrebujem, ak mám zaručené, že z mojej štvrti nevznikne tranzit – skratka pre
vodičov z celej Bratislavy a okolia.
Zaujímavosťou je, že na základe výzvy pre Trnávku, sa ozvalo aj niekoľko obyvateľov
Prievozu, ktorí vysoko hodnotia túto aktivitu a požadujú podobný prístup k doprave aj
tam. Sľubujeme, že hneď po prázdninách pristúpime rovnako aj k Prievozu.

Ružinovčania prispeli svojimi nápadmi
k budúcej podobe detského ihriska Páričkova
Nové hojdačky, hracie prvky, zostavy, šmýkačky, atrakcie na lezenie pre menšie a väčšie deti. Oprava hokejbalového ihriska. Nová workout zóna na cvičenie
s vlastnou váhou. Lavičky, ktoré svojou konštrukciou nebudú lákať bezdomovcov, smetné koše, oplotenie hracích prvkov, nové chodníky. Tak bude ešte tento
rok vyzerať zrekonštruované detské ihrisko na Páričkovej ulici.

MVDr. Marián Gajdoš
zástupca starostu Ružinova

TRH MILETIČKA

K budúcej podobe ihriska Páričkova neďaleko autobusovej stanice Mlynské nivy prispeli aj
obyvatelia okolitých domov, ktorým mestská časť Ružinov priamo na ihrisku odprezentovala projekt rekonštrukcie ihriska. „Obyvatelia vnútrobloku si vybrali hracie prvky a zostavy,
aby ich mohli využívať rôzne vekové kategórie detí, vybrali si workoutové zostavy na cvičenie pre dospelých,“ povedala Alexandra Szökeová, vedúca referátu územného plánovania
a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu. Väčšina obyvateľov sa zhodla, že
na ihrisku nechcú pingpongový stôl. S mestskou časťou sa dohodli na vybudovaní nízkeho
oplotenia okolo ihriska s hracími zostavami. Lavičky sa premiestnia z okraja ihriska do jeho
centrálnej časti, aby čo najmenej svojou konštrukciou aj umiestnením lákali bezdomovcov. „Projekt prispôsobíme návrhu obyvateľov, na ktorom sa zhodli. Vo verejnom obstarávaní
vyberieme dodávateľa rekonštrukcie a samotné práce budú môcť začať buď v auguste alebo
septembri tohto roka. V rozpočte je na tento účel vyčlenených 70 tisíc eur,“ uviedol starosta
Ružinova Dušan Pekár.
Miroslava Plesníková
Foto: autorka

OdTRHnite si čerstvé

OVOCIE a ZELENINU

Rezané KVETY 7dní v týždni od 6:00 - 20:00 hod
...jednoducho MILETIČKA

NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT

VÝBORNÉ
CENY

Tomášikova 16551/5,
821 01 Bratislava-Ružinov

Predajňa má viac ako 100m 2 a detský kútik

0944 170 820
bratislava@zelenyobchodik.sk
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Fungujeme aj online na www.zelenyobchodik.sk

Sme v modro-žltej budove, oproti tzv. Hirošime, neďaleko Hotela Bratislava či Kostola sv. Vincenta de Paul.
Dostupné zastávky MHD: Tomášikova a DK Ružinov.

P latí na je de n ná ku p v R u ži nov e.

NOVOOTVORENÝ BIO OBCHOD

10% Z ĽAVA N A NÁ KU P

Hľadám dôchodkyňu na polovičný pracovný úväzok na
Miletičovu 69 vedľa Sherlocka, do rámovania obrazov.
Kontakt: 0915 168 549.

inzercia

4

Martin Patoprsty: S pozitívnym prístupom ide všetko ľahšie
Ing. Martin Patoprstý
(30) vyštudoval
verejnú správu
a regionálny rozvoj
na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Pracoval na miestnom
úrade v Rači na
správe majetku a ako
poradca starostu,
v Karlovej Vsi ako
vedúci oddelenia dopravy cestného hospodárstva,
pôsobil v komisii na bratislavskom magistráte
a v súčasnosti je poverený riadením mestkej firmy
Technické služby Stupava. V Ružinove je poslancom
prvé volebné obdobie. Kandidoval za Ostredky ako
nezávislý na kandidátke Smer-SD, SNS a SZ, nedávno
vstúpil do SNS. Je členom Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, Komisie školstva, kultúry a športu
a Grantovej komisie. Na Ostredkoch býva od detstva.
Od vysokej školy sa pohybujete v samospráve,
aktuálne ste doktorandom verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity so zameraním na bratislavské samosprávy. Teraz ste prvýkrát
ružinovským poslancom. Máte nejaké know-how ako
zlepšiť fungovanie samosprávy?
V princípe vychádzam z toho, že samospráva nie je o politike,
ale naozaj sa má zamerať na svoje okolie. Keď som poslanec
za Ostredky a predpokladá sa, že tam bývam, tak svoje okolie
dobre poznám a viem, aké potreby ľudia majú. Začnem tými
drobnosťami ako sú lavičky, smetné koše, kosenie, chodníky,
detské ihriská a od toho sa to odvíja ďalej. Najmä sa chcem
zamerať na tieto veci a politike sa nevenovať.

Angažovali ste sa v rámci petičného výboru proti
výstavbe na Ostredkoch. Nebol aj to jeden z motívov
ísť do ružinovského miestneho zastupiteľstva?
Primárne to začalo tak, že som videl leták od susedov na
Ostredkoch, že organizujú stretnutie kvôli tomu, tak som
tam išiel, keďže som mal skúsenosti z praxe v Karlovej Vsi a
Rači. Začali sme spolu komunikovať a bol som im nápomocný a veľa z nich ma nabádalo, aby som išiel kandidovať za
poslanca a oni ma podporia. Tak som to skúsil a dnes som
poslancom za Ostredky.

AJ TOTO SOM JA
V súčasnosti je mojou záľubou moja rodina –
manželka, trojročný syn a šesťmesačná dcéra.
Tým pádom všetky moje hobby som dal nabok.
Dlhé roky som sa aktívne venoval bojovým
športom ako box, thajský box, kickbox, jiu
jitsu a ich kombináciám. Keď sa potrebujem
vyventilovať, tak ešte niekedy idem do telocvične. Snažím sa byť pozitívny, usmiaty a dobre
naladený, pretože pozitívny človek ľahšie rieši
problémy. Zároveň mi ale moja manželka tvrdí,
že doma som nervák a zrejme sa vonku pretvarujem (smiech).
Poslancom ste prakticky sedem mesiacov. Je práca
či pozícia poslanca taká, akú ste mali o nej predstavu?
Je to úplne iné, ako som si predstavoval. Hlavne preto, že
človek sa nemôže sústrediť len na to, čo chcel, ale musí
to brať komplexne so všetkými starosťami a radosťami
mestskej časti vrátane našich ne(šťastných) podnikov
a organizácií. Je to veľký žrút času, čo som nepredpokladal.
Čo vnímate ako najväčší problém Ostredkov?

Rozčlenil by som to na dva body – prvý bod je výstavba,
ktorú sa nám zatiaľ darí odďaľovať a pevne verím, že to tak
bude aj naďalej. Momentálne sa podarilo zastaviť aj ďalšiu
stavbu Lidlu na konci Ostredkov. A druhý bod sú také tie
každodenné veci - kosenie, chodníky, detské ihriská. Mám
dve malé deti a niekedy naozaj čakáme v rade, aby sa deti
dostali na hojdačku. Bol by som rád, keby sa podarilo zrekonštruovať ďalšie ihriská na Ostredkoch, aby nevyzerali
tak, ako keď som mal ja tri roky a hrával sa na nich.
Veľkou témou je zmena vedenia a systému práce
Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, ktorý bol dlhodobo v mínuse. Ste členom dozornej rady tohto podniku. Vidíte pozitívne jeho
ďalšie fungovanie?
Mám pocit, že to smeruje k lepšiemu, ale chce to čas, pretože vstupné ukazovatele, ktoré tam sú, sú tak katastrofálne, že to možno bude trvať celé naše volebné obdobie a
možno aj ďalšie, aby sa to dostalo do zelených čísel a pretransformovalo sa to do ekonomickej podoby, ktorá bude
pre Ružinovčanov naozaj verejne prospešná. Momentálne
pomáhame novému vedeniu ako dozorná rada nastaviť
nové parametre, aby to fungovalo. Musím povedať, že komunikácia s novým vedením je veľmi dobrá a ústretová a
naozaj sa snažia.
Ktoré plánované ružinovské investície považujete
za kľúčové?
Keďže som poslanec za Ostredky, tak je to určite rekonštrukcia chodníkov na Drieňovej a Ostredkovej v Bioparku.
Sú naozaj v katastrofálnom stave a pýtajú si opravu. Čo ma
mrzí, je to, že sa tento rok nemôže zrekonštruovať dom
kultúry na Bulharskej ulici. Chodili sme tam ako tínedžeri
na koncerty a keďže teraz nie sú na to peniaze, tak budova
bude chátrať ďalej.

Martin Vojtašovič: Verejné peniaze sú peniaze nás všetkých
JUDr. Martin
Vojtašovič (31) je
prvýkrát ružinovským poslancom.
Kandidoval za Prievoz
a je členom strany
Sieť. Vyštudoval
Právnickú fakultu UK
v Bratislave. Pracoval
vo verejnej službe,
na ministerstvách
či na Úrade vlády SR. Aktuálne pôsobí ako právnik
na Finančnom riaditeľstve SR. Pri miestnom zastupiteľstve je členom Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
a Komisie finančnej, podnikateľských činností a
informatizácie.
Poslancom miestneho zastupiteľstva ste prvýkrát.
Čo vás motivovalo uchádzať sa o hlasy Ružinovčanov?
Dlhodobo neriešené problémy občanov, nielen na celoslovenskej, ale predovšetkým na komunálnej úrovni. Práve to
ma podnietilo k aktívnejšiemu prístupu a záujmu o verejné
dianie.
Ako Ružinovčan máte evidentne svoj pohľad na to,
čo v Ružinove aj konkrétne v Prievoze funguje a čo
nie. Čo by ste radi ovplyvnili, zmenili?
V prvom rade ako občan, aj ako politik som vďačný za dotáciu od ministerstva školstva na zvýšenie kapacít škôlok,
avšak dopyt to stále nepokryje. Treba sa určite zamerať na
budúcnosť našich detí a pripraviť im adekvátne podmienky

na vzdelanie a kvalitný život. Teší ma tiež zabezpečenie
vyššej účasti verejnosti pri rozhodovaniach samosprávy, keďže boli konečne do komisií zahrnutí aj občania
– neposlanci. Názory a nápady, ako vylepšiť podmienky
v Ružinove zo strany občanov, sú veľmi dôležité, takže som
veľmi rád, že občania majú možnosť vyjadriť sa a podporiť tak „hlas ľudu”. S čím však nie som spokojný a ani nebudem, pokiaľ sa to rozumne nevyrieši, je tankodróm na
Hraničnej ulici, ktorého stav je vhodný akurát tak pre ťažké
mechanizmy a armádne vozidlá. Ten však patrí pod správu
magistrátu a ten pristupuje k tomu dosť odmerane, takže
je nutné s tým niečo spraviť a nielen sa prizerať. Veľmi by
som si prial, aby sa v tomto volebnom období podaril zrevitalizovať minimálne jeden park, ktorý by bol „výkladnou”
skriňou Bratislavy. Našou vizitkou je aj stav na trhovisku
Miletička, ktoré je potrebné znovu postaviť na nohy. Veď je
to miesto, kde radi nakupujú ľudia z celej Bratislavy.

