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Krehké žieňa s veľkým  
úsmevom na tváriZápadná má 50

Ružomberská  
dostáva nový 
povrch

Prvý výkop  
na Tomášikovej
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Stretnutia 
poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:

7. 6. 2017 16:30 - 17:30
PhDr. Patrik Guldan 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Nivy

14. 6. 2017 16:30 - 17:30 
Ing. Tomáš Alscher 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Starý Ružinov

21. 6. 2017 16:30 - 17:30 
Mgr. Martina Fondrková 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Ružová dolina

28. 6. 2017 16:30 - 17:30
JUDr. Daniela Šurinová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trávniky

Detské ihriská na Raketovej  
a Miletičovej čaká rekonštrukcia

„Niektoré z ružinovských detských ihrísk už rekonštrukciu potrebujú. Každý rok 
sa snažíme niekoľko z nich kompletne vynoviť, tak aby vyhovovali dnešným nor-
mám, ako i požiadavkám rodičov a ich ratolestí,“ uviedol starosta Ružinova Dušan 
Pekár. Tento rok tak Ružinov kompletne zrekonštruuje dve detské ihriská.  
V prípade detského ihriska na Raketovej ulici pôjde o rozsiahlu rekonštrukciu, kto-
rá zahŕňa aj riešenie problému s neodtekajúcou dažďovou vodou. Pôvodné hracie 
prvky nahradia nové v zmysle súčasných noriem. Úprava čaká súčasné spevnené 
plochy a dopadové plochy pod hracími prvkami. Súčasťou vynoveného ihriska 
bude aj nový parkový mobiliár, basketbalové ihrisko a zóna s prvkami na cvičenie. 
Ružinov má vo svojom rozpočte na komplexnú rekonštrukciu detského ihriska na 
Raketovej ulici vyčlenených 140-tisíc eur. „Druhé detské ihrisko, ktoré plánujeme 
tento rok kompletne zrekonštruovať, je na Miletičovej ulici. Vyčlenených na to 
máme 60-tisíc eur. Chceme tam osadiť nové hracie prvky, ktoré budú zamerané 
na staršie deti a na cvičenie,“ priblížil Dušan Pekár. Súčasťou revitalizácie bude aj 
odstránenie unimobunky z priestoru ihriska a redukcia pieskovísk. Pôvodné asfal-
tové plochy nahradí zámková dlažba, vymenené budú aj dopadové plochy pod 
hracími prvkami. Na pláne je aj ošetrenie drevín a vybudovanie ostrovčekov okolo 
stromov. Realizácia tejto kompletnej rekonštrukcie je podmienená zverením po-
zemku hlavného mesta do správy mestskej časti, na čom Ružinov pracuje. 

Údržba ihrísk v plnom prúde
Aktuálne mestská časť vymieňa starý, znečistený piesok za nový na všetkých det-
ských ihriskách a pieskoviskách, ktoré má v správe. Ide o pravidelnú každoročnú 
údržbu, na ktorú putuje viac ako 320 ton čistého piesku. Výmena na 59 pieskovis-
kách potrvá do konca júna. Viaceré detské ihriská ale už majú za sebou aj menšie 
úpravy. Mestská časť doplnila štrkovú dopadovú plochu na ihrisku na Kaštieľskej, 
Ondrejovovej a Svidníckej ulici. Na základe žiadosti obyvateľov na detskom ihris-
ku na Kupeckého dopadovú plochu z kôry nahradil štrk. Nové drevené obloženia 
pieskovísk pribudli na Kaštieľskej, Haburskej a  Nezábudkovej ulici. V najbližšej 
dobe Ružinov plánuje opravu oplotenia detského ihriska na Vietnamskej, doplne-
nie jednoduchých hracích prvkov na ihrisku na Haburskej, Čmelíkovej ulici a na 
Líščích Nivách. Opravy sa dočká i dopravné ihrisko na Svidníckej ulici. 

Marianna Šebová 
Foto: Stanislav Šenc

STRE TNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 

6. JÚNA  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Borodáčova 2

Majitelia psov, všimnite si oznam na košoch
Od mája pribudol na smetných košoch na psie exkrementy oznam.  
Upozorňuje majiteľov psíkov, aby mysleli aj na ostaných a vzali si len jedno 
vrecko. V prípade potreby väčšieho množstva si vrecká môžu vyzdvihnúť 
na vrátnici Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. na 
Mlynských luhoch 19. A to konkrétne v čase od 6:00 hod. do 20:00 hod, 
počas celého týždňa.

