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Farmárske trhy 
už aj v RUŽINOVE

Začiatok 
Ružinovského 

bulváru 
má zelenú

Podávanie žiadostí 
do škôlok sa blíži

Krehké žieňa s veľkým  
úsmevom na tvári
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Stretnutia 
poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:
5. 4. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Peter Hrapko
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Pošeň

12. 4. 2017 16:30 - 17:30 
JUDr. Martin Vojtašovič
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Prievoz

19. 4. 2017 16:30 - 17:30
Ing. arch. Lucia Štasselová  
MiÚ Ružinov, Mierová 21,  
prízemie B2
Štrkovec

26. 4. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Martin  Patoprstý
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Ostredky

Ružinov bude aj tento rok pokračovať  
v rekonštrukciách komunikácií
Sumu 653 300 eur Ružinov plánuje investovať do tohtoročných opráv 
ciest, chodníkov a cyklotrás. Spolu tak nový povrch dostane 9 komu-
nikácií a vzniknú aj dve cyklotrasy.
Ružinov už niekoľko rokov investuje do kompletných rekonštrukcií povrchov komuniká-
cii, ktoré sú efektívnejšie ako len neustále plátanie výtlkov. Zničené povrchy ciest  
a chodníkov, tak mení za nové. Kompletne zrekonštruovaný povrch tento rok dostanú 
cesty na ulici Na úvrati, Bencúrovej, Kvetnej, Mraziarenskej a Solivarskej ulici. So zniče-
ným povrchom sa rozlúčia aj cesta a chodník na Ondavskej ulici a na ulici Staré záhrady, 
kde pribudne aj priechod pre chodcov. Celková rekonštrukcia čaká aj komunikáciu na 
Ružomberskej ulici. Na Drieňovej ulici, v časti od ulice Maximiliána Hella po ulicu Vladi-
míra Klementisa, Ružinov investuje do rekonštrukcie chodníka. Plánovaná je aj realizácia 
dvoch cyklotrás na Trávnikoch, konkrétne na Ďatelinovej a Nevädzovej ulici. Mestská 
časť v rozpočte na tohtoročné rekonštrukcie komunikácií a budovanie nových vyčlenila 
viac ako 650 000 eur. Realizátori týchto prác budú vybraný formou elektronických aukcií. 
Takýmto spôsobom sa Ružinovu darí ušetriť a môže potom opraviť viac ciest, ako bolo 
pôvodne v pláne. Vlani takto vďaka ušetreným financiám bola zrekonštruovaná cesta 
na Pavlovovej ulici. V roku 2016 dostalo nový povrch sedem ciest, jeden križovatkový 
priestor a 3 chodníky v správe mestskej časti Ružinov. Za uplynulých sedem rokov je to 
dovedna viac ako 40 ciest a 20 chodníkov za viac ako milión tristotisíc eur z ružinovského 
rozpočtu, z Bratislavského samosprávneho kraja, ako i zdrojov súkromných firiem. Ide  
o sídliskové cesty 3. a 4. triedy, ktoré má mestská časť v správe. Hlavné cestné ťahy 1. a 2. 
triedy zostávajú na pleciach magistrátu hlavného mesta.

Marianna Šebová

STRE TNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 

4. APRÍLA  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Ostredková 14

Komunitný plán sa finalizuje

Príprave návrhu predchádzal dotazníkový 
prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 
650 Ružinovčanov a 14 organizácii. Ruži-
novský komunitný plán sociálnych služieb je 
strategický dokument na roky 2017 – 2021, 
ktorý logicky nadväzuje na Program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava- Ružinov na roky 2014 – 2020 s vý-
hľadom do roku 2023. V komunitnom pláne 
je detailnejšie rozpracovaná práve  sociálna 
oblasť. „Cieľom komunitného plánovania 
je zmapovať potreby jednotlivých komunít, 
ktoré sa nachádzajú v mestskej časti a po-
rovnať ich so zdrojmi. Máme za sebou dve 
prerokovania návrhu. Ružinovčania nemali 
k nemu žiadne výhrady, čo ma teší. Ja sama 
považujem tento komunitný plán za vyrov-
naný, zastúpené sú v ňom všetky sociálne 
oblasti a skupiny. Myslíme na rodiny, deti, 
seniorov a ponúkame služby pre všetkých,“ 
priblížila Henrieta Valková, vedúca odboru 
sociálnych vecí na ružinovskom miestnom 

úrade. Komunitný plán zahŕňa aj rôzne ak-
tivity a sociálne možnosti. Samozrejme, 
okrem rodín s deťmi, myslí aj na seniorov. 
Tí  tvoria až 25 % obyvateľov Ružinova.  
„S našimi seniormi pracujeme neustále. Sna-
žíme sa im vytvoriť čo najlepšie podmienky 
na zaslúžený dôchodcovský život. Štvrtina 
obyvateľov sú seniori, je to pre nás zároveň 
výzva, aby sme im na ďalšie roky vedeli po-
skytnúť všetky služby a napĺňať ich potreby,“ 
objasnila na margo seniorov Henrieta Val-
ková. V konečnej fáze dostanú komunitný 
plán sociálnych služieb na schválenie ruži-
novskí poslanci. Obyvatelia majú možnosť 
bližšie sa s jeho znením zoznámiť už teraz, 
zverejnený je na stránke mestskej časti. „Je 
to prvý základný kameň takéhoto strategic-
kého dokumentu. Neznamená to, že je pevný  
a nemenný. Môžeme ho dopĺňať, aktualizo-
vať podľa potrieb,“ uzavrela Henrieta Valko-
vá.

Katarína Kostková

Ružinov sa ešte minulý rok pustil do spracovania komunitného plá-
nu sociálnych služieb, ktorý mapuje  zámery a ciele mestskej časti  
v tejto oblasti. Ten čoskoro uzrie svetlo sveta.  Ružinov už má za se-
bou prerokovanie  návrhu s verejnosťou i organizáciami.

Cvičenie pre seniorky každý pondelok 
a každú stredu od 11-12 h. v Jana Sport 
Fitko pre ženy, Tri Veže, Bajkalská 9/A. 
Všetko zvládnete, cviky sú jednoduché 
a  pritom účinné. Tel:0911 018 343

Dámske fitko ponúka 30 minútový 
kruhový tréning. 2-3 krát týždenne  
v  čase, ktorý si sami zvolíte. Rezervujte 
si termín na prvý skúšobný  tréning 
ZDARMA  na tel: 0911 018 343,  
www.janasport.sk

riadková inzercia

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

riadková inzercia

Navrhnite OSOBNOSTI RUŽINOVA, 
 ktoré by mali byť ocenené

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 na 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 2017.
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Mestská časť pozvala obyvateľov na verejné prerokovanie Územného 
plánu zóny Bajkalská – roh. Ružinov momentálne pracuje na návrhu 
na zmenu zadania tohto územného plánu. V tomto prípade ide len o 
formálnu zmenu. „Pôvodne sme plánovali detailnejšie spracovanie, 
ktoré by automaticky nahrádzalo územné rozhodnutie na všetky 
stavby v tejto lokalite. V prvom rade nám išlo o to, aby bolo územie 
zregulované na objednávku mestskej časti a nie investora. Takýto 
postup je možný podľa zákona, no v praxi sa používa veľmi málo, na 
území Bratislavy vôbec. Chcel som, aby konečne vznikol precedens 
a začal sa tento regulačný nástroj používať,“ vysvetlil spracovateľ 
územných plánov zón v okolí Štrkoveckého jazera Branislav Kaliský. 
Zodpovednosť za to, čo tu môže vzniknúť by prebral architekt, sta-
rosta a miestni poslanci. Po jeho prijatí by developer išiel priamo do 
stavebného povolenia, v ktorom už veľa zmien nie je možných. „Je to 
ťažšia, dlhšia, ale zato správna cesta. V tomto konkrétnom prípade to 
stratilo význam, pretože spoločnosť Penta vyčerpala svojou stavbou 
všetok potenciál územia povolený Územným plánom hlavného mes-
ta SR Bratislavy,“ objasnil Branislav Kaliský. Povedané polopatisticky, 
na rohu Bajkalskej už nič viac nevyrastie, bývalý „cirkusplatz“ je plný. 

Nejde to zo dňa na deň
Samotná tvorba územných plánov zón je administratívne zdĺhavý 
proces. Jednotlivé stupne schvaľuje množstvo dotknutých orgánov, 
súčasťou sú verejné prerokovania a prezentácie. Ružinov má mo-
mentálne rozpracovaných hneď niekoľko územných plánov, viaceré  
z nich má pod palcom architekt Branislav Kaliský:  „Mojim cieľom je 
čo najlepší výsledok, ktorý bude podkladom pre životaschopný a 
kvalitný kúsok Bratislavy, preto tieto prezentácie a verejné preroko-
vania robím aj nad rámec zákonom požadovaných počtov. Pre kva-
litnú prácu je najpodstatnejšie dobre si pripraviť podkladové dáta. 
Takýmito sú okrem tých technických a sociálnych aj reakcie  
a pripomienky samotných obyvateľov či majiteľov pozemkov. Mojou 
úlohou nie je všetkým pripomienkam vyhovieť, ale navrhnúť budúci 

vývoj zóny čo najlepšie pre ľudí, ktorí sa v nej budú pohybovať a žiť.“ 
Po predošlých negatívnych skúsenostiach majú v dnešnej dobe 
Bratislavčania tendenciu byť skôr pesimistickí. „Keď sa pozriem na 
niektoré stavby, ani sa veľmi nečudujem. Veľakrát boli developermi aj 
oklamaní. Dnes sú, žiaľ, často zavádzaní rôznymi „pseudoaktivista-
mi“, ktorí im nasľubujú nemožné, len kvôli svojej politickej popularite. 
Takéto petície sú potom veľmi manipulatívne a v konečnom dôsledku 
ľuďom často ešte zhoršia podmienky namiesto ich nápravy.  
Oplotené pozemky, polozbúrané domy a zatvorené parkoviská nie sú 
v Ružinove žiadnou výnimkou. Žiadny normálny architekt a urbanis-
ta nechce prostredie zhoršovať ale naopak. Niekedy by som chcel za-
žiť dôveru ľudí ako majú napríklad lekári. V zásade pri zodpovedných 
architektoch a dobrých stavbách platí rovnaká veta- teraz to trocha 
zabolí, ale potom vám bude lepšie,“ dodal Branislav Kaliský. Okrem 
Bajkalskej – roh sú rozpracované tiež územné plány zón Štrkovec – 
juh a Bajkalská – Drieňová. Momentálne sú v štádiu návrhu riešenia. 
Podľa Branislava Kaliského by sa na prerokovanie s verejnosťou mohli 
dostať ešte do tohto leta. 

Katarína Kostková

Budúci obraz Štrkovca

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje prostredníctvom 
spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, 
a.s., v blokovom čistení ulíc na Nivách. Práce začnú  24. apríla 
2017. V deň blokového čistenia bude na konkrétnej ulici na 
niekoľko hodín zákaz parkovania.
Ide o čistenie komunikácií za použitia prenosného dopravného 
značenia. Celá lokalita Nív je rozdelená na 8 častí tak, aby pri zákaze 
parkovania mali obyvatelia kde presunúť svoje motorové vozidlá.  
Blokové čistenie bude obsahovať ručné a strojové zametanie ciest, 
čistenie kanálových vpustov a prípadné práce na zeleni (orezy 
stromov, škarpírovanie a rezy živých plotov). V praxi to znamená, že 
zákaz parkovania na konkrétnej ulici  bude platiť v deň čistenia od 
8:00 hod. do ukončenia prác (cca medzi do 12:00 – 15:00). 
V prvej etape blokového čistenia od 24. do 26. apríla prídu postup-
ne na rad ulice: Bazová, Kocelová, Kvačalova, Rastislavova, Nitrian-
ska, Gemerská, Kohútová a Plátennícka. Druhá etapa bude od 2. 
do 5. mája a týkať sa postupne bude Kvetnej, Kvačalovej, Bazovej a 
Rastislavovej ulice, Daxnerovoho námestia, Budovateľskej, Kulíško-
vej, Súkenníckej, Trenčianskej ulice a Dulovho námestia. Počas ďal-
ších etáp, ktorých je spolu osem, postupne prídu na rad ďalšie ulice 
na Nivách. Blokové čistenie celkovo potrvá do 14. júna 2017.