AJ TOTO SOM JA
Som aktívny športovec - bežec, takže sa zúčastňujem bežeckých podujatí v rôznych mestách.
Dokonca už mám za sebou prvý maratón, ktorý som úspešne zvládol (smiech). Samozrejme,
ako každý správny muž si rád zahrám futbal
alebo sledujem športové udalosti v televízii.
Ktoré investície v Ružinove v uplynulých rokoch
potešili? Alebo naopak, zdajú sa vám niektoré nezmyselné?
Musíme si uvedomiť, že verejné financie, s ktorými hospodári mestská časť a jej organizácie, sú peniaze nás všetkých, preto by sme si mali najprv pozametať pred vlastným

prahom, aby sme so zverenými majetkom „gazdovali“ čo
najlepšie. Investícií by mohlo byť viac, ak dozrieme na to,
aby sa majetok obce nepredával za podhodnotenú cenu,
pri jeho prenájmoch sa neobchádzali verejné súťaže, netolerovali sa dlhodobé prenájmy za symbolické netrhové
ceny a doriešil sa konečne osud neskolaudovaného hotela
pri zimnom štadióne. Čím viac peňazí sa bude zbytočne
míňať a efektívnejšie nakladať s majetkom, tým viac peňazí zostane na realizáciu projektov a investícií pre ľudí,
napríklad aj na nové nájomné byty, rekonštrukciu ciest a
chodníkov, zvýšenie kapacít škôlok.
Ako vnímate situáciu okolo Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a Ružinovského
športového klubu, kde vplyvom zlého riadenia a
ľudského zlyhania bývalé vedenia spôsobili nemalé
finančné straty?
Situácia v oboch organizáciách bola priam katastrofálna.
V Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb
dlhy vo výške 2 miliónov eur, len za minulý rok strata pol
milióna eur. V Ružinovskom športovom klube exekúcie za
pol milióna eur, chýbajúce státisíce eur v pokladni. V oboch
prípadoch neexistuje dobré riešenie vzniknutej situácie.
Každé je bolestné, ale verím, že prostredníctvom novozvoleného manažmentu, ktoré vzišlo z výberových konaní, sa
nám podarí situáciu zastabilizovať tak, aby sa to vyriešilo
čo najpriaznivejšie pre občanov a Ružinov. Aj na základe
týchto lapsusov z predchádzajúcich období má toto miestne zastupiteľstvo ambíciu zaviesť interaktívny rozpočet
na webe, kde si všetci občania môžu skontrolovať, odkiaľ
peniaze do mestskej časti prichádzajú a kam odchádzajú.


Pripravila M. Plesníková

www.ruzinovskeecho.sk
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Na R7 nastupuje výkup pozemkov
Takmer 7-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R7, ktorá pôjde aj cez Ružinov, teda uzol Prievoz-Ketelec má
už územné rozhodnutie. Na stavebné povolenie pre realizáciu R7 potrebuje Národná diaľničná spoločnosť
(NDS) doriešiť majetkovoprávne vyrovnanie s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré má rýchlostná cesta viesť. Od
vlastníkov ich bude odkupovať alebo si prenajímať. Tu sa bude rozlišovať trvalý alebo dočasný záber pozemku, teda jeho používanie napríklad na zriadenie staveniska, trasovanie inžinierskych sietí a podobne.
V prípade dočasného záberu pôjde o nájom pozemku na 1-3 roky.

Najviac zaujímala ľudí cena

Majetkovo právne vyrovnanie na úseku Prievoz-Ketelec
bolo témou nedávneho stretnutia Národnej diaľničnej
spoločnosti s dotknutými vlastníkmi pozemkov, ktorých je
približne 280. Trasa R7 na území Ružinova zasahuje najmä
do Malého Páleniska a jeho okolia. Nachádzajú sa tu poľnohospodárske pozemky, chatky, záhrady, aj rodinné domy.
„Ja som bola zvedavá najmä na cenu, za ktorú budú od nás
vykupovať pozemky. Prišla mi ale nízka oproti tým poľnohospodárskym pozemkom v Podunajských Biskupiciach,
ktoré vykupovali. Samozrejme, máme tam aj chatky, ktoré
niektorí aj obývajú a bolo dôležité vedieť dokedy sa treba
vysťahovať,“ uviedla svoje hlavné otázky jedna z dotknutých obyvateliek Sylvia Matíková. „Cena za meter štvorcový
pozemkov v tomto úseku plánovanej rýchlostnej cesty je
individuálna. Pohybuje sa od päťdesiat do osemdesiat eur,“
ozrejmila predpokladanú výkupnú cenu hovorkyňa NDS
Eva Žgravčáková. Zároveň dodala, že ku každému prípadu
bude NDS pristupovať individuálne, najmä kvôli rôznym
prípadom, ktoré môžu nastať. „Čo s pôdou nezistených
vlastníkov? To je aj môj prípad, zatiaľ som sa ale nič konkrétne nedozvedela. Viem približne, čo mám spraviť, konečné
riešenie mi snáď teraz poradia kompetentní. Nepríjemne ma
prekvapil dátum, do ktorého chcú mať vyriešené všetky právne záležitosti, a to do konca tohto roka. To znamená, že dovtedy budeme musieť asi všetko vysťahovať,“ vyjadrila svoje
obavy Štefánia Ďurčeková. „Ku každému takémuto prípadu

plánujeme pristupovať individuálne a vlastníci takýchto
nehnuteľností ich budú môcť využívať zhruba do konca tohto
roka. Do tohto dátumu plánujeme mať vysporiadané všetky
pozemky s týmito vlastníkmi,“ potvrdila Eva Žgravčáková.

Predaj či vyvlastnenie?

Kúpnu cenu za pozemok určuje znalecký posudok ako
cenu stavebného pozemku podľa trhovej hodnoty. Ak
vlastník pozemku podpíše kúpnu zmluvu s NDS a do 15
dní od doručenia ju zašle naspäť, prináleží mu k tejto
sume navyše ešte 20%. Ak ju nepodpíše, na rad by malo
prísť vyvlastnenie vzhľadom na to, že diaľnice a rýchlostné cesty sú v zmysle platných právnych predpisov
stavby vo verejnom záujme, kde je možné vyvlastnenie.
Vlastník tak napokon dostane iba to, čo určí znalec, čiže
príde o 20% navyše. „Pred vyše 35 rokmi som si tam postavil rodinný domček. Mám tam veľa vecí, je kompletne
vybavený na bývanie a teraz o to prichádzam. A neviem
čo a kam ďalej,“ uviedol so smútkom v hlase Ján Rajtár. Aj v prípade domov či chatiek budú diaľničiari pri
výkupe postupovať podľa ceny určenej znalcom. Majetkovo právne vyrovnanie ešte zabezpečí NDS, potom
už projekt preberá ministerstvo dopravy. „Podľa nášho
aktuálneho harmonogramu by sme mali mať vydané a aj
právoplatné stavebné povolenie v marci budúceho roka,
čiže výstavba by mohla začať v apríli. Samozrejme, za

predpokladu, že budeme mať vysúťaženého koncesionára, ktorý projekt zrealizuje a následne ho bude 30 rokov
prevádzkovať a udržiavať, plus budeme mať zabezpečené
financovanie projektu,“ informoval o približnom časovom rámci výstavby Peter Špalda, projektový manažér
pre projekt D4, R7 z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Výstavba R7 a nultého obchvatu D4 by totiž mala byť financovaná formou PPP
teda projektu verejno-súkromného partnerstva. V najbližších dňoch by mali byť známi štyria koncesionári,
ktorí postúpia do užšieho výberu. Ministerstvo odhaduje začiatok výstavby na apríl budúceho roka, celá
realizácia by mala trvať maximálne štyri roky.
Plánovaná R7 začína v Bratislave v križovatke Prievoz s diaľnicou D1. Ďalej smeruje južným Slovenskom
v blízkosti cesty I/75 a mestách Dunajská Streda, Nové
Zámky, Veľký Krtíš. Pri Lučenci končí v rovnomennej
križovatke s rýchlostnou cestou R2. Je súčasťou európskej cesty E575.
Marianna Šebová
Grafika: NDS

Petičiari z Jégého sa stretli s investorom Residence Tower
V polovici júna sa investor a obyvatelia,
ktorí podpísali petíciu proti 32 podlažnému objektu Residence Tower, stretli
na pôde ružinovského miestneho úradu.
Ľudia najmä z Jégého aleje vedľa svojho
domu stavbu nechcú.
Šéf firmy Residence Roman Ruhig obyvateľov informoval
o vývoji celého projektu, ktorý by mal stáť na Jégého medzi Henkelom a Saleziánmi. Stavebné povolenie na pôvodne 17-podlažný objekt má od roku 2006, o rok neskôr
ho získal na 32 podlaží. Stavbu začal prekládkou horúcovodu, vysokého napätia, búracími prácami a prípravou
územia. Obyvatelia sa na stretnutí, ktoré zorganizovala