(red)

POČAS BLOKOVÉHO  
ČISTENIA NÍV SI RADŠEJ PREPARKUJTE

inzerciainzercia

Oblasť Štrkoveckého jazera je jednou z najobľúbenejších v Ružinove. Mnohí obyvatelia sa tak 
zaujímajú, ako bude v budúcnosti vyzerať a či nebude poznačená ďalšou developerskou vlnou. Zrak sa 
preto upiera na pripravované územné plány zón. 
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Ak chceme hovoriť o úplnom začiatku, musíme siahnuť až do roku 2011. 
V tomto čase sa konečne podarila zmena územného plánu hlavného 
mesta. Vďaka tomu sa zmenila funkcia tejto oblasti z občianskej vybave-
nosti nadmestského charakteru na parky a zeleň. Prešlo niekoľko rokov, 
kedy skrsla myšlienka pretvoriť park na oázu pokoja a relaxu. Občianske 
združenie Zelená Bratislava – ZEBRA a OZ Kreatívna brána zorganizovali 
besedu, kde sa ich členovia dozvedeli názory Ružinovčanov i návštev-
níkov mestskej časti. A rozhodlo sa. Ružinovčania chcú mať vo svojom 
okolí inovatívny park. Výhodou je, že jeho realizáciou sa zmaria plány 
developerov, ktorí si čím ďalej, tým viac brúsia zuby na veľkorysú a atrak-
tívnu plochu pred Paneurópskou vysokou školou. „Slovo dalo slovo“  
a vznikol projekt, ktorému doteraz nemôže v Ružinove nič konkurovať. 

Psí výbeh, bezpečné včely aj ihrisko
Vytvoriť park, to nie je len tak. Vyhovujúci územný plán je síce dobrý 
základ, ale k realizácii to nestačí. Ďalším krokom je kvalitný projekt 
parku a financie. A práve tu vstúpili do hry mestskí poslanci za Ružinov. 
Branislav Kaliský, Martin Chren, Slavomír Drozd a Jarmila Tvrdá prispeli 
spolu sumou 150 000 € na sľubný štart projektu a to formou svojich 
tohtoročných poslaneckých priorít. Zároveň z tých vlaňajších Kaliského 
a Chrena poputuje na park ďalších 40 000 €. Realizácia projektu bola  
v súčasnosti posunutá na mestskú spoločnosť GIB. „Veríme, že čoskoro 
bude dokončená tak architektonická štúdia, ako aj samotný realizač-
ný projekt a budeme môcť začať vysádzať stromy, upravovať terén, 
zabezpečiť zavlažovanie či výstavbu plánovaného jazierka,“ pood-
haľuje ďalšie kroky Martin Chren, mestský poslanec za Ružinov. Ak by 
všetko vyšlo podľa plánov, priamo v srdci Ružinova vznikne najlepší a 
najkrajší park v celej Bratislave. Plocha pred súkromnou vysokou školou 
je zároveň súčasťou širšieho konceptu  „Ružinovský bulvár“. Tiahne sa 
od Záhradníckej ulice až po koniec Ružinovskej. „Po dobudovaní parku 
vznikne v Ružinove nová použiteľná zelená plocha s domysleným eko-
systémom zadržiavania dažďovej vody, včelími rodinami a prostredím 
pripraveným pre príchod vtáctva. Veľká časť prieskumov je venovaná 
ornitológii, geológii a hydrológii. Prínosom bude aj zlepšenie vzduchu 
a klímy v danej oblasti. Vznikne tu prírodný herbár a nebude chýbať 
ani ZENová a relaxačná časť,“ približuje Branislav Kaliský, spoluautor 
projektu, architekt a mestský poslanec. Projekt je výnimočný aj tým, že 
jeho súčasťou sa stali aj priamo aktívni obyvatelia. Nápady, ktoré vyšli  
z verejnej besedy boli zakomponované do projektu a stali sa jeho súčas-
ťou. Zelenú plochu doteraz využívali najmä psíčkari. O práva svojich 
štvornohých miláčikov sa obávať nemusia. Nestratia miesto, kde by ich 
mohli kvalitne „vyvenčiť“. Naopak, získajú vlastný, uzavretý a moderný 
výbeh, ktorý bude situovaný z bočnej strany plochy. V parku nebude 
chýbať ani detské ihrisko či miesto na bezpečné grilovanie v príjemnom 
prostredí. „Chceli by sme vysadiť aj jedlý les - pár ovocných stromov, kde 
si aj mestské deti budú môcť samé odtrhnúť čerstvé jablko či marhuľu, 

ako my kedysi,“ dopĺňa Martin Chren. „Vytvoriť takýto interaktívny park 
v Ružinove, v ktorom si príde na svoje asi každý, je vynikajúca myšlienka. 
Zeleň si musíme nielen chrániť, ale zároveň ju posunúť na ešte vyššiu 
úroveň ,“ hovorí mestská poslankyňa Jarmila Tvrdá.

Realizácia parku je v plnom prúde
Iniciátori projektu majú prvé kroky už dávno za sebou. Momentálne 
sa spracováva projekt na základe štúdie, ktorá bola zhotovená ešte vo 
februári tohto roka. Počas apríla by sa mali začať osádzať včelie úle na 
streche súkromnej vysokej školy. Ružinovčania sa ale nemusia obávať. 
Pôjde o bezpečné neagresívne včely.  S vysádzaním prvých stromov, 
budú to čerešne, by sa malo začať najneskôr do začiatku mája.  Plocha 
rozľahlá dva hektáre si vyžaduje investíciu približne vo výške 300-tisíc 
eur. Iniciátori projektu rátajú s pomocou aj zo súkromného sektora. 
Vďaka tomu, že niektorí mestskí poslanci projekt podporili formou svo-
jich poslaneckých priorít, istá je suma 190-tisíc eur, ktorá účelne popu-
tuje na realizáciu nového parku. „Verím, že sa pridajú aj ďalší poslanci 
mesta, ktorí kandidovali za Ružinov, poslanci miestneho zastupiteľstva 
a takisto i primátor. No najdôležitejšia je podpora Ružinovčanov, pre 
ktorých tento park tvoríme,“ tvrdí Slavomír Drozd, mestský i miestny 
poslanec. Tu to ale nekončí, projekt už oslovil priamo aj ružinov-
ských poslancov. „Niektorí miestni poslanci vyjadrili podporu a ochotu 
pomôcť. Prebehlo aj stretnutie viacerých aktérov so starostom, ktorý 
taktiež prisľúbil aktivitu mestskej časti v tomto smere. Beriem si za 
osobnú úlohu následne potom miestnych poslancov informovať a žia-
dať o podporu v prospech parku,“ potvrdil ružinovský poslanec Martin 
Patoprstý. „Stretol som sa s realizátormi projektu, ako i autorom oplo-
teného psieho výbehu, ktorý by mal v tomto parku vzniknúť. Hľadáme 
riešenie, ako ho tam zrealizovať, keďže na Ostredkoch platí stavebná 
uzávera. Určite budeme nápomocní pri realizácii revitalizácie parku 
pred Paneurópskou vysokou školou. Ide o mestské pozemky, ktoré síce 
nemá mestská časť všetky v správe, no zároveň je to priestor, ktorý si 
zasluhuje našu pozornosť,“ uzavrel starosta Ružinova Dušan Pekár. 
Realizácia nového parku zároveň nijako neobmedzí obyvateľov ani 
bežný život doterajšieho okolia. 

Veronika Vasilková
Foto, vizualizácia: A1 Architekture, Branislav Kaliský

inzercia

Začiatok Ružinovského bulváru má zelenú
V Ružinove vznikne nový park. 
Nepôjde len o klasickú zelenú 
plochu, kde sem-tam poteší 
oko návštevníka lavička alebo 
pokosený trávnik. Vďaka aktivite 
miestnych i mestských poslancov 
svitá nádej pre realizáciu 
unikátneho projektu, ktorý 
doteraz nemal v mestskej časti 
obdobu. Na rohu Ružinovskej a 
Tomášikovej ulice, kde sa  
v súčasnosti rozprestiera rozľahlá, 
ale ničím zaujímavá zelená 
plocha, sa budú diať veľké veci. 
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inzercia

Vznikne Národný park Poddunajsko?

„V spolupráci so všetkými zainteresovanými 
stranami hľadá Bratislavský samosprávny kraj 
optimálne riešenie, ktoré podporí ochranu 
prírody, turistický ruch a rozvoj tohto územia,“ 
približuje Lucia Forman, hovorkyňa BSK. 
Pomalými krôčikmi sa tak vyše tridsaťročný 
sen niekoľkých generácií ochrancov prírody  
o Národnom parku Poddunajsko možno stane 
skutočnosťou. Celé desaťročia sa snažia zabrániť 
devastácii jedinečnej dunajskej prírody.  
O vyhlásenie tohto územia za národný park sa 
prvýkrát pokúsili ešte v roku 1986. Doteraz ale 
neúspešne. Medzičasom vznikol národný park 
v susednom Rakúsku, v Maďarsku, dokonca 
dva na Slovensku. Len dianie okolo Národného 
parku Poddunajsko akoby zaspalo. 

Ochranárom svitla  
nádej po tridsiatich rokoch
Všetky okolité krajiny v tomto regióne už 
národné parky v Poddunajsku vyhlásili, 
Slovensko je jediné, ktoré zaostáva. Je to veľký 
paradox, pretože slovenskí ochranári boli prví, 
ktorí s touto iniciatívou začali. „Už ten samotný 
fakt, že na Slovensku máme deväť národných 
parkov, ale ani jeden v tejto nížinnej oblasti 
o niečom svedčí. Je to obrovský kontrast  
s Rakúskom a Maďarskom, ktoré národné parky 
v tejto oblasti majú. Napriek urbanizačnému 
tlaku a intenzívnemu poľnohospodárstvu  
v blízkosti hlavného mesta sa tu zachoval celý 
rad veľmi vzácnych ekosystémov, dokonca aj 
v celoeurópskom meradle unikátnych, ktoré 

si tú ochranu zaslúžia,“ vysvetľuje Mikuláš 
Huba, iniciátor návrhu. Ak by sa vyhlásenie 
Národného parku Poddunajsko podarilo 
uskutočniť, jedným z jeho najväčších špecifík 
by bola samotná poloha. Časť územia sa  totiž 
nachádza priamo v hlavnom meste. Išlo by 
napríklad o ostrov Sihoť, Pečniansky les alebo 
časť Dunajských luhov. Bratislava by tak bola 
„obklopená“ národným parkom. Týmto krokom 
by sa tiež darilo napĺňať Parížsky dohovor. Ešte 
v septembri minulého roka sa k tomu zaviazali 
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. 
V praxi by išlo o spojenie maloplošných 
chránených území do jedného celku s názvom 
Národný park Poddunajsko.

Poslanci hovoria áno
Po krajských poslancoch vyjadrujú podporu 
iniciatíve aj poslanci jednotlivých mestských 
častí. Ružinov v tomto prípade nezaostáva. 
Miestni poslanci jeho vznik podporili ešte  
v minulom roku. „Vyhlásenie národného parku 
je pozitívum pre prírodu vzhľadom na zvýšenú 
ochranu, ale pochopiteľne aj pre ľudí a celkovo 
turizmus. Ochrana prírody neznamená, že 
niečo obkolesíme a je tam zakázaný vstup. Do 
národných parkov bežne ľudia chodia, je tam 
viacero náučných chodníkov, je tam príroda  
v takom najunikátnejšom stave a tak je tam 
čo obdivovať. Ľuďom to dá nielen rekreáciu, 
môžu sa aj dovzdelávať. Hlavné je to, že budú 
mať miesto, kde môžu tráviť svoj voľný čas,“ 
myslí si ružinovskí poslanec Martin Ferák. 

Naposledy dali zelenú národnému parku aj 
poslanci Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. „My,  
z pohľadu Vrakune, keďže tu máme veľkú 
toxickú záťaž, sa snažíme v spolupráci so župou, 
aby sa takýmto situáciám predišlo. Chceme 
ochraňovať prírodu a prostredie. V rámci toho 
dúfam, že aj Ministerstvo životného prostredia 
SR začne potom rýchlejšie konať,“ vyjadril sa 
Martin Kuruc, starosta Vrakune. Aktivisti tak 
dostávajú podporu z každej strany. Ak by sa ich 
iniciatíva podarila zrealizovať, išlo by o jediný 
vyhlásený národný park v oblasti slovenských 
nížin. „My čo tam chodíme, dobre vieme, 
že príroda v tomto území nie je o nič horšia 
alebo menej hodnotná ako v tých územiach 
v susedných krajinách, kde už tie parky sú. 
Myslím, že teraz sme na rade konečne my, 
aby sme si túto časť prírody ochránili takýmto 
spôsobom,“ tvrdí Jaromír Šíbl, spoluiniciátor 
národného parku. Bratislavský samosprávny 
kraj v súčasnosti hľadá také riešenie, ktoré by 
bolo prijateľné pre všetky zúčastnené strany. 
Výsledkom toho by mal byť pozičný dokument. 
Obsahovať by mal plány a štruktúru budúceho 
národného parku. Zhotovený by mal byť do 
konca jesene tohto roka. Vyhlásenie národného 
parku je ale v kompetencii vlády SR, na návrh 
ministerstva životného prostredia. Bratislavský 
samosprávny kraj sa ale stal sprostredkovateľom 
diskusie medzi vládou a obyvateľmi kraja, ktorí 
podporujú vznik Národného parku Podunajsko.

Veronika Vasilková

Príroda v okolí Dunaja má čo ponúknuť. Bratislavský samosprávny kraj prebral ešte v lete minulého roka záštitu nad iniciatívou vzniku Národného 
parku Poddunajsko. Ten by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja cez Bratislavu, Dunajské luhy až po Veľkoleský 
ostrov. Či sa tento plán ale podarí zrealizovať stále nie je jasné.  
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Termín podávania žiadostí do škôlok sa blíži
V termíne od 2. mája do 5. mája 
2017 bude v ružinovských škôlkach 
zápis. Miestom podania žiadosti  
o prijatie dieťaťa do materskej školy 
bude subjekt materskej školy. 

K žiadosti je potrebné pripojiť aj potvrdenie 
pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevo-
vať materskú školu spolu s informáciou  
o absolvovaných očkovaniach. V prípade 
jeho zdravotných a iných ťažkosti je nutné, 
aby rodič so sebou priniesol aj dokumen-
táciu, ktorú má. Kritéria prijatia sú: dieťa vo 
veku 3  až 6 rokov spôsobilé podľa pediatra 
navštevovať materskú školu, vypestova-
né základné hygienické návyky a ovláda-
nie základných samoobslužných činností. 
Prednostne budú prijímané deti v pred-
školskom veku, teda tie, ktoré k 31. augus-

tu 2018 dosiahnu vek šesť rokov. Dieťa s 
odloženou povinnou školskou dochádzkou 
má právo pokračovať v návšteve škôlky. Pri 
prijímaní detí sa zvykne brať ohľad i nato, ak 
súrodenec navštevuje danú materskú školu. 
Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďo-
vateľom 11 materských škôl s 11 elokova-
nými triedami (pracoviskami). Už niekoľko 
rokov je záujem o ružinovské škôlky vyšší 
ako ich kapacity. V minulom roku dostali  
1 250 žiadostí o prijatie dieťaťa, umiest-
nených bolo viac ako 680 z nich. Prijatých 
nebolo približne 380 detí starších ako  
3 roky. Predpokladaný počet prijatých detí 
v školskom roku 2017/ 2018 je 620 detí. Ide 
o predbežný odhad, nakoľko výsledné číslo 
závisí od počtu detí s odloženou školskou 
dochádzkou, ktoré sú prednostné prijíma-
né. Mestská časť ale plánujte tento rok zvý-

šiť kapacity materských škôl o ďalších mini-
málne 50 miest. Tie vzniknú na Základnej 
škole s materskou školou Borodáčova 2  
a prerobením služobného bytu v Materskej 
škole Prešovská. V riešení sú aj ďalšie zvyšo-
vania kapacít.

(mš)

MŠ Bancíkovej 2
www.nasaskolka.sk

Materská škola Bancíkovej 2 sa zameriava 
na  ozdravné a športové aktivity, digitálne 
technológie a environmentálnu výchovu. 
Škôlka organizuje rôzne výlety, exkurzie, 
pobyty v prírode, športové a kultúrne 
aktivity na multifunkčnom ihrisku. O 
živote škôlky informuje jej vlastný časopis 
s názvom Bancíček.
- škôlka je digitálne a materiálne 

vybavená modernými učebnými pomôckam
- tanečný a výtvarný krúžok, športová gymnastika, zumba, krúžok anglického jazyka
- kurz plávania, korčuľovania, lyžovania
- škôlka je zapojená do projektu Zdravé zúbky- deti sa učia hravým spôsobom, ako si 
správne čistiť zuby.
„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri 
výchove.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

MŠ Exnárova 6
www.ms-exnarova.sk

Škôlka pracuje podľa vlastného školského 
vzdelávacieho programu Púpava, ktorý 
je odvodený od názvu Združenia rodičov 
a detí Púpava pri materskej škole. Škôlka 
má k dispozícii  záhradu, telocvičňu, 
lezecké zostavy, trampolíny, športové 
náradie a náčinie.
- organizuje v spolupráci s rodičmi rôzne 
pohybové aktivity ako Beh zdravia o 
putovný pohár, Šarkaniáda, Deň zdravia

- výučba dopravnej výchovy - Exnáriček dopraváčik 
- projekt Malí pestovatelia, v ktorom sa deti starajú o svoje vlastné políčka 
- ponúka krúžkovú činnosť: tanečná a pohybová výchova, futbal, anglický jazyk
- škôlka sa zapája do zábavno-vzdelávacieho projektu OLOmánia
 „Nad zlato drahší a nad sklo krehkejší klenot je dieťa. Ľahko možno ublížiť, no 
škoda z toho je nesmierna.“ (Ján Amos Komenský)

MŠ Medzilaborecká 4
ET Haburská 4
www.msmedzilaborecka.sk

Materská škola Medzilaborecká 4  
s elokovanými triedami na Haburskej 4 
nesie názov Farbičky- Čarbičky. Škôlka 
disponuje veľkou záhradou aj s ovocnými 
stromami, malou zeleninovou záhradkou 
a kvetinovými záhonmi, z čoho vychádza 
aj zameranie na environmentálnu 
výchovu. 

- škôlka sa zapája do environmentálneho projektu, počas ktorého navštevujú deti priamo 
v škôlke drobné zvieratá 
- organizuje školu v prírode a výlety

- ponúka tanečný, spevácky krúžok, tvorivé dielničky a krúžok anglického jazyka, 
elokované triedy aj tenisovú prípravu 
- škôlka je zapojená do projektu Slovenského červeného kríža s názvom Dorotka nám ochorela
- ET Haburská 4 získali grant na skleník, v ktorom deti pestujú a starajú sa o rôzne kvety 
a bylinky
- MŠ Medzilaborecká 4 je, v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, zapojená do 
projektu s názvom Dajme gól
„Naša škola farbička, my sme dobrá partička!“

MŠ Miletičova 37
ET Gemerská 4
www.mskola.sk

Činnosť materskej školy je zameraná 
hlavne na pohybové aktivity, ale aj na 
všetky ostatné edukačné činnosti. Škôlka 
ja vybavená kvalitnými didaktickými 
pomôckami, deti majú  k dispozícii veľký 
školský dvor s množstvom hracích prvkov 
a s dvomi altánkami. 
- škôlka poskytuje rodičom pedagogické a 
psychologické poradenstvo 

- ponúka krúžok anglického jazyka, pohybovú výchovu, zumbu, kurz korčuľovania, kurz 
plávania v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, p.o. a Basketbalovým klubom 
Ružinov 08
- elokované triedy ponúkajú aj literárno-dramatický krúžok
- škôlka je zapojená do projektu Dorotka a jej priatelia – zdravoveda v spolupráci  
s mládežou Slovenského červeného kríža 
- škôlka organizuje lampiónový sprievod spojený s halloweenskou zábavou, výlety do 
prírody a múzeí, karnevaly
- deti absolvujú letnú olympiádu, hudobné a divadelné predstavenia, ukážky práce 
záchranárov, polície a sokoliarov
Motto: „Učiteľka nedáva deťom len um, ale aj svoje srdce.“

MŠ Piesočná 2
ET Rádiová 52, ET Vietnamská 13 
https://piesocna2.edupage.org

Materská škola má zrevitalizované 
školské záhrady. Disponuje 
moderným vybavením tried 
didaktickou technikou, internetom 
a učebnými pomôckami.  
Spolupracuje s domovom 
dôchodcov, podporuje talentované 
deti individuálnym prístupom 
učiteliek.

- ponúka krúžok anglického jazyka, spevácky, výtvarný a fyzioterapeutický krúžok, 
zumbu, kurz plávania, korčuľovania, gymnastiky
- celoročný projekt Muzikohranie- dramatizácia rozprávky, v sprievode rytmických 
hudobných nástrojov, spojená s pohybom dieťaťa
- upevňovanie vzťahov so zvieratami- canisterapia a hipoterapia
- škôlka je zapojená do projektu s názvom Zdravé zúbky
- organizuje akcie ako napríklad „Balónik šťastia“, výroba vtáčích búdok, karneval či 
brigády

RODIČIA, NEZABUDNITE  
SO SEBOU VZIAŤ:

- vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa 
do materskej školy spolu  
s potvrdením pediatra

- rodný list dieťaťa a občiansky 
preukaz k nahliadnutiu, za účelom 
overenia údajov
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MŠ Pivoňková 9
ET Astrová 5, ET Nevädzová 12, ET Šalviová 5
www.mspivonkova.sk, www.skolka.itmk.sk

Materská škola Pivoňková 9 disponuje 
veľkou záhradou s množstvom kríkov 
a kvetov. Už niekoľko rokov organizuje 
„Slniečkarske kilometre“. Ide o spoločnú 
nenáročnú turistiku zamestnancov 
škôlky, rodičov a detí. 
- škôlka ponúka krúžok anglického 
jazyka, krúžok šikovných rúk, tanečnú 
rytmiku, plavecký výcvik, základy 
korčuľovania a lyžiarsky výcvik 
- škôlka organizuje napríklad týždne 

zdravia, vianočné trhy či vyrezávanie tekvíc
- ET Astrová 5 realizujú  projekt Škôlkári –Farmári zameraný na praktické využite znalostí 
detí v oblasti prírody, ako je sadenie a pestovanie úžitkových plodín a byliniek
- ET Šalviová 5 v spolupráci s dopravnou políciou vyučujú dopravnú výchovu, ponúkajú 
futbalový krúžok aj pre dievčatá, sú zapojené do projektu Zdravé zúbky
Motto MŠ Slniečko : „ Dieťa šťastné je dieťa zdravé.“

MŠ Prešovská 28
ET Palkovičova 11/A
www.mspresovska.sk

Materská škola ponúka krúžok 
anglického jazyka, tanečný, spevácky 
a výtvarný krúžok. Predškoláci chodia 
na plavecký a korčuliarsky výcvik. 
Škôlka je zapojená do projektu Škola 
podporujúca zdravie. Prostredníctvom 
environmentálnej výchovy rozvíja 
kladný vzťah detí k životnému 
prostrediu.
- škôlka je zapojená do projektu 

DentalAlarm, v ktorom sa deti učia viac o dentálnej hygiene, anatómii, patogenite a 
výžive
- škôlka organizuje malú logickú olympiádu
- medzi projekty škôlky patria Recyklohry- recyklačný program, ktorého cieľom je 
prehĺbiť znalosti detí v oblasti triedenia a recyklácie odpadov 
- škôlka je zapojená do projektu Zdravé oči už v škôlke- program s celoslovenským 
pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách
 Motto: „Múdra sova letí svetom, je príkladom našim deťom.“

MŠ Stálicova 2
ET Haburská 6
http://ms-stalicova.webnode.sk/

Materská škola, okrem iného, kladie 
dôraz na upevňovanie záujmu detí 
o estetickú výchovu, ľudové umenie 
a rozvíjanie športovo – pohybových  
schopnosti v záujmových krúžkoch. Je 
tiež zapojená do projektu Mlieko pre 
školy v EÚ a projektu Ovocie a zelenina 
do škôl. 
- škôlka ponúka spevácky krúžok  
s názvom Škovránok, tanečný krúžok 

zameraný na ľudové tance, zumbu pre deti, krúžok anglického jazyka
- deti so svojím folklórnym programom vystupujú na miestnom úrade, besiedkach a 
rôznych podujatiach 
- škôlka organizuje dvakrát ročne školu v prírode 
- rozvíja vzťah detí k zvieratám- canisterapia, návštevy sokoliarov     

MŠ Šťastná 26
www.stastik.sk

Materská škola sa zameriava na 
environmentálnu výchovu. Plánuje 
vytvoriť „Záhradu, ktorá učí“. V záhrade 
škôlky už sú 3 vyvýšené záhony so 
zeleninou, priesadami a jahodami, 
bylinková špirála a minikompostovisko. 
Na pláne je ešte pocitový chodník  
a priestor na oddych s lavičkami.