mestská časť Ružinov, zaujímali o dopravné riešenie, organizáciu dopravy počas výstavby, ako je vyriešené parkovanie. Proti stavbe argumentovali veľkým zahustením
územia, zhoršením dopravnej situácie, znížením hodnoty
ich bytov. Za najväčší problém považujú to, že Residence
Tower nezohľadňuje súčasný stav lokality, potreby trhu
a samotných obyvateľov a nevhodnosťou jej umiestnenia.
„Na našom území bude trojprúdová komunikácia,“ informoval o napojení na Jégého ulicu okolo Henkelu Roman
Ruhig. „Veď sa tam nevojde ani dvojprúdová,“ oponoval
mu jeden z prítomných obyvateľov. „Ja vám neupieram
vlastníctvo, len urobte projekt, ktorý sa bude páčiť aj iným,
nielen vám. To, čo tam chcete postaviť, je hrozné. Toto nie
je New York,“ vyjadrila sa ďalšia z obyvateliek, ktorá podpísala petíciu. „Aký kompromis ste ochotný ponúknuť?,“
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zaznelo z úst ďalšej Ružinovčanky „Môže si to verejná správa kúpiť za náklady, nie so ziskom. Som ochotný debatovať
o zmene projektu,“ vyjadril sa Ruhig. Ten zároveň informoval, že financovanie stavby má zabezpečené len čiastočne
a stavba je náročná na realizáciu kvôli podložiu založiť do
hĺbky piatich podzemných podlaží. Zároveň má povolených len 299 parkovacích miest v podzemí, keďže druhá
etapa garážového domu sa zatiaľ javí nerealizovateľná.
Vežiak na Jégého má aktuálne predĺžený termín dokončenia stavby do roku 2017. Keďže účastníci konania sa voči
tomu odvolali, celý spis bude ďalej posudzovať Okresný
úrad Bratislava. „Zvoláme ďalšie stretnutie k tejto téme,“
ukončil stretnutie ružinovský starosta Dušan Pekár (KDH).
Miroslava Plesníková
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Prečo je kosenie stále v časovom sklze?
Vysoká nepokosená tráva v niektorých
častiach Ružinova. To je problém, na
ktorý sa sťažujú obyvatelia. Ružinovský
podnik verejno-prospešných služieb
stále nestíha načas kosiť.
Nový manažment Ružinovského podniku
verejno-prospešných služieb stále nedobehol
sklz v jarných prácach, do ktorého nastúpil
v marci. K tomu zastaraná technika, vysoké dlhy, ktoré zanechalo predchádzajúce
vedenie podniku. Výsledkom je vysoká tráva napriek prebiehajúcemu koseniu. „Pri
prvom kosení sme sa snažili sklz dobehnúť, nepriaznivé počasie (v Bratislave prebehla
veterná smršť) nám však neumožnilo plynulo pokračovať v kosení. Popritom bojujeme
s nedostatkom techniky, pri nástupe do firmy sme našli dve použiteľné kosačky. Aj popri
všetkom úsilí čím skôr získať požadované množstvo techniky (kosačky, zametačky),
sa nám ideálny počet kosačiek podarilo zabezpečiť až začiatkom júna,“ vysvetľuje
nový riaditeľ a predseda predstavenstva tohto podniku Milan Sokol. Aktuálne kosia
paralelne v štyroch skupinách na štyroch sídliskách. O tom, kde práve kosia, začala
„vépéeska“ zverejňovať informácie aj na svojom novom facebookovom profile. Ako
posledné v rámci druhej fázy kosenia stroje prešli po 22. júni na Trnávku a Štrkovec.
Práve z týchto lokalít bolo aj najviac sťažností, rovnako boli ľudia nespokojní na
Ostredkoch. „Podarilo sa nám zabezpečiť 13 kosačiek, ktorých počet nám dovolil
vytvoriť už štyri pracovné skupiny. Na bezproblémový výkon všetkých prác je nutné ešte
zaobstarať ďalšiu techniku,“ pokračuje šéf Ružinovského podniku verejno-prospešných
služieb, ktorý so zaobstaraním techniky prijal aj nových zamestnancov. Firma totiž
prestala kvôli zlej finančnej situácii využívať služby iných dodávateľov a snaží sa
robotu robiť vlastnými kapacitami.
Okrem toho Ružinovčania poukazujú aj na stále nedozbierané konáre z jarnej veternej
kalamity a konáre z orezov stromov, ktoré zostávajú na trávnatých plochách. „Veterná
kalamita, aj keď sa to nezdá, spôsobila veľké množstvo popadaných konárov. Vyzbierali
sme ich vyše 50 veľkokapacitných kontajnerov. Momentálne pracujeme na orezoch a
ľudia si často mýlia konáre z orezov s konármi z kalamity. Ale je pravda, že by sme mohli
skôr odstrániť konáre z orezov, čo však súvisí s poddimenzovaným stavom techniky.
Dozber týchto orezaných konárov sme začali vykonávať po 20. júni,“ spresnil Sokol.
Miroslava Plesníková

V nocľahárni pre bezdomovcov
otvorili zrekonštruované priestory
V nízkoprahovej nocľahárni Depaul pre
bezdomovcov na Ivánskej ceste otvorili
zrekonštruovanú polovicu budovy. Pôvodne tu bola
vysoká hala s 98 posteľami, dva sklady, práčovňa
a kuchynka. Rekonštrukciou vznikli dve podlažia
s menšími ubytovacími priestormi pre 115 nocľažníkov,
pred...
z ktorých približne pätinu tvoria ženy. Súčasťou
vynovených priestorov je 15 toaliet, 20 umývadiel, 25
spŕch a nevyhnutné zázemie, čo zabezpečí ubytovaným,
ale aj zamestnancom pri práci väčší komfort. Vybudované
boli dve žumpy a nová plynová kotolňa s ústredným
kúrením a ohrevom vody. Podľa manažéra nocľahárne
Mariána Gliganiča vynovený priestor prinesie možnosť
oddeliť triezvych klientov od tých, ktorí sú pod vplyvom
alkoholu a omamných látok. Nové krajšie priestory tak
poslúžia ako motivácia, aby nepili a zbavili sa závislostí.
Stavebné práce trvali päť mesiacov. Organizácia
Depaul Slovensko rekonštrukciu nocľahárne realizovala
z finančných darov získaných doma aj v zahraničí. Prispeli
po...
na ňu nadácie, firmy aj súkromné osoby, zbieralo sa
v kostoloch počas Martinskej zbierky a prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Vynovenú nocľaháreň otvorila vojvodkyňa
z Norfolku Georgina Susan Fitzalanová-Howardová, patrónka organizácie Depaul Slovensko.
Nocľaháreň doteraz poskytla prístrešok pre vyše 4 500 ľudí bez domova.
(mp)
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb ponúka do prenájmu
predajné priestory na trhovisku Miletičova v Bratislave v nových cenách.
Bližšie info vám radi poskytneme priamo na trhovisku alebo na centrále
podniku na Mlynských luhoch 19.
Kontakt na na trhovisku Miletičova: správca trhoviska R. Janáček
Kontakt na centrále podniku: manažér trhovísk R. Pittner, mobil 0905 254 152.
Tešíme sa na spoluprácu.

VYÚČTOVANIE CENY TEPLA ZA ROK 2014
Bratislavská teplárenská, a.s., ako najväčší dodávateľ tepla na území Bratislavy, dodala v roku 2014 svojim
odberateľom prostredníctvom svojich dvoch sústav centrálneho zásobovania teplom spolu 783 GWh tepla.
V porovnaní s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti tepelnej energetiky na území mesta Bratislava, má pre
svojich odberateľov najnižšiu cenu tepla, ktorú si udržala počas celého roka.
V súlade s legislatívnymi predpismi Bratislavská teplárenská, a.s. zrealizovala v marci vyúčtovanie cien tepla za rok 2014
pre všetkých svojich odberateľov. Na jeho základe spoločnosť vrátila odberateľom 2,7% z maximálnej ceny schválenej
ÚRSO pre rok 2014, čo v celkovom finančnom vyjadrení pre všetky mestské časti, do ktorých dodáva teplo predstavuje
takmer 1,95 milióna EUR s DPH. Za teplo dodané v rámci MČ Ružinov ide o vrátenie sumy vo výške 706 845,- EUR
s DPH.
Na vyúčtovanie skutočných nákladov na teplo za rok 2014 mala najväčší vplyv úspora nákladov na palivo, konkrétne
zemný plyn a ťažký vykurovací olej. Svojou mierou prispeli k výsledku aj vynaložené investície do opráv tepelnotechnologických zariadení výroby a rozvodu tepla, zameraných na rekonštrukciu sekčných uzáverov, ako aj modernizácia
technologických zariadení s cieľom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti a hospodárnosti v procese výroby a distribúcie
tepla a teplej vody.
Aj napriek dlhodobo najnižším cenám tepla v rámci mesta dokázala Bratislavská teplárenská, a.s. uvedenými opatreniami
dosiahnuť ďalšie zníženie nákladov a priniesť tak svojim zákazníkom dodatočný benefit v podobe úspory v jednej
z najväčších nákladových položiek v rozpočtoch domácností i firiem - spotreby energií.
Vážení spotrebitelia,
do konca mája sú správcovské spoločnosti a bytové družstvá povinné zrealizovať podrobné vyúčtovanie pre svojich
zákazníkov, domácnosti a firmy. Správca môže konečným spotrebiteľom rozpočítať len skutočne vyfakturované náklady
od výrobcu (dodávateľa) tepla. To znamená, že jednotlivé zložky ceny tepla (variabilné a fixné náklady) sú aj pre
správcu záväzné. Ak správcovi vznikli iné náklady súvisiace s rozvodom tepla a teplej vody, napr. vyregulovanie systému
rozvodov, oprava ventilov a pod., mal by tieto náklady fakturovať v inej položke ako v cene tepla.
V prípade nejasností a nezrovnalostí vo vyúčtovacích faktúrach kontaktujte Vašich správcov bytových domov.
Bratislavská teplárenská, a.s.
Kontakt: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava | tel.č.: 02/57 37 21 11 | www.batas.sk
inzercia
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Školám
v lete opravia strechy,
8
zväčšia telocvičňu i jedáleň
Počas letných prázdnin čakajú ružinovské základné školy rôzne stavebné či rekonštrukčné
práce. Rekonštrukciou strechy vrátane jej zateplenia prejdú dva pavilóny Základnej školy
Medzilaborecká, rovnakú opravu absolvuje budova telocvične v Základnej škole Ostredková. Na Základnej škole Drieňová, ktorej stále stúpa počet žiakov, pribudne druhá telocvičňa. Vznikne prebudovaním existujúceho átria a jeho prestrešením. Toto átrium sa nachádza vedľa súčasnej telocvične. Rovnako z kapacitných dôvodov potrebujú zväčšiť jedáleň
Základná škola Mierová. Prestavbou interiéru sa rozšíri priestor jedálne zo súčasných 80
na 152 stoličiek. V lete Ružinov zrekonštruuje aj poschodie v budove školskej jedálne na
Vietnamskej ulici, aby tu v septembri otvorili dve nové triedy pre škôlkarov.
(red)

Základná škola Drieňová sa
zrejme rozrastie o modulovú prístavbu
Mestská časť Ružinov sa uchádza o dotáciu vo výške 250 tisíc eur na zvýšenie
kapacity Základnej školy Drieňová. „Požiadali sme ministerstvo školstva o dotáciu. Ak
ju dostaneme, pri Základnej škole Drieňová bude môcť vzniknúť modulová škola s ôsmimi triedami,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. O túto školu na Štrkovci je veľký záujem
a potrebuje nové triedy. „Vďaka nárastu počtu detí a záujmu o našu školu sme sa za posledných päť rokov zväčšili o viac ako 250 žiakov a tento trend pokračuje,“ zdôvodňuje potrebu
nových učební Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Drieňová. Podľa jeho slov by im dotácia umožníila lepšie zvládnutie nárastu počtu detí a ich prechod na druhý stupeň. „Keďže nám silné
ročníky prechádzajú na druhý stupeň a pritom nám zostáva nezmenený počet tried na prvom
stupni,bola by to modulová škola hlavne pre triedy prvého stupňa, aby sa zachoval terajší
štandard počtu tried a odborných učební na škole,“ vysvetľuje riaditeľ Kalna. Rezort školstva
chce v rámci výzvy na zvyšenie kapacity základných škôl podporiť viaceré mestá a obce v
Bratislavskom kraji, medzi nimi je napríklad Bernolákovo či Stupava.
(mp)

Letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín
Mestská časť Bratislava – Ružinov organizuje pre deti vo veku od 7 – 14
rokov z ružinovských rodín v hmotnej núdzi a s nízkym príjmom aktivity
počas letných prázdnin. Možné je vybrať si z troch ponúk:
Letný športový tábor v Račkovej doline
I. turnus : 9.8. 2015 – 16.8. 2015
II. turnus: 16.8. 2015 – 23.8. 2015
Prihlasovanie: do 30.6. 2015

Stredisko environmentálnej výchovy Bratislava - Ružinov ponúka
denný letný fotografický tábor
pre deti vo veku od 7 do 15 rokov
Termín: 6. – 10. júla 2015, 17. – 21. augusta 2015
Miesto: Základná škola Borodáčova 2
Program: 7.45 – 8.30 príchod detí do tábora, 8.30 – 12.00 výlety do prírody v
blízkom okolí - fotografovanie v teréne (krajina, architektúra, štruktúra... ) príp.
v interiéri podľa počasia, 12.00 – 13.00 – obed, oddych, 13.00 – 16.00 – úprava
fotografií v počítačovom programe, retušovanie, tvorba foto prezentácií, príprava
a inštalácia záverečnej výstavy fotografií, spoločenské a pohybové hry v interiéri aj
exteriéri, 16.00 – 16.30 odchod detí z tábora
Lektor: Juraj Sadílek. Cena: 75 € (v cene: obedy, odborný lektor, pedagogický
dozor, tlač fotografií, pitný režim) Prihlášky: 0905 578 460, sadilekova@gmail.com

Ružinov prispeje sumou do 350 eur na liečebný
pobyt pre zdravotne postihnuté deti
Mestská časť Bratislava–Ružinov prispeje počas letných prázdnin
2015 na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástupcom zdravotne postihnutých detí so sprievodcom. 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
- preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom /ŤZPS/
- predfaktúra alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení pobytu
predložíte kópiu konečnej faktúry do 28.8. 2015
- akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností
uvedených v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská
časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca môže dôvodne
požadovať.
Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požiadať o príspevok na
Miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05, na referáte
sociálnych služieb - t. č.: 02/48 284 285, 02/48 284 451

Poskytnutie finančného príspevku na letný pobytový
tábor vo výške 165 eur/1 dieťa
Podmienky: predfaktúra alebo faktúra o uhradení letného tábora dieťaťa
Prihlasovanie: do 14.8. 2015
Oprávnenou osobou na využitie tejto ponuky je v zmysle VZN 40/2014
§ 27 zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Mestskej časti
Bratislava-Ružinov, ak:
- ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle § 3 a príslušného zákona,
- ide o rodiny v náhlej núdzi v zmysle § 7 ods. 1 tohto VZN
- ide o rodinu s 3 a viac nezaopatrenými deťmi v zmysle § 27 tohto VZN
Bližšie informácie: Referát sociálnych služieb MiÚ Ružinov, Mierová 21,
kancelária č. 10, tel. číslo: 02/48 284 285, 02/48 284 451

Obchodná akadémia na Nevädzovej ul. č. 3
v Bratislave otvára v školskom roku
2015/2016 :
•I. ročník dvojročného kvalifikačného
pomaturitného štúdia a
•I. ročník štvorročného diaľkového štúdia
ukončené maturitnou skúškou.
Prihlášku nájdete na : www.oanba.sk
inzercia
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Komu a na čo sa podarilo získať grant z Ružinova?
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O grant z mestskej časti Ružinov, ktorý má podporiť komunitný život v Ružinove v oblastiach životné
prostredie, vzdelávanie, šport, sociálna oblasť sa tento rok uchádzalo 118 projektov. Tie posudzovala
grantová komisia zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva. Grant do výšky 5 tisíc eur odporučila
udeliť na 40 nápadov, ktoré sa zrealizujú v Ružinove. Z rozpočtu ich Ružinov podporí sumou 120 611 eur.
Prinášame vám prehľad úspešných projektov.
Názov žiadateľa			Adresa				Cieľ projektu 		
OZ ZRPŠ pri ZŠ Ostredková
OZ ZRPŠ pri ZŠ Ostredková
Ing. Vladimír Sirotka - ECOMA
SDM DOMINO, OZ		
Klub rýchlostnej kanoistiky
- Vinohrady, OZ		
Inter Bratislava, OZ 		
OZ Mierová Prievoz		
VSD s.r.o. 			
SVBaNP Sabinovská 3/A, 3/B
Ing. Ľubomír Németh
ROZCEN - živnostník		
OZ Fontána pre Zuzanu		
OZ Camp Wonderland		
OZ TRNÁVKA			
Bratislavský chlapčenský zbor
Centrum pedagogicko
-psychol. poradenstva a prevencie
OZ KIKI, n.o.			
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Bratislava mesto
ZR pri ZŠ Kulíškova		
OZ Street Dance Academy		
SENES v zast.
VB a NP na ul. Martinčekova 10-12
RZ Cornus			
Odyseus OZ			
Naše motýliky, OZ		
VIERA reštart n.o.		
PRIMA n.o.			
Spolok sv. Vincenta
de Paul na Slovensku		
OZ Stálica			
Združenie občianskej sebaobrany
MC Hojdana - Ružinov		
OZ pri ZŠ Ružová dolina 		
FZ KARPATY, OZ		
OZ Centrum Rafael		
OZ inciatíva rodičov Ružinova
OZ TJ Rapid Bratislava		
TOP liga, o.z.			
ADRA OZ			
DOMKA - združ. Salez.
mládeže Trnávka		
Depaul Slovensko n.o.		
Depaul Slovensko n.o.		
ZRaPŠ MŠ Západná		

Schválená suma €

Ostredková 14, Bratislava 821 01
Ostredková 14, Bratislava 821 01
Drieňová 37, Bratislava 821 02
Okružná 13, Bratislava 821 04

Vybavenie PC a terapeutickým programom na prácu s deťmi s poruchami učenia
Vybavenie IKT na výučbu žiakov 					
Osadenie fitnes prvkov v parku na Ostredkoch 				
Nové ihrisko s umelou trávou 					

2300,00
2600,00
4800,00
3500,00

Botanická 9, Bratislava 841 04
Hrachová 63, Bratislava 821 05
Mierová 46, Bratislava 821 05
Trebišovská 3, Bratislava 821 02
Sabinovská 3/A, Bratislava 821 02

Preteky v rýchlostnej kanoistike na Zlatých pieskoch				
Futbalové dresy, tréningové pomôcky 					
Posilňovacia zostava v areáli ZŠ Mierová 46 				
Úprava zelene vo vnútrobloku Pavlovova-Svätoplukova-Kulíškova 			
Revitalizácia trávnatých plôch pri bytovom dome				

9980,00
3500,00
4550,00
4000,00
2600,00

Rumančekova 36, Bratislava 821 01
Šumavská 36, Bratislava 821 08
Rezedová 5, Bratislava 821 01
Vrútocká 58, Bratislava 821 04
Gerulatská 2, Bratislava 851 10

Revitalizácia detského ihriska Rumančeková				
Oprava povrchu športoviska vo vnútrobloku 				
Gumové rohože pod hojdačky, piknikový stôl na ihrisku Jadrová 			
Vybudovanie vonkajšej učebne a bylinkovej záhrady				
Kostýmy pre detských spevákov 					

2600,00
4000,00
2700,00
4000,00
2830,00

Drieňová 36, Bratislava 821 02
Svidnícka 11, Bratislava 821 03

Modernizácia IKT, online poradenstvo 					
Muzikoterapia s deťmi s viacnásobným postihnutím 				

4000,00
2250,00

Miletičova 59, Bratislava 821 09
Kulíškova 8, Bratislava 821 08
Vazovova 9/B, Bratislava 811 07

Ukážky prvej pomoci na základných školách 				
Zlepšovanie jazykovej kultúry detí formou atraktívnych súťaží 			
Letné tanečné tábory pre deti zo soc. slabších rodín a z detských domovov		

1735,00
2600,00
2000,00

Vlčie hrdlo, Bratislava 824 10
Drieňová 16, Bratislava 821 03
Haanova 10, Bratislava 852 23
Miletičova 43, Bratislava 821 09
Kríková 7, Bratislava 821 07
Banšelova 4, Bratislava 821 04

Estetické kontajnerové stojisko so stojanom na zber kuch. oleja 			
Nákup IKT, pátranie po kom sú pomenované ulice v Ružinove, prezentácie detí 		
Čistenie ulíc (hlavne Slovnaftská) od striekačiek, street work 			
Terapia s deťmi s ťažkými diagnózami 					
Arteterapia s ľuďmi liečenými na depresie 				
Tvorivé dielne s klientmi DSS a verejnosťou 				

4000,00
2000,00
9686,00
3600,00
2200,00
1760,00

Tomášikova 8/A, Bratislava 821 03
Stálicová 2, Bratislava 821 02
Mraziarenská 3, Bratislava 821 08
Haburská 2, Bratislava 821 01
Ružová dolina 29, Bratislava 821 09
Pribišova 4, Bratislava 841 05
Narcisová 5, Bratislava 821 01
Chlumeckého 12, Bratislava 821 03
Hrachová 4, Bratislava 821 04
Jašíkova 24, Bratislava 821 03
Trnavská cesta 74/A, Bratislava 832 84

Kreatívne aktivity so seniormi v Dome nádeje, ich prezentácia 			
Vytvorenie detského folkl. súboru v MŠ Stálicová				
Kvetinová výzdoba prístrešku na kontajnery, výsadba zelene vo vnútrobloku		
Rekonštrukcia kuchynky a jej využitie na tvorivé aktivity 			
Výsadba zelene pri ZŠ Ružová dolina					
Cyklus predstavení, nákup krojov, ozvučenie				
Revitalizácia záhrady v Centre Rafael na Narcisovej				
Nový záhradný domček v MŠ Chlumeckého na úschovu hračiek a dopr. prostriedkov
Skvalitnenie vybavenia tréningov orientačného behu 			
Zabezpečenie nového ročníka futbalovej Top Ligy 				
Práca s osamelými seniormi, zvýšenie ich spoločenskej aktivity			

1900,00
4000,00
2040,00
3800,00
2600,00
4000,00
3500,00
4280,00
2600,00
3000,00
2600,00

Okružná 13, Bratislava 821 04
Kapitulská 18, Bratislava 814 14
Kapitulská 18, Bratislava 814 14
Západná 2, Bratislava 821 02

Ihrisko a záhrada s novými hracími prvkami a lavičkami			
Pracovné brigády bezdomovcov v Ružinove				
Hudobný festival Doma dobre na scitlivenie verejnej mienky o bezdomovcoch 		
Vybudovanie vonkajšej učebne 					

4700,00
3500,00
4000,00
2300,00

V Ružinove vyvrcholila celoročná Olompiáda, deti vyseparovali tony odpadu
Na júnovom
Veľkom finále Olompiády
približne 800
detí
a učiteľov
obsadilo areál FitCampu
na Drieňovej
ulici, aby sa dozvedeli výsledky celoročného výchovno-vzdelávacieho projektu Olompiáda, ktorý
združuje už 106 materských, základných
a špeciálnych škôl, čo predstavuje vyše 20 tisíc detí.