- škôlka ponúka krúžok anglického jazyka, tanečnú prípravu, tvorivé dielničky, spevácky 
krúžok
- medzi projekty škôlky patria Lesné, poľné, domáce zvieratá a vodné živočíchy a projekt 

Život motýľov
- škôlka organizuje akcie s rodičmi ako tekvicová slávnosť, vianočné besiedky, rozlúčka  
s predškolákmi a iné 
- škôlka je zapojená do projektov: Dorotka a jej priatelia, Ekovýchovný program Živica, 
Zelená škola, OLO separovanie a ďalšie

MŠ Velehradská 24
ET Budovateľská 10, ET Tekovská 7
www.velehradskams.webnode.sk, 
http://budovatelskaep.webnode.sk,

Materská škola sa zameriava na rozvoj 
kultúrnej, čitateľskej a počítačovej 
gramotnosti, venuje sa aj slovenským 
ľudovým zvykom a tradíciám. Škôlka 
organizuje rôzne kultúrne programy pre 
rodičov a verejnosť, tematické sprievody, 
besedy či športové dni. 
- škôlka je zapojená napríklad do projektov: 
Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko pre školy  

v EÚ, Koníky - naši kamaráti, KIDSMART- riešenie zabudovaných edukačných aktivít pre 
5-6 ročné deti na počítači  
- škôlka rozvíja vlastnými projektmi tvorivosť detí, ich skúsenosti s písmom, prácu  
s počítačom a osvojovanie si knižných konvencií, podporuje zdravý životný štýl
- MŠ Velehradská ponúka krúžok šikovných rúk, anglického jazyka, výtvarný, spevácky, 
športový, tanečný a Hula-hop krúžok
- ET Budovateľská ponúka krúžok anglického jazyka, výtvarný a tanečný  krúžok  
- ET Tekovská ponúka výtvarný a literárno-dramatický krúžok

MŠ Západná 2
www.mszapadna.estranky.sk

MŠ Západná 2 je zameraná na rozvoj 
pohybu, environmentálnu výchovu a zdravé 
stravovanie. Škôlka ponúka po celý rok 
hipotrapiu, dramatický a spevácky krúžok. 
Aktívne sa zapája do rôznych grantových 
výziev.
- ponúka športový krúžok Move, ktorý sa 
zaoberá rozvojom pohybovej inteligencie
- v rámci enviromentálnej výchovy navštevujú 

deti drobné zvieratká
- škôlka je v rámci zdravého stravovania zapojená do projektov: Školské ovocia a Školské mlieko
- zapojila sa do ekovychovného programu Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE, ktoré 
cieľom je viesť deti k ochrane prírody a svojho zdravia 
- organizuje rôzne besiedky, podujatia, brigády a šarkadniádu
,,Jedine deti vedia, čo hľadajú." (Antoine de Saint –Exupéry) 

(mš)
foto: archívy MŠ, Rasťo Petrisko, Stanislav Šenc

Harmonogram Hojdana Apríl 2017
Počas Veľkonočných prázdnin  

(13.4. – 18.4.2017) bude Hojdana zatvorená

2.4. Veľkonočné radosti – veľkonočné dielničky pre deti a ich 
pomocníkov rodičov s Dankou Kaškou a Soničkou (10:00 – 12:30 hod.). Vstupenky 
je potrebné si zakúpiť vopred na recepcii
7.4. Múdry piatok v Hojdane - „Empatia“, prednáška lektorky 
Efektívneho rodičovstva (10:30 hod.)
14.4. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí (10:00 hod.)
23.4. Veľkonočné tajomstvo - rozprávkové divadelno-herničkové 
nedeľné dopoludnie v Hojdane (10:00 hod.). Vstupenky je potrebné si vopred 
zakúpiť na recepcii MC Hojdana
28.4. Múdry piatok v Hojdane – „Schusslerove - bunkové soli ako 
podporná terapia ochorení“ – prednáška Mgr. Jarmily Chudíkovej (10:30 hod.)

Voľné miesta v krúžkoch:
Zvončekovo - hudobný krúžok s prvkami muzikoterapie pre detičky od 2 rokov
Kreatívny pohyb s Myškou – štvrtkové tančeky pre 4 – 5 ročné deti
Šikulinček – utorkové tvorivé dielničky pre deti a rodičov

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

Zmena programu vyhradená
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etapa  
v predaji2.

žite svoj príbeh

v ružinove

už staviame

Vyberte si svoj nový domov už dnes. 
V cene každého bytu je pivničná  
kobka a kvalitný štandard.  

Stop vandalom!

ZŠ Kulíškova sa roky snaží zveľaďovať svoj areál. 
To je jeden z dôvodov, prečo sa v minulosti 
združenie rodičov stalo úspešným žiadateľom  
o grant z rozpočtu Ružinova. Zo získaných peňa-
zí postupne revitalizovalo pozemok, ktorý slúži 
nielen školákom, ale aj verejnosti. Jeho mimo-
riadne obľúbenou súčasťou bolo „posedenie 
pod čerešňou“. A práve to lákalo nielen ľudí, 
ktorí na tomto  mieste radi relaxovali, ale aj van-
dalov. Počas jedného marcového víkendu čaka-
lo školákov nemilé prekvapenie. V pondelok 
našli altánok so sedením zdemolovaný. Vedenie 
školy, učitelia aj samotní žiaci len krútili hlavami. 
„V našom areáli sme mali nevítanú návštevu. 
Predpokladáme, že to urobili mládežníci, lebo 
rozumovo zdatný či už dospelý alebo mladý 
človek by toto neurobil. Môžu to byť „teenage-
ri" z okolia, pretože rozbité a poprehadzované  
veci sú výčinom alkoholu, drog alebo zlej rodin-
nej výchovy,“ myslí si riaditeľka ZŠ Kulíškova 
Antónia Snehotová. Vandali tak zničili prácu, 

ktorá bola príkladným výsledkom spolupráce 
rodičov, žiakov školy a učiteľov. Spoločnými 
silami postupne zveľaďovali areál, najčastejšie 
formou brigád. Práve tá ich zrejme neminie ani 
tentoraz.  

VANDALI ÚTOČILI OPAKOVANE
Marec 2017. Toto obdobie sa zapíše do čier-
nej kroniky školy. „Posedenie pod čerešňou“ 
sa stalo terčom vandalov trikrát. Agresivita ich 
skutkov sa pritom stupňovala. Dnes je altánok 
poškodený natoľko, že je ohrozená jeho stabi-
lita i fungovanie. „Vandali doslova zničili úsilie 
MČ BA-Ružinov. V rámci grantu sme dostali na 
to 5000 eur. Rodičovské združenie zabezpečilo 
montáž ako oddychovú zónu. Rodičia s deťmi 
sem chodili v popoludňajšom čase počas víken-
dov, deti tu oslavovali svoje meniny, narodeni-
ny, robili sa tu podujatia školy. Inými slovami, 
bolo to spoločenské miesto našej školy. Som 
veľmi nešťastná,“ pokračuje riaditeľka školy. 
Paradoxne, jedinečné miesto sa stalo terčom 
vandalov už opakovane. V minulosti odlomili 
striešku altánku, tentoraz poprehadzovali sede-
nie a rozniesli ho po areáli. Jedna časť sa ocitla 
dokonca na neďalekom pieskovisku. Zo spodné-
ho opevnenia povytŕhali dva posedy a roztrhali 
plátno darcu, ktorý pomáhal zveľadiť športový 
areál. Neskôr sa na jednom z drevených stolov 
objavili známky po ohni a pribudli graffity zo 
spodnej strany striešky. To už išlo o ďalší marco-
vý útok. Vandali svoje „dielo“ zakončili nakoniec 
totálnym zdemolovaním sedenia, ktoré zlomili  

v niekoľkých častiach. Vedenie školy už po 
prvom útoku kontaktovalo políciu. „Hliadka pri 
zákroku postupuje v zmysle zákona. To zname-
ná, že zakročí proti mladistvým, ale všetko sa 
odvíja od výšky škody. Majiteľ ju musí vyčísliť. 
Keď výška škody presahuje určitú hranicu, tak sa 
to postupuje na prejednanie už nie priestupku, 
ale trestného činu. Avšak, v prípade mladist-
vých nie je žiadny postih, zodpovedajú za nich 
rodičia. Všetko teda ide na vrub rodičov,“ pribli-
žuje veliteľ MsP Bratislava II Jaroslav Tuleja. „Ide o 
opakované a zámerné vandalstvo. Podľa mňa 
sa ani prehrešky neplnoletých nesmú tolerovať. 
Tomuto nechápem v tomto štáte,“ tvrdí riaditeľ-
ka školy Antónia Snehotová. Ako dopadne osud 
posedenia v areály školy, ukáže čas. V rukách to 
má nielen polícia, ale aj učitelia, rodičia a školáci, 
ktorí musia spojiť sily, aby upratali skazu po 
výtržníkoch.

Veronika Vasilková
Foto: autorka

Vandali sa nezastavia pred ničím. Naposledy si vzali „na mušku“ areál Základnej školy Kulíškova. 
Zaútočili tam opakovane počas niekoľkých dní. 

inzercia
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Úspešný globálny koncept 
Fun Learning zavítal na Borodáčovu

Pod záštitou Ministerstva zahra-
ničných vecí a európskych zále-
žitostí SR a Veľvyslanectva SR  
v Helsinkách sa uskutočnila na 
Základnej škole Borodáčova 
misia úspešných fínskych podni-
kateľov na Slovensku. Misiu viedol 
Peter Vesterbacka, úspešný fínsky 
vizionár a podnikateľ. Okrem Petra 
Vesterbacku sa misie zúčastnila 
Sanna Lukander a aj ďalší fínski akté-
ri v oblasti digitálneho vzdelávania. 

Skupina úspešných fínskych podnikateľov začala v minulom roku realizovať globálny koncept  
s názvom Fun Learning v USA, Číne, Brazílii, Singapure a Spojených arabských emirátoch. Cieľom 
fínskej podnikateľskej misie v SR je naštartovať pilotný projekt Fun Learning v oblasti vzdelávacích 
technológií v Európe. Slovensko by sa tak mohlo stať prvou európskou krajinou, kde sa tento 
projekt začne realizovať s vyhliadkou dlhodobej spolupráce. Tento unikátny koncept je založený 
na fínskom know-how a skúsenostiach v oblasti vzdelávania spolu s prvkami Fun Learning filo-
zofie, pričom zohľadňuje najnovšie trendy a globálne potreby pre budúce vzdelávanie. Súčasťou 
konceptu je profesionálny rozvoj učiteľov, vytváranie učebných stratégií a hier, sprostredkovanie 
digitálneho obsahu, ako aj hľadanie nástrojov pre učiteľov na vytváranie vlastného obsahu, ktorý 
je kultúrne a systémovo prispôsobený miestnym podmienkam. Počas praktickej ukážky so žiak-
mi našej základnej školy predstavili fínski hostia hernú vzdelávaciu aplikáciu pre výuku chémie. 
Následne krátkou ukážkou predstavili vzdelávací kurz pre hobby, ktorý v dnešnej dobe komerč-
ných vesmírnych ciest zaujal možno aj skutočných, vesmírnych cestovateľov. Tento program  
v sebe kombinuje prvky prírodných vied a fyziky. Základnej škole Borodáčova sa tak naskytá 
príležitosť prispieť spoločne s fínskymi partnermi k rozvoju vzdelávacieho systému v oblasti digi-
tálnych technológií s globálnym dosahom. 

Martin Kotyra

O
čam

i R
užinovčanov

Neospravedlniteľná ignorancia
      
Vážená redakcia, 
posielam vám podnet na skutočnosť, 
ktorú sa už viac rokov nedarí vyriešiť. 
Pritom ide o technicky aj finančne nie 
až tak náročnú opravu. 

Nemocnica Ružinov slúži množstvu 
obyvateľov nie len Ružinove a okrem toho 
tu každý deň sanitky rýchlej zdravotnej  
pomoci prinášajú pacientov vo vážnom 
stave na urgent. Avšak, posledný úsek 
od Ružinovskej cesty do nemocnice 
musia sanitky prechádzať doslova 
tankodromom. Cesta je rozbitá, hrboľatá 
a plna jám. Takže vodiči sanitiek musia 
spomaliť,  vyhýbať sa jamám, resp. prejsť 
cez ne, tak aby pacienta nevytriasli, 
nehovoriac o tom, ak práve zdravotníci 
musia vykonávať v sanitke úkony na 
záchranu pacienta. Bez ohľadu na to, 
komu tento krátky úsek cesty patrí, je 
nutné zabezpečiť jej urýchlenú opravu. 
Inak je to hazard so zdravím pacientov 
a ignorancia. Nechápem, ako to 
zodpovedný subjekt môže nechať  
v takom stave. Fotky sú z februára tohto 
roku. Zaujímavé, že pred súkromným 
plateným parkovisko je cesta opravená. 
Tam to ide.

Ďakujem
PP (plné meno nášho čitateľa má 

redakcia k dispozícií)

Parkovanie

Dobrý deň, 
urobí niekto niekedy  poriadok s drzými 
šoférmi, ktorí parkujú na trávnikoch? 

Aj keď  na tráve bol sneh a mrzlo, museli 
si všimnúť, že to už nie je cesta, veď 
prekonávali obrubník. 
Toto sa deje nielen na Kvačalovej, ale  
bežne aj inde v meste. Všade tam,  kde 
odstránia stromy a nezasadia nové,  sa o 
pár týždňov parkuje a z trávnika je po pár 
dažďoch rozrytý terén.

S pozdravom
Beata Procházková

Ružinovská hokejbalová hala je opäť otvorená
Hokejbalová hala  
v Areáli netradičných 
športov na Pivoňkovej ulici 
je opäť po dlhšom čase 
v prevádzke. A to vďaka 
rekonštrukčným prácam za 
viac ako 140-tisíc eur. 

Športoviská v Areáli netradičných špor-
tov na Pivoňkovej ulici, ktorý spravu-
je Ružinovský športový klub, p.o., boli  

v nevyhovujúcom stave. Najviac potrebovala stavebné úpravy hokejbalová hala. Tá bola 
postavená v roku 2010. Projektovaná bola ako uzatvorená, no namiesto toho bola ešte 
donedávna stále z bokov otvorená resp. prekrytá len plastovými stenami. Po obhliadke 
s realizátorom stavby, statikom a projektantom bolo jasné, čo treba urobiť, aby bola hala 
opäť prevádzky schopná. Stavebné práce spočívali v uzatvorení bokov haly, v spevnení 
strechy špeciálnymi výstužami, výmene nosných stĺpov a úprav vnútorného priestoru 
haly. „Trvalo to dlhšie, ako sme plánovali. Dokončenie celej haly bolo náročnejšie, ako sme 
predpokladali. Časovo sa to naťahovalo, ale sme radi, že sa nám to podarilo dotiahnuť 
do úspešného konca,“ povedal na margo zrekonštruovanej haly riaditeľ Ružinovského 
športového klubu, p.o. Ľubomír Lenár. Z vynovenej haly sa tešia najmä hokejbalisti  
z Leaders Ružinov, ktorí sa tak po takmer roku opäť vrátili na domáce ihrisko. „Stálo nás to 
nemalé náklady. Chodili sme trénovať a hrali sme v Gajaroch. Nechceli sme ustúpiť z našich 
štandardov, lebo ako jediný extraligový klub sme hrávali stále na plastovom povrchu za 
zakrytou halou. Pevne sme verili, že sa sem vrátime, síce skôr, ale tak nakoniec sa to poda-
rilo,“ uviedol viceprezident Slovenskej hokejbalovej únie a manažér Leaders Ružinov Július 
Száraz. „Sme radi, aj si to vážime. Veríme, že sa tu dobuduje aj to ostatné, čo tu má ešte 
byť a  tá hala bude plne funkčná. Bude sa určite využívať nonstop. Bude to nielen pre nás, 
ale i pre iných športovcov, lebo tých hál je málo,“ doplnil Dušan Danko z Leaders Ružinov. 
Celková investícia do týchto prác bola vo výške viac ako 140-tisíc eur. V rozpočte mestskej 
časti sú vyčlenené peniaze na ďalšie úpravy, ktoré hala a areál potrebujú. Ide napríklad o 
dobudovanie šatní, hygienických zariadení, oplotenia a zabezpečenie areálu. Postupne 
sa tak Areál netradičných športov pozdvihne na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Na pláne je aj 
uzatvorenie a zateplenie menšej haly v areáli.

Marianna Šebová
Foto: Autorka
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Ako bude vyzerať roh Hraničnej a Mierovej?

Vyrastá tu polyfunkčný objekt Treenium. Komplex by mal obsahovať 
dve budovy spojené centrálnou časťou. Nižšia z nich bude mať tri nad-
zemné podlažia, vyššia deväť. Aspoň taký bol pôvodný plán. Výstavba  
v Ružinove je ale pálčivá téma, pri ktorej Ružinovčania okamžite zbystria 
pozornosť. Ako sa ukazuje z novej výstavby majú obavy. Vyplynulo to 
aj z marcového stretnutia starostu s obyvateľmi, ktoré pravidelne raz 
do mesiaca organizuje hlava mestskej časti. „Bývam na Kladnianskej 
ulici, kde mi nad hlavou lietajú lietadlá. Bojím sa, kedy ktoré spadne. 
Nerozumiem, ako môže niekto povoliť stavať v tejto časti tak vysokú 
stavbu,“ povedal nám jeden z nich. Verejnosť zneistila najmä informá-
cia, že investor chce z pôvodnej deväť poschodovej budovy navýšiť 
podlažia až na osemnásť. Spoločnosť Greefing group, ako developer 
projektu Treenium, v súčasnosti disponuje platným stavebným povo-
lením a potrebnou dokumentáciou k výstavbe deväť poschodového 
objektu, pravdou ale ostáva, že nad navýšením podlaží reálne uvažuje. 
„Spoločnosť požiadala o súhlas s navýšením stavby na 18 poschodí.  
V uvedenej veci zatiaľ nebolo rozhodnuté. Spoločnosť Greefin Group  
v tejto veci postupuje v zmysle platnej legislatívy a bude rešpektovať 
stanoviská príslušných úradov. V prípade nesúhlasného stanoviska 
bude projekt realizovaný v pôvodne navrhovanej výške,“ tvrdí Milan 
Halgaš, člen dozornej rady spoločnosti GREEFIN group, a.s. Investor má 
stavebné povolenie ešte z roku 2009 na budovu v tvare „L“, kde jej naj-
vyššia časť má deväť podlaží. Takto rozsiahla stavba si podľa stavebného 
zákona vyžaduje územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ktorému 
predchádzajú výsledky z EIA.  

Aktuálne je vyšší projekt v posudzovaní
Proces EIA posudzuje vplyvy na životné prostredie a slúži ako objek-
tívny podporný podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy. 
Investor si sľubuje zvýšenie komfortu danej oblasti. Architekti projektu 

našli inšpiráciu až v Miláne. Motívom na projekt Treenium bola štúdia 
architekta Stefana Boeriho. Ide o stavby, ktorých súčasťou je aj park  
a zeleň. „Projekt Treenium má ambíciu stať sa nielen dobrým susedom, 
ale prináša do lokality Ružinov novú víziu zeleného bývania. Jeho 
súčasťou budú vertikálne umiestnené vysunuté záhrady a živý strom 
v každom byte. Nepôjde pritom o žiadne malé stromčeky. Architekti 
navrhli stavbu tak, aby zniesla záťaž a poskytla komfort vybraným 
slovenským drevinám ako sú breza, lipa či hrab,“ dopĺňa Milan Halgaš. 
Starosta Ružinova Dušan Pekár ale s navýšeným projektom nadšený nie 
je. „Neviem si  predstaviť v tejto lokalite stavbu, ako prezentuje investor. 
Utrpeli by tým najmä obyvatelia blízkych bytových a rodinných domov, 
nehovoriac o dopravnej záťaži, ktorú by so sebou takáto výstavba pri-
niesla. Vlani, keď začal investor v médiách prezentovať svoje plány na 
navýšenie stavby, sme požiadali hlavné mesto, aby nevydalo záväzné 
stanovisko k tejto vyššej stavbe. Náš nesúhlas s týmto navýšením sme 
vyjadrili aj v procese EIA,“ vyjadril sa Dušan Pekár. K investičnému záme-
ru sa zatiaľ konkrétne nevyjadrila ani mestská samospráva. „Hlavnému 
mestu k stavbe Treenium nebola doručená žiadosť o záväzné stanovisko 
ani súvisiaca dokumentácia k projektu zo strany investora, nemáme sa 
preto k čomu vyjadriť,“ tvrdí hovorkyňa Bratislavy, Zuzana Onufer. Nič to 
ale na veci nemení, stavebník stavia a zatiaľ nik netuší, do akej výšky sa 
kolos nakoniec vytiahne. Napriek tomu sa investor nebráni komunikácii 
so žiadnou zo zúčastnených strán. Dokonca plánuje aj verejné stretnu-
tie, na ktorom by sa uvideli na správnu mieru všetky fakty. Na to si ale 
budeme musieť ešte počkať. V hre ale ostáva aj pôvodný plán investora. 
„V súčasnosti preverujeme všetky zákonné možnosti týkajúce sa zmeny 
projektu. Prebiehajúci proces EIA je jedným z nich. Samozrejme, bude 
nutné sa v istej fáze procesu rozhodnúť o ďalšom pokračovaní,“ uzatvára 
Halgaš z GREEFIN grop, a.s.

Veronika Vasilková

Bratislava 2017

www.florabratislava.sk

Medzinárodná

výstava kvetov

a záhradníctva

INCHEBA EXPO
Organizátor

inzercia

Ružinov je mimoriadne obľúbená mestská časť. To má aj svoju daň. Láka ako nových obyvateľov, tak  
aj investorov, ktorí tu chcú realizovať svoje plány. Ružinovčania tak naposledy mohli postrehnúť stavebný ruch na rohu  
Gagarinovej, Mierovej a Hraničnej ulice. 
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Farmárske trhy už aj v Ružinove
Bryndza zo Zázrivej, koláč „štedrák“  
z Banskej Bystrice či kváskový chleba  
z Jahodnej. Aj takýto sortiment a 
mnohé ďalšie tradičné slovenské 
výrobky ponúkajú Farmárske trhy, 
ktoré sa po prvýkrát konali aj  
v Ružinove v sobotu 18. marca pred 
Domom kultúry Ružinov. Opakovať sa 
budú vždy po 14-tich dňoch.

Milovníci tradičných slovenských potravín si od soboty 18. marca 2017 
prídu v Ružinove na svoje. Pravidelne každé dva týždne sa pred Domom 
Kultúry Ružinov na Ružinovskej 28 budú konať farmárske trhy. „Teší 
nás, že sa nám v Ružinove podarilo nájsť priestor pre farmárske trhy. 
Tešíme sa na pravidelných návštevníkov a veríme, že trhy budú mať 
u Ružinovčanov úspech,“ uviedol organizátor Vladimír Novotný zo 
spoločnosti Farmárske trhy, s.r.o. Na sobotňajších farmárskych trhoch, 
ktorých partnerom je aj mestská časť Ružinov, si budú môcť návštevníci 
zakúpiť výrobky z rôznych kútov Slovenska. Nebude tam chýbať kvásko-
vý chlieb z Jahodnej, ktorý vydrží čerstvý aj 4 dni. Pre niektorých bude 
možno novinkou typický slovenský koláč „štedrák“, ktorý má poschodia 
z maku, orechov, lekváru a tvarohu. Návštevníci si budú môcť zakúpiť 
aj zdravú bryndzu, ovčí syr a iné mliečne výrobky zo Zázrivej. K tomu 
domáce maslo, jogurty, vajcia, cestoviny či víno z Modry - dokonca aj 
ríbezľové či jahodové. Na svoje si prídu aj milovníci mäsa a zabíjačko-
vých špecialít, tešiť sa môžu na kvalitné klobásy, jaternice, huspeninu 
či oškvarky. Lákadlom budú aj moravské frgále od výrobcov z Rožňova 
pod Radhoštem. Okrem toho bude na farmárskych trhoch aj stánok so 
sezónnou zeleninou, medom od včelára, slovenským makom a mnohý-
mi ďalšími tradičnými produktmi.

Najbližšie termíny Farmárskych trhov pred DK Ružinov 
na Ružinovskej 28.

 Sobota 1.4. 8:00 - 14:00, Sobota 15.4. 8:00 - 14:00, 
Sobota 29.4. 8:00 - 14:00, Sobota 13.5. 8:00 - 14:00

(mš)

Na Ostredkoch  
vzniká komunitná záhrada

Ružinov sa už čoskoro pridá 
ku mestským častiam s mož-
nosťou vlastnej záhradky  
v blízkosti „bytovky“. Ďalšia 
komunitná záhrada si našla 
svoje miesto v areáli športové-
ho gymnázia na Ostredkoch. 
„Po mojom prisťahovaní do 
Ružinova sa nedala prehliad-
nuť obrovská aktivita jeho 

obyvateľov, ktorým záleží na svojom okolí. Na druhej strane bolo vidieť 
viaceré zanedbané verejné priestory, na ktoré si už každý časom akosi 
zvykol. Tak som sa rozhodol skúsiť využiť tieto dva fakty v prospech 
celej lokality a tak vznikla myšlienka vytvoriť komunitnú záhradu na 
mieste niekdajšieho volejbalového ihriska," povedal iniciátor projektu 
Ladislav Dudor z OZ Komúna. S vedením športového gymnázia sa 
občianske združenie dohodlo na spolupráci a na bezplatnom užívaní 
časti pozemku v areáli školy. V Bratislave dnes funguje viacero komunit-
ných záhrad, v ktorých majú obyvatelia mesta možnosť pestovať zele-
ninu. Popri iných túto jar otvorí novú pestovateľskú sezónu napríklad 
Vinica a mobilná záhrada Pionierska, komunitná záhrada v postupne 
obnovovanom vinohrade. Tento projekt iniciovala skupina Vnútroblok, 
ktorá sa čiastočne podieľa aj na spustení komunitnej záhrady na 
Ostredkoch. „Po skúsenostiach so zakladaním záhrad na troch rôznych 
miestach v Bratislave sme presvedčení, že záhradkárčenie funguje  
a spája ľudí a oživuje verejný priestor,” hovorí Sandra Štasselová z OZ 
Vnútroblok. Ako sa zapojiť? Projekt Komunitnej záhrady na Ostredkoch 
je dobrovoľnícky, momentálne sa iniciátori venujú zháňaniu finan-
cií a zostavovaniu organizačného tímu. Ktokoľvek sa môže prihlásiť  
a pomôcť, prípadne avizovať svoj záujem o záhradkárčenie mailom na  
ladislav@komuna.sk. V apríli sa rozbieha sezóna a taktiež registrácia 
členov, ktorí majú záujem o pestovací box.