Osem prihlásených družstiev hralo už tretí ročník Olompijského
hokejového turnaja pod záštitou Zdena Cígera. Vyhrala ZŠ Trnková, ktorá si odniesla putovnú plaketu vyrobenú z dvadsiatich Cígerových hokejok, na druhom mieste bola ružinovská ZŠ Mierová
a na treťom ZŠ Vazovova. Prvýkrát a v daždi sa hral aj Futbal
cup pod záštitou Dušana Tittela. Spomedzi štvrtákov a piatakov sa
na prvom mieste umiestnila ZŠ Černyševského, na druhom ZŠ Bieloruská a treťom ZŠ Mierová. Putovný pohár bol tiež separovaný, a
to z plechoviek a starých hliníkových lyžičiek a vidličiek. Spoločnosť deťom robili členovia olompijského výboru Adela Banášová
a Lukáš Latinák a do tretice ich doplnil herec Robo Jakab. Pedagógovia si mohli zasúťažiť v jazde zručnosti na aute Smart. Deti
mali možnosť v tombole získať mobilný telefón výmenou za starý.
Každý celoročný projekt ale musí mať aj oficiálnych víťazov. Po

troch rokoch, s rozdielom len 40 bodov, zvíťazila Spojená internátna škola Svrčia, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Trnková a tretia bola Špeciálna škola Karpatská. Najlepšou škôlkou sa
opäť stala MŠ Dudvážska. Výsledky súťaže potvrdzujú posolstvo,
že separovať môže každý!
Zber papiera a plastu sa prepočítava v priemere na žiaka, no napriek tomu víťazmi projektu sú všetko malé školy. Aby organizátori motivovali aj školy s vyšším počtom žiakov, pred dvomi rokmi
začalo OLO vyhodnocovať zber aj v absolútnych číslach. Víťazmi
sa tak v zbere papiera aj plastu opäť stali žiaci zo ZŠ Trnková.
V porovnaní s minulým rokom sa vyzbieralo 24,4 ton plastu, čo je
o 5 ton plastu viac a 148 ton papiera, čo je o 33 ton papiera viac.
Za štyri ročníky Olompiády, keďže sa konal aj jej nultý ročník, sa
vyzbieralo 65,7 ton plastu a 399,8 ton papiera.
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Záchrana interiéru vládneho
salónika na letisku je na dobrej ceste
Odborníkom zo Slovenského centra dizajnu v Bratislave a ich spolupracovníkom sa podarilo zachrániť vzácny modernistický
interiér zo 70. rokov minulého storočia v štýle high-tech – Vládny salónik na letisku M. R. Štefánika v Bratislave, navrhnutý
uznávaným slovenskými architektom Vojtechom Vilhanom a spoluautorom architektom Jánom Bahnom. Objekt, v ktorom sa
salónik nachádzal, bude asanovaný a nahradený novým, ktorý spĺňa súčasné bezpečnostné štandardy.
doslova nadšený. „Priznám sa, že som nezažil takéto niečo, krásny happyend, pretože veľké
množstvo vzácnych interiérov, napríklad obchodného domu Prior, hotela Kyjev, či odbavovacích terminálov a pultov na samotnom letisku, ktoré boli hodnotnými dizajnérskymi prácami,
nenávratne zmizlo. Vládny salónik, na ktorého prehliadku sa doslova usporadúvali zájazdy
a články o ňom ste mohli nájsť v prestížnych dizajnérskych magazínoch, sa takýmto spôsobom
podarilo uchovať vďaka vzácnej spolupráci nadšených odborníkov, zamestnancov ministerstiev – ministerstva vnútra, ministerstva dopravy a ministerstva kultúry, aj riaditeľa Leteckého
útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Za autorov úprimne ďakujem,“ vyjadril sa
Ján Bahna.
V závere tohto roka sa tak verejnosť s najväčšou pravdepodobnosťou bude môcť pozrieť zatiaľ aspoň na modernistické „vnútro lietadla“, či ak chcete „vesmírnej lode“ Prezidentského
salónika v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave.
Zachovanie nadčasových kultúrnych hodnôt. V tomto duchu realizujú projekt záchrany
vládneho salónika verejné inštitúcie a odborníci z oblastí architektúry, dizajnu a pamiatkovej starostlivosti. „Cítili sme sa povinní zrealizovať túto záchranu voči historickému kontextu
a celkovo histórii Slovákov a architektúry na Slovensku. Tvorba našich architektov bola výnimočná. Myslím si, že práve tento interiér je ukážkou jedinečnosti, ktorá presahuje aj naše
hranice,“ to sú slová kurátorky Slovenského múzea dizajnu Lívie Pemčákovej.

Rozobrané, zabalené

Podľa Lívie Pemčákovej sú jednotlivé prvky interiéru salónika, ktorý kedysi slúžil vládnym
politickým špičkám a prezidentom, aktuálne šetrne rozobrané a zabalené. Uložené sú
v depozitoch centra dizajnu, kde čakajú na finálny, najlepší spôsob prezentácie. Na ňom
sa pracuje. Zadná časť, tzv. Prezidentský salónik bude komplexne prezentovaný v dlhodobej expozícii Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v centre Bratislavy.
Ak všetky záchranné práce vzácnej modernistickej interiérovej pamiatky budú pokračovať
podľa plánu odborníkov, bude sa verejnosť môcť pokochať originálnymi, ručne vyrábanými
artefaktmi slovenského dizajnu, ktorý aj v súčasnosti púta pozornosť svetových dizajnérov.
Použité materiály- nerez, smaltované drevo, koža, sklo a ich kombinácia boli na vtedajšie
časy absolútnym unikátom, posuvné dvere, reliéfy na stenách zaujali štátnikov natoľko, že
ani nestihli „vypátrať“, že sa kochajú nad prácou sochára a maliara Vladimíra Kompánka,
ktorý bol v tom čase zakázaný.
Spoluautora Vládneho salónika profesor architekt Jána Bahna je záchranou interiéru

Čím je interiér stále „in“?

Interiér je nositeľom výraznej estetickej hodnoty, ktorej podstatou je práve tvarová abstrakcia všetkých zúčastnených prvkov. Dielo odzrkadľuje mašinistické poňatie a evokuje
prostredie lietadla či kozmickej lode. Architekti navrhli interiér do priestoru objektu, ktorý
im vopred diktoval základné limity pomerne malého priestoru v zmysle plochy aj výšky.
S týmito nevýhodami sa excelentne vysporiadali, čoho dôkazom je výsledný priestor, ktorý
nepôsobí vôbec stiesnene, ba práve naopak, veľmi príjemne až intímne, je maximálne variabilný, schopný prispôsobiť sa požiadavkám štátnych návštev rôzneho druhu. Trvácnosť
a súčasná dobrá kondícia zariadenia interiéru je výsledkom dostatočnej údržby počas 40
rokov jeho existencie, ale hlavne vysokej úrovne kvality jeho výroby. Všetky prvky boli detailne navrhnuté a precízne vyrobené.
Sandra Vychlopenová
Foto: L. Pemčáková, M. Plesníková

Naše mesto 2015 oživilo verejné priestranstvá aj v Ružinove
Vyše 8 500 dobrovoľníkov po celom Slovensku a z toho polovica v Bratislave sa zapojila do akcie Naše mesto. Každý rok v júni ju organizuje Nadácia
Pontis. Už piatykrát sa zúčastnila aj mestská časť Ružinov, ktorá ľuďom z firiem ponúkla natieranie zábradlí, lavičiek či maľovanie múrikov. Spolu
dobrovoľníci v Ružinove zrealizovali až 30 aktivít, do Nášho mesta sa totiž zapojili mnohé škôlky a školy, materské centrum Hojdana aj Domov
dôchodcov Pažítková či DSS Prima, ktorí využili pomoc dobrovoľníkov. Tí prišli z firiem Johnsons Control, Mondelez EBSC, IBM, Dell, ČSOB, Slovak
Telekom, SwissRe Slovakia, AT&T Global Network Services, Concentrix Services Slovakia, Novartis Slovakia, Unilever Slovensk, Hillbridges, ING Bank
N.V a Slovnaft. Štetce do rúk vzali aj zamestnanci ružinovského miestneho úradu, ružinovskí poslanci Tatiana Tomášková, Martin Vojtašovič, Jozef
Matúšek a starosta Dušan Pekár aj samotní Ružinovčania. Spolu to bolo viac ako 300 dobrovoľníkov v uliciach Ružinova.

Maľovanie zábradlí na Sabinovskej

Lavičky a zábradlia pri
Šalviovej dostali nový odtieň

Preč s čarbanicami z Parku A. Hlinku

Dokončenie múrikov na Sputnikovej

Nový náter zábradlia
z Ružinovskej na Komárnickú

Zábradlia pri Kľukatej už nie sú hrdzavé

www.ruzinovskeecho.sk
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Z Austrálie do Ružinova

Nielen Leonardo da Vinci namaľoval Giocondu, čiže Monu Lízu. Urobil tak aj výtvarník PETER HORÁK
(1947), človek s bohatou fantáziou. Rád maľuje motívy prírody a krajiny. Charakteristické sú pre jeho
figurálnu či abstraktnú tvorbu najmä geometrické tvary, ktoré znamenajú istú disciplínu. Dlhé roky žil
v Austrálii, ale vrátil sa do Bratislavy. Aktuálne žije v Ružinove. Jeho obrazy nájdete v zbierkach galérií
v Melbourne, Tokiu, Singapúre či San Franciscu. Jeden svoj obraz daroval Židovskému múzeu v Bratislave.
Mali ste sotva dvadsať rokov, keď ste sa rozhodli
odísť do sveta. Nebolo to príliš odvážne rozhodnutie,
verili ste vo svoj talent, že sa presadíte?
Preto som odišiel do cudziny, lebo u nás som nemohol študovať to, po čom som túžil. Čiže umenie. Aj keď som prijímacie
skúšky urobil, na Školu umeleckého priemyslu som sa nedostal. Ani moja budúcnosť v bývalom Československu by sa
nevyvíjala tak, ako som si to želal. Vybral som sa hľadať krajinu, kde by som mohol študovať a neskôr sa venovať tomu,
čo mi bolo blízke.