(red)

2. fáza v predaji
Moderné bývanie v Ružinove

Vyberte si svoje vysnívané bývanie z novej ponuky bytov. Relax či 
nákupy na jedinečnom bulvári priamo pod domom a dva súkromné 
dvory na bezpečné hry vašich detí, aj to sú Jarabinky. 

jarabinky.sk

uvádzacie ceny
Prvých 20 bytov za

inzercia
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Zaujímavosti Dulovho námestia
Dulovo námestie patrí 
svojou zastavanosťou 
k pomerne mladému 
územiu. Prvá výstavba sa 
tu začala uskutočňovať 
na začiatku 20-tych rokov 
dvadsiateho storočia.  

Oblasť Dulového námestia bola dôle-
žitou zásobárňou mesta. Boli tam 

ovocné sady a pestovala sa tam zelenina. 
Títo zeleninári a ovocinári patrili k bohatším 
roľníkom. Každé ráno zásobovali mestské 
trhy ich vlastným ovocím a zeleninou. „Toto 
trvalo do začiatku dvadsiateho storočia. 
Prvou lastovičkou dnešnej výstavby bola 
neďaleká Cvernovka,” hovorí Ivo Štassel ria-
diteľ Mestského ústavu ochrany pamiatok. 
Cvernovka mala výrazný vplyv aj na výstav-
bu v okolí. Keď počet zamestnancov v továr-
ni prekročil 900, miestne stravovacie zaria-
denie v objekte im už nestačilo. Rozhodli 
sa tak na neďalekom Dulovom námestí 
vybudovať jedáleň. Budova na prvý pohľad 
pripomína barokový zámok. Po druhej sve-
tovej vojne zobrala objekt armáda a dodnes 
je funkčná, sídli tam Posádkový dom hudby. 

500 BYTOV A SÍDLISKO KOŠICKÁ
Prvá obytná výstavba vznikala od  
roku 1949 pri uliciach Svätoplukova a 
Budovateľská. Architektom tejto obytnej 
časti sa stal A. Daríček.  Projekt 500 bytov 
patril k prvému sídlisku v meste. Boli vybu-
dované domy, ktoré boli umiestnené vedľa 
seba a v nich sa nachádzali malometrážne 
byty. Táto výstavba reagovala na stále sa 
zvyšujúci  dopyt po ubytovaní v Bratislave.

V 50-tych rokoch sa rozhodlo, že novo-
vzniknuté sídlisko Košická bude nadväzovať 
na projekt 500 bytov, ale v inom duchu. 
„Sídlisko Košická bolo plánované byť veľ-
korysejšie ako 500 bytov. Byty mali byť 
väčšie a samozrejmosťou bola občianska 
vybavenosť,” dodáva Štassel. Atmosféru 
veľkorysosti tomu dodáva aj námestie, ktoré 
bolo určené na zhromažďovanie obyvateľov 
a aj výrazné priehľady medzi domami.  Prvé 
domy boli vybudované v neorenesančnom 
štýle, ktorý je ale viac realistický. „Nebola 
tam žiadna sochárska výzdoba, ako to 
bývalo pri renesancii. Vplyv je ale  cítiť pri 
balkónoch, zábradliach a ustúpenom hor-
nom podlaží, ” dopĺňa Štassel.  Unikátnou 
vecou bolo podlubie. Slúžilo hlavne pre 
obchody a týmto si vybudovalo status 
„malého mestečka”. Obyvatelia, ktorí tu žili, 
mal i tak všetko pri ruke a sídlisko spĺňalo 
všetky možnosti občianskej vybavenosti. 

FONTÁNA MILENCOV 
S pribúdajúcimi bytovými domami vznikala 
na Dulovom námestí aj sochárska výzdoba. 
Fontána milencov je od sochára Alexandra 
Trizuljaka a odhalená bola v roku 1960. 
Fontána je centrom námestia a vytvorená je 
na priesečníku línii bývalého hotela Dukla 
a obytných domov.  Fontána je zaujímavá 
svojím spracovaním. Sochár v nej použil 
modernistický princíp spracovania, sochy 
milencov poňal štylizovane, abstraktne. 
Motív milencov tak prechádza do úzadia. 
„Pri rekonštrukcii bola pôvodná nádrž, 
ktorá bola štýlová v estetike 60-tych rokov, 
nahradená neutrálnou, ktorá nič nehovorí,” 
dopĺňa Ivo Štassel.  

BÝVALÝ HOTEL DUKLA
Vystavaný bol taktiež v 60-tych rokoch a 
bol pevnou súčasťou sídliska. Prvotne to 

ale nebol hotel. Slúžil ako ubytovanie pre 
straníckych funkcionárov. Architektom bol 
Štefan Svetko.  Nadstavbu vytvoril odstú-
penú a vznikli tam ateliéry umelcov. „Na tú 
dobu to bolo zvláštne. Na jednej strane to 
bol uzavretý objekt, kde boli stranícky funk-
cionári a na strane druhej ateliéry, ktoré 
tomu dodali väčší štandard,“ dopĺňa Štassel. 
Celý priestor Dulovho námestia tak vytvára 
pekný urbanistický komplex, ktorý si zaslúžil 
aj svoje uznanie. Bol vyhlásený za pamäti-
hodnosť Ružinova. 

Za spoluprácu pri tvorbe článku ďakujeme 
Ivovi Štasselovi z Mestského ústavu ochrany 
pamiatok. 

Marianna Podlucká 
Foto: Radoslav Hoblík

Klasická masáž 30 min  13€
Klasická masáž  60 min  20€
Reflexná masáž  30 min  15€
Reflexná masáž  60 min  25€
Masáž chodidiel  20 min  10€
Manuálna 
lymfodrenáž  60 min  30€
Medová masáž  20 min  15€
Másáž lávovými 
kameňmi  60 min  30€
Tehotenské masáže  30 min  13€
Tehotenské masáže  60 min  20€
Rašelinový zábal  20 min  7€
Rašelinový zábal 
+ klasická masáž  90 min  25€

www.katkarelax.sk
+421 950 527 400

Domkárska č.4,
821 05 Bratislava

K U P Ó N

Akcia platí do 31.5.2017. Kupóny nie je možné
kumulovať. Zmena podmienok vyhradená.

-20%

ZĽAVA

inzercia
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Nahnevať by ma asi nechcel žiadny chlap

Ružinov si ani neškrtne!

Na pohľad vyzeráte ako krehké drobné žieňa. Ako 
ste sa dostali k zápaseniu? 
K zápaseniu som sa dostala celkom náhodne, ani som 
nevedela, čo je zápasenie za šport, keď som naň prišla. 
Robila som odmalička športovú gymnastiku. Trénerka 
gymnastiky ma však v desiatich rokoch odporučila na 
zápasenie, kvôli mojej nie úplne najlepšej ohybnosti.

Vaše športové začiatky boli teda spojené s gymnas-
tikou, nikdy vás ale neočaril iný šport? V čom je pre 
vás práve zápasenie výnimočné?
Keď som prvý raz prišla na zápasnícky tréning, hneď ma 
oslovil a už som zostala pri tomto športe. Pre laika je zápa-
senie možno neatraktívny šport, vidí tam dvoch ľudí, ako 
sa po sebe „liepajú“, raz za čas niekto niekoho hodí, nikto 
nevie kto koho. Aspoň takto mi to zvyknú prezentovať 
ľudia (smiech). Ale pre mňa je to neodmysliteľná súčasť 
môjho života a nikdy som tento výber neľutovala.

Drina sa vyplatila. Reprezentovali ste Slovensko 
a dokonca veľmi úspešne. Čo považujete za váš 
najväčší úspech?
Za môj najväčší úspech považujem majstrovstvá Európy 
juniorov, ktoré som vyhrala. Boli aj iné umiestnenie, ale 
stáť najvyššie na stupni víťazov a počuť hymnu našej 
krajiny je pocit na nezaplatenie.

Je náročné, aby sa športovec z malého Slovenska 
presadil aj za hranicami? Predsa len, konkurencia 
na európskych či svetových podujatiach je veľká.
Náročné to je, ale všetko sa dá, keď sa chce. Na Slovensku 
je doteraz málo zápasníčok, ja som za to obdobie, čo som 
zápasila, bola skoro vždy jediná v mojej kategórii. Takže, 
ak som sa chcela niekde presadiť, muselo to byť na zahra-
ničných turnajoch. Veľa času som tiež trávila v zahraničí na 
rôznych sústredeniach a vyplatilo sa.

Predsa len, zápasenie je tvrdý šport. Bojovali ste 
počas svojej kariéry aj s nejakými zraneniami? 
Neodradili vás?
Nedá sa povedať, že by zápasenie vyčnievalo z pomedzi 
iných športov, čo sa týka zranení. Ale áno, zranenia boli. 
Väčšinou len také ľahšie, zlomené som nikdy nič nemala. 

No nakoniec som aj tak musela skončiť so zápasením 
hlavne zo zdravotných dôvodov.

Hovorí sa, že na úspechu športovca sa podieľa aj 
rodina. Čo na šport, ktorý ste si vybrali, hovoria 
vaši rodičia? Nechceli mať doma napríklad kraso-
korčuliarku?
Očividne chceli mať gymnastku (smiech). Ale u nás doma 
je to tak, že rodičia nás podporujú v tom, čo nás baví. 
Nikdy neboli nejakí fanatici do zápasenia, myslím, že ani 
nikdy nevedeli poriadne pravidlá. Ale vždy sa veľmi tešili 
z mojich úspechov. Síce, keď sa mi naozaj darilo, že prehra 
často neprichádzala, tato ma zvykol podpichovať: „kedy ťa 
už konečne niekto porazí?“

Prečo ste sa rozhodli zavesiť profesionálnu kariéru 
na klinec a vydať sa na trénerskú dráhu?
Ako som spomínala, zdravotné problémy, ale aj skĺbenie 
školy, zápasenia a zamestnania, to je na profesionálny 
šport trošku dosť, nemyslíte? A trénerka som chcela byť 
vždy, takže to logicky aj prišlo.

Pred vyše rokom vznikol v Ružinove Wrestling Club 
Slovakia. Je náročné rozbiehať tento šport? Má 
zápasenie v Ružinove budúcnosť?
V tejto dobe je náročné rozbiehať akýkoľvek šport, nie 
to ešte taký nie veľmi známy šport, akým je zápasenie. 

Ale keď je snaha, spolupráca a ochota tak sa dá všetko! 
Zápasenie má určite   budúcnosť a to nielen v Ružinove.

Darí sa vám „lanáriť“ deti na tento šport? Predsa 
len, rodič si asi dvakrát premyslí, či dá svoje dieťa 
na zápasenie.
Musím povedať, že už sme to celkom naštartovali, robie-
vame nábory, deti pribúdajú. Avšak, nie je to ľahké, tým že 
málokto vie, čo to zápasenie vlastne je. Mnoho rodičov sa 
bojí, že z ich detí budú bitkári a podobne....Opak je pravdou 
a toto sa aj ja snažím vysvetľovať, hlavne rodičom.

Úspešne sa rozrastáte, chodievate s deťmi po súťa-
žiach. Máte ako človek, ktorý zažil veľké športové 
úspechy podobné ciele aj so svojimi zverencami?
V prvom rade je mojim cieľom budovať u detí radosť z 
pohybu. Ak ich bude baviť zápasenie aj naďalej a zostanú 
pri ňom, čaká ich dlhá cesta k vrcholovému športu. Ale 
samozrejme, tak ako každý tréner, aj ja by som chcela, aby 
moji zverenci boli úspešní v tom, čo robia.

Ako relaxujete? Je aj váš voľný čas spojený so špor-
tom? 
Niekedy je mojim najväčším relaxom posteľ. Ale áno, 
aj svoj voľný čas trávim športom, nie však zápasením, 
skôr rekreačne turistika, korčule, lezenie, prechádzky so 
psom....

Zápasenie sa chtiac-nechtiac radí medzi skôr muž-
ské športy. Vás sa teda asi nemusím pýtať, ako si 
budujete rešpekt v mužskej spoločnosti:)
Áno, u nás je zápasenie stále chápané ako vyslovene muž-
ský šport, preto by som chcela zdôrazniť, že v mnohých 
iných krajinách je ženské zápasenie rovnako rozvinuté ako 
mužské. Bola by som rada, keby sme aj my nasledovali 
tieto krajiny a rada by som sa o to pričinila aj osobne ako 
trénerka. A čo sa týka toho rešpektu v mužskej spoločnosti 
– mnohí si predstavujú zápasníčku troška väčšiu a vyššiu, 
ako som ja, takže na prvý dojem veľa rešpektu nevyvolá-
vam, ale nahnevať by ma asi nechcel žiadny chlap (smiech).

Katarína Kostková
Foto: archív Lenky Matejovej 

Na najbližších 5 rokov si obmedzil  prístup k verejným dotáciám - eurofondom, grantom 
či štátnej pomoci, v závislosti od konkrétnej výzvy a oprávnenosti žiadateľa. Tento  dlhý 
čas ďaleko prevyšuje funkčné obdobie súčasného vedenia MČ, ktoré sa k tomuto  vážne-
mu problému postavilo nepochopiteľne ľahostajne. O probléme vedeli už v máji 2016, 
no poslancov neinformovali, túto skutočnosť sme sa dozvedeli až o polroka, v decembri 
- náhodne. Ihneď sme požiadali o vysvetlenie, ktoré bolo na naliehanie predložené až 
na februárovom zastupiteľstve 2017. Chyba sa stala na miestnom  úrade. Zamestnával 
novoprijatých zamestnancov, ktorých neskoro prihlásil do Sociálnej poisťovne. To 
sa považuje za nelegálne zamestnávanie, ktoré je závažným porušením odborných 
povinností  s dôsledkom straty možnosti uchádzať sa o čerpanie verejných dotácií. 
Chyba sa môže stať každému z nás, táto ale bude veľmi drahá a budeme za ňu platiť 
veľmi dlho. Doplatí na ňu celá mestská časť, každý Ružinovčan, každý Bratislavčan. Toto 
vážne pochybenie je o to zarážajúcejšie, že MÚ Ružinov má vo veci dotačnej politiky  
dlhoročné skúsenosti aj z druhej strany. Ružinov je poskytovateľom finančných dotácií 
a grantov. Z rozpočtu mestskej časti podporuje realizáciu aktivít a iniciatív obyvateľov,  
ktorí majú dobrý nápad na vylepšenie života v MČ a pre tento účel požaduje preukázať 
podmienky splnenia pomoci, ktoré sám riadne neplní! K žiadosti o dotáciu či grant 
žiada doložiť podľa zoznamu povinných príloh: a) potvrdenie správcu dane preukazujú-
ce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, b) potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej 
zdravotnej poisťovne preukazujúce, že žiadateľ nemá nedoplatky. V prípade nesplnenia 
týchto formálnych náležitostí je žiadosť vylúčená. A to sa stalo samému MÚ Ružinov. 
Diskvalifikoval sa! Nadlho!

Plánovali sme rozšíriť kapacity materských škôl, opraviť školské budovy, ich areály, 
budovať cyklotrasy, zveľadiť verejné priestory, vnútrobloky, detské ihriská, revi-
talizovať zanedbanú zeleň. Počítali sme s finančnou podporou, na ktorú sme mali 
nárok. Pre pochybenie ružinovského miestneho úradu môžeme na akúkoľvek  pomoc  
z verejných zdrojov zabudnúť. Všetko, každá investícia bude hradená rozpočtu MČ, 
teda z financií Ružinovčanov. Tie však mohli byť použité na ďalšie skvalitňovanie života 
obyvateľov. Stále je čo zlepšovať! Peňazí nikdy nie je dosť! A už vôbec nie na veci verej-
né. Ružinovský rozpočet má svoje limity. Najviac z neho pohltí vzdelávanie, veľa stojí 
sociálna pomoc a služby; chod úradu tiež nie je lacný. Podrobný prehľad odkiaľ peniaze 
prichádzajú  a kam odchádzajú poskytuje jednoduchá, prehľadná forma Interaktívny 
rozpočet- http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/interaktivny-rozpocet. 
Rozpočet Ružinova nedokáže pokryť všetky potreby naraz ani vyriešiť pálčivé problé-
my, akým je teraz nedostatok miest v materských školách. Záujem vysoko prevyšuje 
možnosti. Minulý rok škôlky zriadené MČ dostali 1250 žiadostí, neumiestnených zostalo 
380 detí. Tento počet mohol byť v blízkej budúcnosti oveľa nižší. Koľkým rodinám by 
to veľmi pomohlo! Bratislava bola dlho z eurofondov takmer vylúčená. To sa zmenilo, 
v tomto programovom období, do roku 2021 má Bratislavský kraj pre Integrovaný 
regionálny operačný program vyčlenených 173 miliónov EUR. Z týchto zdrojov  sme si 
mohli pomôcť, prilepšiť aj v Ružinove. Mohli...už nemôžeme.

Anna Reinerová
poslankyňa MČ Bratislava-Ružinov

Krehké žieňa s veľkým úsmevom na tvári. Lenka Matejová (27) ale dokáže klamať telom. Málokto by 
totiž tipoval, že reč je o trénerke zápasenia, bývalej skvelej a úspešnej slovenskej reprezentantke. 
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Súťažte o knihu Srdcu nerozkážeš od Krystal Sutherlandovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie 
tajničky do 15.4.2017 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, 
adresu a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 5/2017. Správne znenie tajničky RE 1-2/2017: „Čas uteká pola toho, s kým sme“. Knihu Pištoľník od Stephena 
Kinga získava Jozef Novák z Ondrejovovej ulice. 

Doktor Internet radí..?
Ružinovská škola zdravia  mala v marci na programe 
tému, ktorá je v dnešnej modernej dobe veľmi 
aktuálna. Seniori sa dozvedeli viac o internetových 
radách, ktoré sa týkajú najmä zdravotníckej  oblasti. 

Posúdiť hodnotu informácii z webu je niekedy náročné. Mnohí 
seniori hľadajú veľakrát odpovede na svoje otázky práve na 
internete. „Musím sa priznať, že čerpám veľa informácii z 
internetu. A aj tých zdravotných. Napríklad ako správne cvičiť, 
prípadne domáce recepty na bolesť hlavy či bolesť kĺbov, to som si 
naposledy pozerala. Viem, že mnohé články sú neodborné, ale keď 
nájdem zhruba rovnaké informácie z viacerých zdrojov, tak mám 
tendenciu im spravidla veriť. Ak ale ide o vážne zdravotné ťažkosti, 
to radšej navštívim svojho lekára,“ priznala sa Ružinovčanka 
Anka. Školu zdravia na tému internetových rád viedol Peter 
Krajčovič zo Slovenskej lekárnickej komory a zároveň šéfredaktor 
odborno-informačného časopisu Lekárnické listy. Trpezlivo 
odpovedal na zvedavé otázky seniorov a radil, ako s internetovými 
informáciami narábať. „Čo sa týka zdravia a liekov, platí vždy 
zásada, všetko konzultovať  s lekárom alebo lekárnikom. Internet 
nikdy nenahradí profesionálnu konzultáciu, môžeme z neho 
čerpať základné informácie, ale nemôžeme sa nimi riadiť. Vždy 
si treba internetové rady overiť a poradiť sa s odborníkom,“ 
objasňuje Peter. Internet je veľmi  vďačným a dostupným zdrojom 
informácií. No rady, ktoré nám ponúka takzvaný doktor internet, 
je v mnohých prípadoch ťažko selektovať medzi tie pravdivé či 
nepravdivé. „Najrizikovejšou skupinou sú samozrejme práve 
seniori. S internetom majú najmenej skúsenosti. Nedokážu si 
uvedomiť tie hrozby, ktoré  internet ponúka.  Sú veľmi dôverčiví, 
veľakrát preto dajú na lekárske rady, ktoré im môžu viac uškodiť 
ako pomôcť. Preto si všetky internetové názory, návody či recepty 
treba naozaj overiť u odborníkov,“ zdvíha pomyslený varovný prst 
Peter Krajčovič. 

Katarína Kostková 

Lev       
Nikola-    

jevič      
Tolstoj

myslená   
priamka

1. časť    
tajničky

druh      
horniny

odroda    
zlata ob-   
sahujúca   
ródium

zbav      
nečistoty existuje zastáva-   

júci úrad

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

skladacie  
prenosné  
prístrešie   

prudký     
hustý      
dážď

osobné    
zámeno

EČV      
Veľkého   
Krtíša

útok       
(kniž.)

grafická    
značka    

tónu

vystavujú  
žiareniu

príslušník  
skupiny    

európskych  
národov

prístroj    
na mera-   
nie sily

2. časť    
tajničky   
typ brehu  

rieky
Pomôcky: 
jesep, alit,  
TAP, vidy,  
statua, PJ

podoby    
(kniž.)     

odpredu

bahniako-  
vitý vták   
stal sa     
bielym

zn. prvku   
astát      
socha     
(kniž.)

nasycuje

Zdenka    
(dom.)     

vz. sulfidu  
uránatého

Slovenská  
komora    

architektov 
od (z lat.)

ozn. lieta-  
diel Ho-    

landských  
Antíl

trubica     
(odb.)     
predná    

časť hlavy  

tyran      
(expr.)     

oslovenie  
matky

zje za     
niečím

výzva     
(kniž.)

jazyk

vysievam  
zn. kilo-    
elektrón-   

voltu

krovitá     
rastlina    

citoslovce  
oblízania

Elemír     
(dom.)

šúpal      
citoslovce  
ponúkania

tlač. ag.    
Tuniska    
zn. law-    
rencia

číslo,      
ktoré      

sa delí

3. časť    
tajničky

unúvali    
(hovor.)

štát       
v juho-     

západnej   
Ázii

P O Z V Á N K A na výlet 
ZO JDS Zimná, Bratislava II 

organizuje pre seniorov  nasledovný  výlet:

12.4.2017 /streda/ 
Omšenská Baba- Trenčianske Teplice  

Podrobné informácie sú na nástenke  
v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. l

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku 
za jediný deň! Sedačková lanovka vás 
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku 
(alebo späť) za osem a pol minúty. 
Na kilometrovej trase prekoná 
prevýšenie 186 metrov. 
Urobte si výlet s deťmi a pokojne 
so sebou vezmite svojich štvornohých 
priateľov alebo bicykel!

Ponúkam prenájom 4-6 miestneho autokaravanu.  
Tel: 0918118000, www.automotokaravan.sk

riadková inzercia

Klietky pre chov prepelíc , králiky, činčily, pasce na líšky  
a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka 
a napájačky,robíme rozvoz po celom Slovensku. Viac na 
www.123nakup.eu, tel.0907 181 800.

riadková inzercia
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Seniori v národnej rade a na hrade
Marcový výlet pre 
seniorov im odhalil 
tajomstvá Národnej rady 
Slovenskej republiky. O 
exkurziu bol obrovský 
záujem, zúčastnili sa jej 
len seniori, na ktorých sa  
v rámci losovania usmialo 
šťastie. 
Ružinov prvýkrát pre svojich 
seniorov zorganizoval 
prehliadku kolísky 
slovenskej politiky. Skôr 
narodení Ružinovčania 
odhalili zákutia Národnej 
rady SR. Majestátna budova, 

ktorá je často dejiskom politických prevratov i pádov, už viac nie je 
seniorom taká cudzia. „V minulosti sme už dvakrát navštívili viedenskú 
radnicu ako aj parlament. Inšpiráciou nám bol náhodný rozhovor 
s poslancom národnej rady, ktorý nám povedal, že takáto možnosť 
existuje. Povedali sme si, že keď sme už boli vo Viedni, bolo by vhodné, 
aby sme vedeli, čo je v našom rodnom meste,“ zhrnula Henrieta 
Valková, vedúca odboru sociálnych vecí miestneho úradu. V menších 
skupinkách seniori najprv absolvovali komentovanú prehliadku 
priestorov národnej rady, pre záujemcov bol následne pripravený 
aj dokumentárny film o histórii parlamentarizmu na Slovensku. 
Poslednou časťou bola beseda priamo s poslancom národnej rady, 
počas ktorej mohli seniori nielen prezentovať svoje myšlienky, ale sa aj 
opýtať na všetko, čo ich zo zákulisia života politikov zaujíma. „Neveril 
som, že to až tak dobre dopadne. Teším sa, že som sa sem rozhodol 
prísť. Bolo tu veľa nových vecí, ktoré som spoznával,“ tvrdil Jozef  
z Ružinova. 