Štyri desaťročia ste prežili v ďalekej Austrálii. Čo vás
napokon pritiahlo naspäť, k nám do Bratislavy, do
Ružinova?
Počas celých tých štyridsať rokov som neustále spomínal na
Slovensko, najmä na Bratislavu, kde som vyrastal. Mal som
pred očami nielen Záhradnícku ulicu, ale aj Bratislavský hrad,
ktorý som viackrát namaľoval. Vrátiť sa nebolo vonkoncom
jednoduché, takže aspoň maľovanie ma spájalo s mojou
vlasťou. Uchovalo sa niekoľko obrazov s námetom nášho
hradu, ktorý mal pôvodne iba jednu vežu, preto je aj na niektorých mojich obrazoch stvárnený práve takto. Maľovanie
tvorilo akýsi most medzi mojím rodným mestom a zemepisne vzdialenou Austráliou. S pribúdajúcim vekom sa vo mne
čoraz nástojčivejšie hlásila túžba po domove. V Ružinove
bývali viacerí moji príbuzní, žije tu niekoľko mojich dobrých
známych, ku ktorým som po nežnej revolúcii chodil na návštevy, páčilo sa mi tu, až som sa napokon rozhodol, že sa sem
definitívne vrátim.
Pred vaším odchodom do emigrácie v roku 1968 ste
vyštudovali strednú školu a rád ste sa zdržiavali
v ateliéri nášho významného majstra štetca Júliusa
Nemčíka. Ako na vás vplývali stretnutia s ním?
Býval som na Záhradníckej ulici a hore nad nami, na piatom
poschodí mal Július Nemčík ateliér. Vtedy som bol iba malý
chlapec, no cítil som, že si ma obľúbil. Keď mi dovolil nazrieť
do svojho maliarskeho kráľovstva, veľmi ma to oslovilo. Zatúžil som aj ja kresliť také obrázky ako on. Požičal mi svoj
štetec, dal mi farby a ukázal mi ako sa s nimi narába. Vlastne
mi poskytol základy techniky maľovania. Nepriamo vo mne
podnietil záujem o výtvarné umenie, zároveň rozvinul moje
umelecké schopnosti, za čo som mu vďačný.

záhadnej tváre. Vlastne, v tom obraze je zašifrované tajomstvo. Mnohí umelci namaľovali túto ženu, ja som chcel byť
inakší. Originálny. Dúfam, že sa mi to podarilo.
Charakteristické sú pre vašu tvorbu najmä čierne
čiary. Možno povedať, že ide o váš špecifický rukopis?
Aj tak sa to dá povedať. To je môj „trademark“, čiže poznávacia značka. Najprv urobím čiary, a potom maľujem. Každý
výtvarník má svoj štýl. Čiary sú môj štýl.

Podarilo sa vám v austrálskom meste Melbourne
nadobudnúť vysokoškolské vzdelanie umeleckého
smeru. Bolo jednoduché uchádzať sa cudzincovi bez
dostatočných znalostí angličtiny o prijatie na takú
výberovú školu?
Začiatky neboli úplne jednoduché. Nielenže som neovládal
angličtinu, ale nemal som ani finančné prostriedky. Takže
najskôr som tri roky pracoval, rozbehol som aj nejaký biznis,
až potom som sa prihlásil na Caulfield Institute of Technology
fine art and design, ktorý som po štyroch rokoch ukončil.
Ako sa žije umelcom na opačnej strane zemegule?
Povedal by som, že tak isto, alebo aspoň podobne, ako kdekoľvek inde na svete. Ak ste úspešní, tak sa vám žije dobre
a vystačíte si z predaja svojich umeleckých diel. Takých šťastlivcov je však málo. Väčšina z nich niekde pracuje, teda živí sa
čímsi iným, no a umenie robí popri tom ako hobby. Predsa
len sa v Austrálii žije umelcom o čosi lepšie ako tunajším mojim kolegom z toho dôvodu, že za morom sú ľudia prístupnejší
abstraktnému umeniu a skôr ho kúpia, než tu, v Európe.
V roku 2010 ste usporiadali veľkú výstavu v našom
meste, ktorú ste nazvali Konečne doma. O rok nato
ste vystavovali v Grasalkovičovom paláci, nedávno
mohli vaše práce obdivovať milovníci výtvarného
umenia v galérii Umelka. Okrem iných, figuratívnych
malieb sa tu stretli aj so slávnou Monou Lízou a jej
tajomným úsmevom. Na rozdiel od Leonardovej
maľby je tá vaša verzia pomaľovaná zvláštnymi
písmenami. Čo ste nimi chceli vyjadriť?
Bola to pocta Leonardovi, kde som ceruzkou napísal príbeh
Mony Lízy, niektoré písmená sú smerované zľava doprava,
iné sprava doľava, potom zhora dolu, zdola nahor ako taký
rébus, a medzi tými písmenami som maľoval Monu Lízu. Takže najskôr boli písmená a potom prišla na rad podobizeň jej

Jeden z vašich obrazov má názov Domov sladký
domov. Naozaj sa vám v Ružinove, kam ste sa nasťahovali, žije sladko?
Spomínaný obraz som namaľoval ešte predtým, ako som
sem prišiel. Vyjadroval moju silnú túžbu po domove. A Bratislavský hrad, ako som spomínal, bol symbol môjho skutočného domova. Našťastie sa môj sen splnil. Už dva roky som
stálym obyvateľom Ružinova. V celej tejto lokalite je veľa
príjemných miest, najmä parkov a sviežej zelene. Cítim, že je
to vhodné prostredie pre invenciu a celkovú umeleckú tvorivosť. A v tomto sympatickom prostredí som objavil v sebe
aj pedagogické schopnosti. Venujem sa ružinovským deťom.
Učím ich kresliť a maľovať vo výtvarnom krúžku základnej
školy v Ružovej doline. Neprekáža mi, že za to neberiem
nijaký honorár. Som rád, že deti majú záujem o maľovanie,
v každom sa usilujem objaviť nejaký talent, a vôbec sa nebojím, že si vlastne vychovávam konkurenciu.
Anna Sláviková
Foto: archív P.H.

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/júl/august 2015
Brestová 6, Bratislava-Ružinov, t.č.: +421 2/52
92 17 35
Zuzana

Pohybové kurzy
Nordicwalking	
Pilates	

každý utorok o 09:30
každý pondelok o 13:00, 14:00, 15:00

Kreatívne kurzy
Decoupage – kniha receptov	
Papierové pletenie – košík s mašľou	
Quilling - kvety	
Papierové pletenie – košík s mašľou	
Patchwork	
Krabičkaz knihy	
Quilling – prenos obrázku pomocou transfer gelu	
Papierové pletenie – štvorlístok pre šťastie	
Patchwork	

8.7.2015 o 10:00
13.7.2015 o 16:00
15.7.2015 o 10:00
21.7.2015 o 16:00
22.7.2015 o 10:00
30.7.2015 o 12:00
3.8.2015 o 10:00
10.8.2015 o 16:00
12.8.2015 o 10:00

Scrapbooking
Mini Album	
so synom Maximom
Quilling – nové vzory kvetov	

17.8.2015 o 12:00
20.8.2015 o 14:00

Iné
,,Limonáda s Luckou“	
Cykloturistika (štart Most SNP)	

1.7.2015 a 9.7.2015 o 16:00
16.7.2015 o 16:00

Rehabilitácia a Linka pomoci
Rehabilitácia	
každý utorok, štvrtok a piatok
Linka pomoci	
každý pracovný deň od 09:00 - 13:00, 14:00 - 16:00
Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením. Detailný program nájdete na
www.lpr.sk. Na všetky kurzy je potrebné prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena
programu vyhradená.
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rokov Ružinova:

VÝZVA PRE FOTOGRAFOV

Radi fotografujete? Skúste zachytiť svojím pohľadom súčasný Ružinov. Nafoťte zaujímavé zábery
Ružinova – budovy, architektúru, sídliská, netradičné okamihy, podujatia.
Prípadne nájdite vo svojom archíve zaujímavé snímky z Ružinova po roku 1990, ktoré by mohli zaujať
širokú verejnosť. Koncom roka 2015 pripravuje mestská časť Ružinov výstavu nových aj starých fotografií,
ktoré zachytávajú život, premeny a atmosféru Ružinova. Uskutoční sa pri príležitosti 25. výročia existencie
mestskej časti Bratislava-Ružinov. Najzaujímavejšie fotografie sa stanú súčasťou tejto výstavy.
Fotografie zasielajte vo formáte jpg a minimálnom rozlíšení 2816 x 2112 do 31.8. 2015 emailom na
adresu sutaz@ruzinov.sk alebo ich zašlite poštou na CD na adresu Útvar pre styk s verejnosťou, Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21,
827 05 Bratislava, prípadne prineste osobne do podateľne miestneho úradu. Nezabudnite pripojiť heslo: 25 rokov Ružinova, meno a priezvisko
autora fotografií, adresu a telefonický kontakt.

SÚŤAŽ RUŽINOVSKÁ EKOLOGICKÁ
FOTOGRAFIA MÁ ZA SEBOU DESAŤ ROKOV
Najlepšie snímky 10.
ročníka súťaže Ružinovská
ekologická fotografia ste
si mohli pozrieť od 5. do
19. júna 2015 na výstave
v obchodnom centre
Eurovea. Tento rok sa
do súťaže prihlásilo 73
autorov, čo je o 20 viac
ako minulý rok. Autori tvorili dokumentárne snímky zachytávajúce
Ružinov, Bratislavu a jej okolie, vzťah k životnému prostrediu, a to
v detskej, mládežníckej kategórii a v kategórii dospelých. „Tešíme
sa, že v tomto roku výrazne stúpol počet súťažiacich v detskej kategórii
aj v kategórii dospelých,“ uviedla Eliška Sadíleková, ktorá súťaž pre
mestskú časť Ružinov organizuje. Cenu získalo 16 spolu fotografov.
V porote boli fotografka a pefagogička Judita Csáderová, umelecký fotograf Rudolf Lendel a zástupca starostu Ružinova Martin
Pener. Ocenení autori získali pomôcky na fotenie a ceny do súťaže
venovala aj spoločnosť Envipak.
(red)

RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE
SLÁVNOSTI 2015
Koncom mája na
Štrkovci súťažné
tímy varili pre
ľudí halászlé. Tí
mali možnosť
rybiu špecialitu
bezplatne
ochutnať.
K tomu country
hudba, tanečné
vystúpenia a pre
deti oslava MDD.
Svoj tím mala
aj mestská časť
Ružinov. Tradične
vyhralo družstvo
Vodníkov
a Rusaliek
z Petržalky.