Národná rada plná zaujímavostí
Exkurzia bola nielen pastvou pre oči, seniori sa prostredníctvom 
komentovanej prehliadky dozvedeli históriu, ale aj „pikošky“ spojené  
s vládnou budovou. Tá začala písať svoju históriu ešte v roku 1986 

a pod jej architektonický zjav sa podpísala trojica autorov Ľudovít 
Jendreják, Imrich Puškár a Ján Šilinger. „Vtedy to bola doba socializmu, 
budova mala byť sídlom len jednej politickej strany, čomu boli 
prispôsobené aj priestorové kapacity. Po revolúcii, keď sa zmenil režim 
nastali obrovské zmeny. Priestorové problémy sa museli vyriešiť. Novej 
budovy sme sa tak dočkali až v roku 2004. Tá síce bola zrevitalizovaná, 
ale chýbala v nej pečať našej histórie. Postupne sem boli pridané vitríny 
so štátnymi symbolmi, s ústavou a osobnosťami Slovenska ako je Jozef 
Miloslav Hurban, Andrej Hlinka či Milan Rastislav Štefánik,“ približuje 
Lujza Kittlerová z Kancelárie Národnej rady SR.  Portfólio historických 
fragmentov sa rozširuje dodnes. Naposledy tu pribudla busta Ľudovíta 
Štúra, litografie dobrovoľníkov z roku 1848 a pečate z prvej slovenskej 
národnej rady z toho istého roku. Majestátna budova je tak aj 
menším múzeom. „Síce tu nie som prvýkrát, ale pre mňa je teraz prvá 
príležitosť pozrieť si práve umelecké hodnoty, pretože keď sem človek 
prišiel pracovne, čas na to nebol,“ priznala seniorka z Ružinova. „Je to 
veľmi zaujímavé, človek sa nedostane do takýchto priestorov bežne 
a často,“ doplnila ďalšia členka exkurzie. Budova bola na obdobie 
svojho vzniku veľmi moderná a výnimočná svojou architektonickou, 
výtvarnou aj estetickou realizáciou. Pozitívny ohlas zaznamenáva 
dodnes, najmä zo strany zahraničných hostí. Zaujímavosťou je, 
že dominantný výhľad je presne taký istý, aký videli kedysi králi a 
panovníci so svojich reprezentačných priestorov prvého poschodia 
Bratislavského hradu. Bola medzi nimi napríklad aj Mária Terézia. Pre 
obrovský záujem museli pristúpiť organizátori exkurzie k losovaniu. 
Exkluzívnej prehliadky  sa nakoniec zúčastnili štyri skupiny seniorov, 
v každej bolo tridsať Ružinovčanov. Napriek tomu sa ale všetci seniori 
nemohli zúčastniť marcového výletu. Dobrou správou je, že národná 
rada bude sprístupnená aj pre nich. „Tí, ktorí neboli uspokojení, môžu 
osobne kontaktovať daného pracovníka Národnej rady SR a dohodnúť 
si termín, kedy bude iná prehliadka pre turistov, ku ktorej sa môžu 
pridať. Čiže nestratia príležitosť navštíviť národnú radu,“ vysvetľuje 
Henrieta Valková. Čestnú bodku za marcovým výletom spravila 
komentovaná prehliadka Bratislavského hradu. Ružinov ju pre veľký 
záujem zorganizoval už po druhý raz. 

Veronika Vasilková
Foto: autorka

Mestská časť Bratislava – Ružinov

pozýva na koncert pre seniorov
Ivana Ecetová trio
Argentínske tango

11. 4. 2017 o 14:30 hod.
Dom kultúry Ružinov veľká sála

ZAHRAJTE SI S NAMI!
 
JARNÝ OTVORENÝ TURNAJ V HRE BOCCIA - 4. ročník
turnaj je určený pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím 
bez rozdielu veku

Dejisko: Telocvičňa Špeciálnej základnej školy, Nevädzová 3, 
Bratislava-Ružinov

Termín konania: 29.4. 2017 od 9:30 hod.

Cieľ: Zoznámenie širšej verejnosti, najmä seniorov a ľudí s 
akýmkoľvek zdravotným postihnutím, s hrou boccia. Turnaju 
sa môže zúčastniť každý, aj bez akejkoľvek skúsenosti s touto 
hrou, len musí spĺňať jedno z týchto kritérií:

1. seniori

2. jednotlivci  
so zdravotným postihnutím bez rozdielu veku
Pre účastníkov turnaja bude zabezpečené občerstvenie (káva, 
čaj, minerálka)

Organizátor: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pro-
stredníctvom svojho športového klubu ŠK OMD Boccian Brati-
slava pod záštitou starostu MČ Ružinov Dušana Pekára.

Informácie:  Jozef Blažek (0948 529 976, 02/4341 1686,  
blazek@omdvsr.sk)



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

01.04. so 15.00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
  stretnutie družstiev kompozičného šachu ŠK DK Ružinov  
01.04.so 10.00 h  BRATISLAVA RAP FEST Prvý bratislavský rapový festival
01.4. so  8.00 -14.00 FARMÁRSKE TRHY pred DK Ružinov
02.04. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
  Kufrík v podaní divadla Fortisimo 
03.04. po 17.00 h  TV ŠLÁGER  
  verejná nahrávka populárnych piesni
04.04. ut 14.00 h  DEŇ UČITEĽOV
  slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom ZŠ, MŠ                                                                              
  / podujatie MČ Ružinov /
06.04. štv 17.00 h SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA GYMNÁZIA I. HORVÁTHA
  pri príležitosti 50. výročia založenia školy 
07.04.pi  
17.00 – 21.00 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ   
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
08.04. so 14.00  ŽIŤ S DEŤMI A NEZBLÁZNIŤ SA ?   
  prednáška nielen pre zúfalých rodičov - PhDr. Ľudmila Pekářová 
09.04. ne 9.30 -13.00 RODINNÝ TRH RUŽINOVČANOV – vlastné výrobky, šatstvo,   
  hračky a športové potreby
09.04. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE  
  Janko Hraško  v podaní Divadla Pod hríbikom 
10.04. po  14.30 h RUŽINOVSKÁ MINIAKADÉMIA ZDRAVIA
  Téma: Nestrácaj dych
11.4. ut  14.30 h KONCERT  PRE SENIOROV  MČ Ružinov   
  Argentínske tango – Ecetova Trio 
12.04. str  8.00 h DIALÓGY...... 
  protidrogové fórum  pre žiakov ZŠ MČ Ružinov
15.04. so 8.00 -14.00 FARMÁRSKE TRHY pred DK Ružinov
19.04., 20.4.
štv, pia  19.00 h HORÚCA SPRCHA 
  divadelná hra DIVADLA KOMÉDIE Autor: Fred Apke 
  Réžia: Svetozár Sprušanský
21.04. 
pi 17.00 – 21.00 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ   
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
22.04.
so 09:00 h -16:00 h NOŽE KNIVES BRATISLAVA 2017
  18. ročník medzinárodnej predajnej výstavy
  remeselne vyrábaných nožov 
23.04. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE   
  Vodník Čľup v podaní divadla Na vešiaku
24.04. po 17.00 h  TV ŠLÁGER
  verejná nahrávka populárnych piesni
 25.04. str 18.00 h PREZENTUJME SA  
  Koncert žiakov  ZUŠ Exnárova
26.04. str 8.00 h DIALÓGY...... 
  protidrogové fórum  pre žiakov ZŠ MČ Ružinov  
26.04. 
str 17.00 – 21.00 h LEGENDA O ALMOŠOVItanečné predstavenie 
  divadla Petofi Színhás zo Šopronu
27.04. štv 16.00 h „JANKO KRÁĽ – NEŽNÝ REBEL „
  recituje Zuzana Ocharovichova Kiššova
29.04. so 
08.00 -14.00 h FARMÁRSKE TRHY pred DK Ružinov
ne 10.30 h 30.04.  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  Gašparko a drak v podaní Stražanovo bábkové divadlo

 30.04. ne 10.00 h RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES
  Dalibor Janda, FS Karpaty, Starmania, detská retro súťaž,   
  stavanie mája
19.04. str 
17:00 h -18:30 h VEĽKÁ NOC DEŤOM zábavné podujatie pre deti 

03.4. po 14:00 FILM PRE SENIOROV
  Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol
  Rusko, 2013, 109 min. Vstup voľný.

09.4. ne 19.00  BRATISLAVA HOT SERENADERS
  Hudba v štýle 20. a 30. rokov. Vstupenky v sieti Ticketportal. 

21.4.pi 19.00  RODINNÝ NÁVOD 2
  činoherné predstavenie divadla Tandem. Dokáže sa na smrť (doslova)  
  rozhádaná rodina vrátiť do starých koľají? Vstupenky priamo pred   
  predstavením na mieste alebo na stránke www.divadlotandem.sk. 

29.4. so 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO – Čarodejník z krajiny Oz
  USA, 1939, 101 min. Filmové premietanie zdarma pre rodiny s deťmi

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

 
Park Andreja Hlinku

01.04. SO 18:00 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 2017

01.04. SO 20:00 AJ DVAJA SÚ RODINA Hugo Gélin, Fr., 2016

05.04. ST 19:30 ZLATO Stephen Gaghan, USA, 2016

06.04. ŠT 19:30 NEZNÁME DIEVČA Jean-Pierre Dardenne a Luc Dardenne, Belg./Fr., 2016

07.04. PI 18:00 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA Kelly Asbury, USA, 2017 (pre deti)

07.04. PI 19:45 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 2017

08.04. SO 16:00 PSIA DUŠA Lasse Hallström, USA, 2017

08.04. SO 18:00 VINCENT VAN GOGH – NOVÝ SPÔSOB VIDENIA David 
Bickerstaff, Phil Grabsky, Brit./Hol., 2015

08.04. SO 20:00 GHOST IN THE SHELL Rupert Sanders, USA, 2017

12.04. ST 19:30 NOC NA ZEMI Jim Jarmusch, Fr./Brit./USA/Nem./Jap., 1991

13.04. ŠT 19:30 AJ DVAJA SÚ RODINA Hugo Gélin, Fr., 2016

19.04. ST 19:30 CEZ KOSTI MŔTVYCH Agnieszka Holland, Poľ./ČR/Nem./SR, 2017

20.04. ŠT 19:30 MŔTVY MUŽ Jim Jarmusch, USA/Nem./Jap., 1995

21.04. PI 18:00 PONYO Z ÚTESU NAD MOROM Hayao Miyazaki, Jap., 2008 (pre deti)

21.04. PI 20:00 JACKIE Pablo Larraín, USA/Chile, 2016

22.04. SO 16:00 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 2017

22.04. SO 18:00 ŠPINAVÝ KŠEFT Pascal Chaumeil, Fr./Belg., 2016

22.04. SO 20:00 MASARYK Julius Ševčík, ČR/SR, 2016

26.04. ST 19:30 ZAČAŤ ODZNOVU Mia Hansen-Love, Fr./Nem., 2016

27.04. ŠT 19:30 STRATENÉ MESTO Z James Gray, USA, 2016

28.04. PI 18:00 BABY ŠÉF Tom McGrath, USA, 2017 (pre deti)

28.04. PI 20:00 PROTI SVOJEJ KRVI Adam Smith, Brit., 2016

29.04. SO 18:00 BOSCH: ZÁHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ José Luis López 
Linares, Špan., 2016

29.04. SO 20:00 PATERSON Jim Jarmusch, USA/Fr./Nem., 2016

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

SD Nivy, Súťažná 18 

9.4. ne 15:30 h To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
9.4. ne 19:00 h To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
10.4. po 19:00 h To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
11.4. ut 19:00 h Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om 
  Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu 18 €/15 €
11.4. ut 19:00 h Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om 
  Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu 18 €/15 €

18.4. ut 19:00 h To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
22.4. po 19:00 h  Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om 
  Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu 18 €/15 €
26.4. st 19:00 h Zmiešaná štvorhra 
  Správa zo zápasu dňa 15 €/12 €
27.4. št 19:00 h Polooblačno 
  Smutno-smiešna komédia 15 €/12 €
28.4. pi 19:00 h Loď svet- Hosť RND- Hlavina   
  8€

Radošinské naivné divadlo Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508,  0917- 913 355,  E-mail: pokladna@rnd.sk

27.4. št 10:00 – 18:00 DEŇ ZEME 
  5. ročník podujatia zameraného na ochranu životného   
  prostredia.10:00 – 11:00 pre deti predškolského veku a od 16:00 do  
  18:00 pre všetky ružinovské deti. Vstup voľný.

SD PRIEVOZ 
Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30