Park Andreja
Hlinku ožil
tretím ročníkom
Ružinovskej
promenády
Podujatím Ružinovská promenáda ožil
21. júna 2015 Park Andreja Hlinku.
O program sa postarali Latino Flash de
Miguel Mendez, deti z DFS Trávniček, deti
zo SZUŠ Prokofjevova. Vrcholom večera
bol koncert kapely LK Band s repertoárom
Karola Duchoňa, spevácky zbor Cantus
a Orchester Gustáva Broma so sólistami
Pavlom Hammelom, Petrom Lipom, Andreou
Zimányiovou, Ivanou Regešovou. Návštevníci Ružinovskej promenády mohli využiť aj
Oddychovú zónu (čajovňa, zdravé pochúťky),
Piknikovú zónu (súťaž o naplnenie piknikového košíka), Detskú zónu (skákací hrad,
maľovanie na tvár, ukážky práce hasičov),
Aktívnu zónu (šach, burza kníh, kreatívny trh,
slovenské remeslá, trh zdravia).
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Na Štrkovci súťažili rýchlostní kanoisti
Začiatkom júna po
ročnej prestávke
zavítal na Štrkovecké jazero Pohár
Interu. Ružinovčania tento pretek
už dobre poznajú,
bol to jeho 42.
ročník. Celkovo sa
ho zúčastnilo vyše
150 pretekárov
z celého Slovenska.
Na Pohár Interu prišli prakticky všetky slovenské kluby, ktoré majú vrcholových súťažiacich.

Ružinovskí futbalisti
dostanú dotáciu 40 tisíc eur
Futbalový klub Inter Bratislava a saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM
Domino dostanú od mestskej časti Ružinov dotáciu 20 tisíc eur. V júni ju schválilo
ružinovské miestne zastupiteľstvo.
O dotáciu na podporu mládežníckeho futbalu požiadal minulý rok v októbri Bratislavský
futbalový zväz. Domino chce vybudovať nové ihrisko s umelou trávou v areáli Domina na
Trnávke, keďže majú na 250 futbalistov len jedno. Inter chce peniaze použiť na nákup materiálno-technickej základne na zápasy a tréningy pre 12 detských a mládežníckych družstiev.
Časť poslancov dotáciu nepodporila. „Oba kluby vyberajú plné členské od všetkých žiakov. Nie
je spravodlivé, aby sme akciovú spoločnosť a občianske združenie podporili, pričom nebude reciprocita z ich strany voči ružinovským deťom,“ povedal poslanec Tomáš Alscher (Smer-SD).
„Ružinovské deti sú aj v iných kluboch v iných mestských častiach a tam asi nikto nerieši, odkiaľ
to dieťa je. Členské, ktoré platia rodičia, je len malá čiastka s celoročného rozpočtu klubov,“ kontrovala Petra Palenčárová (Sieť). Poslancom aj aktivistom prekážalo aj to, že granty do výšky
5 tisíc eur mestská časť poskytuje na základe zverejnenej výzvy, pričom dotácie nie, rovnako
sa pýtali prečo dotácia nejde aj pre klub FC Ružinov. Poskytovanie grantov a dotácií upravuje
VZN 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Ružinov. Dotácie pre oba futbalové kluby napokon zastupiteľstvo schválilo.
Miroslava Plesníková

Sídliskoví hráči
majú nové ihrisko na petang
Dve nové ihriská na petang už využívajú
hráči na sídlisku na Rumančekovej ulici.
V tieni pod stromami si môžu kedykoľvek zadarmo pod holým nebom zahrať
túto populárnu hru. Na oddych hráčom
slúžia aj lavičky. Tento nový verejný
priestor mestská časť Ružinov zrealizovala za 2 900 eur. Oficiálnym otvorením
petangového ihriska bol turnaj medzi
susedmi z vnútrobloku.

Na súťaži sa pravidelne zvykli zúčastňovať aj športovci zo zahraničia, no tentokrát chýbali.
„Tento rok sme, bohužiaľ, nemali zahraničných pretekárov, lebo nám kolidujú niektoré termíny
s medzinárodnými súťažami, takže sa nám veľa ospravedlnilo,“ povedal Ľubomír Nebeský,
riaditeľ pretekov.
Dopoludnia patrilo jazero chlapcom a dievčatám od 9 do 14 rokov. Pre nich bola nachystaná dlhšia dvojkilometrová trať. Starší pretekári a pretekárky v kategóriách kadeti, juniori,
muži/ženy a veteráni/veteránky súťažili na kratšej dvestometrovej trati v šprinte., všetko
v K1, teda jednotlivci vo svojich lodiach.
Organizátori so sebou priviedli aj niektorých významných kajakárov, akým je napríklad
Marek Krajčovič. Ten začínal svoju kariéru práve v Interi Bratislava. Teraz už má na konte medailu z juniorských majstrovstiev sveta či štart na Olympijských hrách v Londýne.
„V Bratislave sa koná málo takýchto pretekov, takže ja som rád, že sa sem ľudia mohli prísť
pozrieť a prípadne sa rozhodnúť, či aj svoje deti nedajú na kanoistiku,“ povedal Krajčovič.
(ds)
foto: AŠK Inter

Štrkovecké jazero – Ružinov – Bratislava
Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní
pre aktívnych športovcov
Ružinovský plavecký maratón 2015
pre širokú verejnosť

4. 7. 2015
www.swimmsvk.sk

otvorená voda

250M
VZDIALENOSTI

500M

1000M

3000M

5000M

PROGRAM
08:30 – 09:15
09:20 – 09:50
10:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:45
12:00
12:15 – 12:45
13:00
13:30
14:00

Prezentácia plavcov na 5 km
Popis trate a kontrola štartových čísel
ŠTART na 5 km
Prezentácia plavcov na 1 a 3 km
Popis trate a kontrola štartových čísel
ŠTART na 1 a 3 km
Prezentácia na 250 a 500 m
Popis trate a kontrola štartových čísel
ŠTART na 500 m
ŠTART na 250 m

15:00

Vyhlásenie výsledkov

K AT E G Ó R I E A D Ĺ Ž K A T R AT Í :
Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní pre registrovaných plavcov v SPF
1 km
mladší žiaci / žiačky
ročník 2003 – 2004
3 km
starší žiaci / žiačky
ročník 2001 – 2002
3 a 5 km
juniori / juniorky
ročník 1997 – 2000
3 a 5 km
seniori / seniorky
ročník 1996 a starší
Ružinovský plavecký maratón pre širokú verejnosť
250 a 500 m
žiaci / žiačky
ročník 2001 – 2004
500 m
juniori / juniorky
ročník 1997 – 2000
1 a 3 km
seniori / seniorky
ročník 1996 a starší
250 m
maratónec začiatočník
ročník 2000 a starší
generálny partner slovenskej reprezentácie

O R G A N I Z ÁTO R I
generálny partner slovenskej reprezentácie

S L O V E N S K Á
PLAVECKÁ FEDERÁCIA

general partner of slovak national swimming team

SLOVAK SWIMMING FEDERATION

general partner of slovak national swimming team

PARTNERI
SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
SLOVAK SWIMMING FEDERATION
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

generálny partner slovenskej reprezentácie
general partner of slovak national swimming team

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

S L O V E N S K Á
PLAVECKÁ FEDERÁCIA

generálny partner slovenskej reprezentácie
general partner of slovak national swimming team

S LO VA K S W I M M I N G
F E D E R A T I O N

S L O V E N S K Á
PLAVECKÁ FEDERÁCIA
SLOVAK SWIMMING FEDERATION

Since 1993

Výmena autoskiel – Oprava autoskiel
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Ružinov – 0903 700 172 ■ Lamač – 0910 800 333
www.jurista.sk
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Bližšie informácie na uvedených tel. číslach.

inzercia

Zmluvný partner poisťovní:
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Lovecký zámok, plavba
loďou a „život za tatíčka Masaryka“

MČp‐Ružinovporganizuje
pp

Ružinovskí seniori kráčali po
stopách histórie. Dva plné autobusy koncom mája zamierili
na susednú Moravu. Cieľom
výletu stovky skôr narodených
Ružinovčanov bol areál zámku
Lednice a prehliadka mesta.
Lovecký zámok, plavba loďou
a návšteva mesta počas prvej Československej republiky. Takýto program mala
stovka ružinovských seniorov počas výletu do Ledníc. O takúto prehliadku
histórie bol enormný záujem. „Na tento výlet som sa prihlásila, pretože som tu
ešte nikdy nebola a bola som veľmi zvedavá, ako to tu vyzerá. Čítala som o tomto
meste, ale iné je, keď si človek niečo prečíta a keď to vidí na vlastné oči,“ odôvodnila svoju účasť na výlete seniorka Mária. Najväčším lákadlom pre mnohých
účastníkov výletu bol najmä lovecký zámok, ktorý sa spája hlavne s Lichtenštajnským rodom. Ružinovčania videli najkrajšie miestnosti tohto letného sídla
ako lovecký a pánsky červený salón, tanečná sieň, ale nahliadli aj do dámskych
spální. Súčasťou prehliadky bol odborný výklad o histórii zámku, ktorý obklopujú rozľahlé záhrady a parky. „Touto prehliadkou som si pripomenula veľa filmov, ktoré sa tu nakrúcali. Bola som tu ešte ako dieťa, ale predsa len dospelý človek
si z takéhoto výletu už odnesie trošku hlbšie vedomosti. Najviac som bola zvedavá
práve na lovecký zámok,“ povedala Ružinovčanka Zuzana. „V zámku mi najviac
učarovali nádherné rezbárske práce, obrazy, ale i porcelán. Vzhľadom nato, že
to bol lovecký zámok, sa tu nachádzajú úžasné trofeje tamojších pánov. Vtedy si
teda žili,“ doplnila kamarátku seniorka Oľga. To, ako žili bežní obyvatelia Ledníc
o niekoľko storočí neskôr a čo všetko sa v tomto meste nachádzalo, spoznali
seniori v súkromnom múzeu. Takpovediac sa prešli uličkami mesta počas prvej
Československej republiky. Po takýchto výdatných historických prehliadkach
čakal na seniorov oddych počas plavby loďou.
Marianna Šebová
Foto: autorka
Výrok:
Rousseau
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Súťažte o knihu Muž menom Ove od Fredrik Backmana ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne znenie
tajničky do 31.7. 2015 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte svoje meno,
adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto knihy. Výhercu zverejníme v RE 9/2015. Správne znenie tajničky z RE 6/2015: Presvedčenie
je svedomím rozumu. Knihu Ja, pútnik od Terryho Hayesa, vyhráva Eva Braklová z Páričkovej ulice. Blahoželáme!
Výrok:
Rousseau
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Čo robíme
v Dennom centre Pošeň
Za uplynulé mesiace tohto roka
Denné centrum Pošeň, ktoré sídli
v Dome kultúry Ružinov, ponúklo
svojim členom širokú paletu aktivít.
V rámci projektu Bezpečná jeseň života mali prednášku o preventívnej
aktivite bezpečnosti seniorov. Všetci členovia centra dostali k tomu
dostatok informačného materiálu.
V apríli a máji členky denného centra a Jednoty dôchodcov Pošeň
absolvovali kurz správneho dýchania. Dostali za to certifikát školy
správneho dýchania. V rámci zdravotnej starostlivosti pokračovali
odborné prednášky organizované šiesty rok Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Pošeň. Prednášky boli sprevádzané bohatou diskusiou o zdraví, liekoch, správnej výžive a poskytovaní prvej
pomoci. V týždenných intervaloch sa členovia denného centra stretávali na turistických vychádzkach do okolia mesta – Sitina, Železná
studnička, Devínska kobyla, petržalské zákutia. Výlety sprevádzal
člen centra, ktorý každý štvrtok prezentuje aj country hudbu na gitare. V obľube sú takisto popoludnia so spoločenskými hrami ako
Poznaj Slovenskú republiku, kartové hry, lúštenie krížoviek a čítanie
časopisov. Priateľské kontakty upevňovali aj zábavné a spoločenské
podujatia sprevádzané umeleckým slovom a živou hudobnou produkciou, ktorú zabezpečujú členovia centra. Za pestrú a všestrannú
záujmovú činnosť Denného centra Pošeň patrí vďaka a uznanie vedúcej, ktorá z poverenia mestskej časti Ružinov zastupuje seniorov
Ružinova v Rade seniorov Bratislavy.
Členovia Denného centra Pošeň

Turistika pre
seniorov v júli
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Seniori
u počítačových
profesionálov
Štrnásť ružinovských seniorov nabralo
nové poznatky z oblasti informačných technológií. Internet, email či skype im už budú robiť menšie problémy.
Ružinovskí seniori dostali bezplatnú možnosť vzdelávať sa u počítačových profesionálov. Počítačový kurz pre štrnásť účastníkov zorganizovala mestská časť Ružinov v spolupráci s firmou Lenovo. Táto spoločnosť má s podobnými kurzami pre skôr narodených už skúsenosti,
keďže za sebou má aj spoluprácu s magistrátom hlavného mesta. Tento raz zamestnanci Lenova preškolili aktívnych seniorov u Ružinova.
„Ponúkame im možnosť dozvedieť a naučiť sa viac o internete, ako poslať
mail či nadviazať komunikáciu prostredníctvom aplikácie Skype. Zíde
sa hlavne seniorom, ktorí majú rodiny v zahraničí a takýmto spôsobom
s nimi vedia nadviazať komunikáciu“, objasnila obsah počítačového kurzu Erika Koklesová, personálna riaditeľka spoločnosti Lenovo.
O kurz bol nečakaný záujem, prihlásilo sa ich vyše sto. Šťastlivcov, ktorí
sa tri dni vzdelávali na notebokoch, tak v živom vysielaní relácie Klub
senoriov v Televízii Ružinov vyžrebovali starosta Dušan Pekár a predseda komisie sociálnych služieb poslanec Peter Hrapko. „Veľmi sa teším,
že som tu. Prihlásila som sa preto, lebo som od syna dostala tablet a vôbec
som s ním nevedela pracovať. Tento kurz mi dal naozaj veľa, prednášajúci
sa nám venujú a majú trpezlivosť, dosť sa toho naučíme“, pochvaľovala
si Ružinovčanka Lýdia. Na počítačový kurz sa odhodlal aj Gabriel, vôbec prvý raz v živote sa rozhodol preniknúť do čarov internetu. „Nikdy
predtým som sa s niečím takýmto nestretol, ani s počítačom ani s kurzom.
Tak som si povedal, je najvyšší čas a prihlásil som sa ako školák do nultého
ročníka. Dokonca si poctivo píšem aj poznámky.“ Zamestnanci spoločnosti Lenovo sa na ružinovských seniorov tešili. Ako prednášajúci a pomocníci sa na kurz s nimi prihlásili dobrovoľne a zvládli to s úsmevom
na tvári. Keďže záujem ružinovských seniorov o prácu s počítačom bol
obrovský, mestská časť Ružinov spolu s Lenovom chystajú rovnaký
kurz na jeseň.
Katarína Kostková
Foto: M. Plesníková

ZO JDS Zimná 1, Bratislava 2
organizuje pre seniorov-turistov:
14.7. 2015 Naháč – zrúcanina kláštora a kostola sv.
Kataríny- lesná železnica- Dobrá Voda- pamätná izba
a hrob Jána Hollého.
Trasa má 10 km, prevýšenie 230 m. Zraz o 8:30
na Hlavnej stanici, odchod vlaku do Trnavy o 9:00.
Sprevádzať budú M. Chudá a E. Švecová, 0902 197 141
Upozornenie:
Každý sa turistiky zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Účastník si musí byť vedomý svojho zdravotného stavu a
fyzických možností a na akciu príde primerane vybavený
a vystrojený (obuv, oblečenie, pršiplášť, voda). Akcia sa
uskutoční za každého počasia.

pre seniorov

23. september 2015 o 14:30 hod.

inzercia

DK Ružinov
vstup voľný

SPOLOČENSKÝ DOM NIVY

Súťažná 18, Bratislava tel.: 02/559 60 861
5. 7.,12. 7., 19. 7.,26. 7. o 9.30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO
6. 7.
10.00 h – 12.00 h VŠETKO ČO MÁM RÁD – vyrob si z papiera
			
Tvorivé dielne pre deti, vstup voľný
7. 7.
10.00 h – 12.00 h EKOLOGICKÉ HRY PRE DETI
			
Tvorivé dielne pre deti, vstup voľný
8. 7.
10.00 h – 12.00 h LETNÉ ČÍTANIE PRE DETI
			
Prázdninové čítanie z detskej knižky, vstup voľný
9. 7.
10.00 h – 12.00 h PLETENIE VENCOV
			
Tvorivé dielne pre deti, vstup voľný
28. 7.
18.00 h 		
ŽIVEL OHEŇ PODĽA FENG ŠUEJ
			
Prednáška pre verejnosť spojená s premietaním,
			vstup voľný
2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. o 9.30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO
18. 8.
18. 00 h		
TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA – I´TING
			
Prednáška L. Fila pre verejnosť spojená
			
s premietaním, vstup voľný
19. 8.
10.00 h – 12.00 h CVIČME A TANCUJME V PRÍRODE
			
Cvičenie a tanec pre deti pri hudbe
24. 8.
10.00 h – 12.00 h LOPTOVÉ HRY PRE DETI
			Pred SD Nivy, vstup voľný			
25. 8.
10.00 h - 12.00 h MOJE VYSNÍVANÉ PRÁZDNINY
			
Výtvarné dielne pre prázdninujúce deti
26. 8.
10.00 h – 12.00 h SPOLOČENSKÉ HRY PRE PRÁZDNINUJÚCE DETI

SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY

Nevädzová 4, Bratislava tel.: 02/436 30 594
6. - 10. 7., 20. - 24. 7., 3. - 7. 8. o 8.00 - 16.00 h
LETNÉ TÁBORY TANCA - tanečná škola Laciho STRIKA
17. - 21. 8. o 8.00 - 18.00 h
AKADÉMIA ÍRSKEHO TANCA (Avalon) - letný tanečný tábor
10. - 14. 8. o 8.00 - 16.00 h
Erika VIRÁGOVÁ - letný tanečný tábor

SD Nivy, Súťažná 18
01.07.
ST 19:15 INTERSTELLAR, Christopher Nolan,
		
USA/Brit., 2014, 165 min., 3.50/4.00 € 		
		(NAPOSLEDY!)
02.07.
ŠT 19:30 PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH PAULA COELHA,
		
2014, 112 min., 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)
03.07.
PI 18:00 MIMONI 3D, Kyle Balda, Pierre Coffin,
		
USA, 2015, 91 min., 4.50/5.50 € (PRE DETI)
03.07.
PI 19:45 DANNY COLLINS, Dan Fogelman,
		
USA, 2015, 106 min., 3.50/4.00 €
08.07.
ST 19:30 SLEPÁ, Eskil Vogt, Nór., 2014, 96 min.,
		
MN 18, 3.50/4.00 € (SEVERSKÝ VEČER)
10.07.
PI 18:00 SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV, A. Nellis,
		
ČR/SR, 2015, 100 min., 3.50/4.00 € (PRE DETI)
10.07.
PI 19:45 STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ ... 2013,
		
110 min., 3.00/3.50 € (SEVERSKÝ VEČER)
15.07.
ST 19:30 TERMINÁTOR GENISYS, Alan Taylor,
		
USA, 2015, 119 min., 3.50/4.00 € (SCI-FI ZÓNA)
16.07.
ŠT 19:30 ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU,
		
T. Vinterberg, Brit./USA, 2015, 119 min., 3.50/4.00 €
17.07.
PI 18:00 POPOLUŠKA, Kenneth Branagh,
		
USA, 2015, 112 min., 3.50/4.00 € (PRE DETI)
17.07.
PI 20:00 LEVIE SRDCE, Dome Karukoski, Fín./Švéd.,
		
2013, 99 min., 3.50/4.00 € (SEVERSKÝ VEČER)
22.07.
ST 19:30 ANT MAN 3D, Peyton Reed, USA, 2015,
		
115 min., 5.00/6.00 € (SCI-FI ZÓNA)
24.07.
PI 18:00 PIESEŇ MORA, Tomm Moore, Ír./Dán./Belg.
		
2014, 93 min., 3.50/4.00 € (PRE DETI)
24.07.
PI 19:45 ROZKOŠ V OBLAKOCH, Pedro Almodóvar,
		
Špan., 2013, 86 min., 3.00/3.50 € (NAPOSLEDY!)
29.07.
ST 19:30 BOJOVNÍK, Antoine Fuqua,
		
USA, 2015, 125 min., 3.50/4.00 €
30.07.
ŠT 19:30 IRACIONÁLNY MUŽ, Woody Allen,
		
USA, 2015, 96 min., 3.50/4.00 € (PREMIÉRA)
31.07.
PI 18:00 OVEČKA SHAUN, Mark Burton, Richard Starzak,
		
Brit./Fr., 2015, 85 min., 3.50/4.00 € (PRE DETI)
31.07.
PI 19:45 IRACIONÁLNY MUŽ, Woody Allen,
		
USA, 2015, 96 min., 3.50/4.00 €
NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV,
ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV BONUS KARTY NOSTALGIA.
Zmena programu vyhradená.
PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME, SLEDUJTE NA
WWW.NOSTALGIA.SK

V lete pozývame deti do Kina Nostalgia!
Počas letných prádznin bude v Nostalgii
každý piatok vždy o 18:00 filmové predstavenie pre deti!
03.07. MIMONI 3D, USA, 2015, 91 min., vst. 4.50/5.50 €
10.07.SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV, ČR/SR, 2015, 100 min., vst. 3.50/4.00 €
17.07. POPOLUŠKA, USA, 2015, 112 min., vst. 3.50/4.00 €
24.07. PIESEŇ MORA, Ír./Dán./Belg. 2014, 93 min., český dabing, vst. 3.50/4.00 €
31.07. OVEČKA SHAUN, Brit./Fr., 2015, 85 min., vst. 3.50/4.00 €
07.08. MALÝ DRÁČIK, Nem., 2014, 80 min., vst. 3.50/4.00 €
14.08. VČIELKA MAJA 3D, Austrália/Nem., 2014, 89 min., vst. 4.00/5.00 €
21.08. V HLAVE, USA, 2015, 102 min., vst. 3.50/4.00 €
28.08. PADDINGTON, Brit./Fr., 2014, 95 min., vst. 3.50/4.00 €