(red)

Detské ihriská na Raketovej ulici a na Miletičovej ulici čakajú 
významné zmeny k lepšiemu. Ružinov ich bude kompletne 
rekonštruovať. V rozpočte má nato vyčlenenú sumu 200-tisíc eur.

DI Miletičova DI Raketová

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

Anticelulitídna masáž strojom  
Rolletic INFRA od 1,90 €/30 min.
www.relax2000.sk
Sartorisova 19,Bratislava,
tel.:0905155946 riadková inzercia

Rehabilitačné cvičenie na strojoch 
Slender Life od 1,70 €/hod.
www.relax2000.sk
Sartorisova 19, Bratislava,
tel.0905155946 riadková inzercia
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Tento problém sa totiž ťahá už od roku 
2008, kedy prestal Ružinov platiť za 
odvádzanie a zneškodňovanie odpado-
vých vôd z povrchu ciest tretej a štvrtej 
triedy, ktoré má v správe. Bratislavská 
vodárenská spoločnosť sa rozhodla si-
tuáciu riešiť súdnou cestou. Jeden spor 
Ružinov vyhral, ďalšie v poradí prehral. 
A tak poslancom neostávalo nič iné, 
len pristúpiť na dohodu o urovnaní. „To 
rokovanie s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou sa vyvíjalo postupne. 
Prišlo nové vedenie, ktoré nám nechcelo 
odpustiť nič. Každopádne, je dobré, že 
sme pristúpili na dohodu, inak by sme sa 
vystavili súdnym sporom a platili pod-
statne viac,“ povedal na margo dohody 
ružinovský starosta Dušan Pekár. Ruži-
nov tak vyplatí Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti (BVS) svoju niekoľkoročnú 
podlžnosť za odvádzanie odpadových 
vôd z miestnych komunikácii. Celková 
pohľadávka predstavuje takmer 3,3 
milióna eur. Z toho viac ako 2,5 milióna 
eur tvorí istina, vyše 742-tisíc eur úroky 
z omeškania a takmer 26-tisíc eur ná-
hrady trov už ukončených prehratých 
súdnych sporov.

Až na tretí pokus
Dohodu schválili ružinovskí poslanci 
až na tretí pokus, prvýkrát ju miestne 
zastupiteľstvo schvaľovalo v roku 2015. 
V tejto dohode bola BVS okrem iného 
ochotná odpustiť mestskej časti úroky  
z omeškania. Tento návrh ale nenašiel 
na októbrovom zastupiteľstve v roku 
2015 dostatočnú podporu. Mestská 
časť prestala platiť ešte za bývalého 
vedenia. Právny spor vznikol po zmene 
zákona o verejných vodovodoch, podľa 
ktorého majú mestá a obce povinnosť 
platiť za odvod zrážkovej vody. Ružinov 
ale argumentuje tým, že by mal platiť 
vlastník pozemku, teda obec, pričom 
nikto v parlamente nemyslel na to, že 
Bratislavu tvoria aj mestské časti.  „Je 
fakt, že Ružinov neplatil dlhé roky fak-
túry za odvod dažďovej vody. Poslednú 
dobu sa začali kopiť právoplatné roz-
sudky v náš neprospech. Aby sme sa 
vyhli exekúcii voči mestskej časti, boli 
sme prinútení pristúpiť k dohode s Bra-
tislavskou vodárenskou spoločnosťou. 
Aj keď podľa nášho názoru to nie je 
fér, aby mestská firma žalovala mest-
skú časť a jej obyvateľov v tak vysokej 

sume. Ale bohužiaľ, nič iné nám ne-
ostávalo,“ objasnil prijatie dohody ruži-
novský poslanec Martin Vojtašovič. Nie 
všetci poslanci ale boli s predloženým 
návrhom úplne stotožnení. „Podal som 
pozmeňovací návrh k dohode, ktorú 
sme schvaľovali. Osobne som sa nesto-
tožnil s predloženým návrhom, považo-
val som totiž za neadekvátne zaplatiť 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 
vyše 700-tisíc euro len čisto v podobe 
penále k dlžnej istine. Navrhoval som 
zaplatiť len istinu a súdne trovy, ktoré 
mestskej časti vyplynuli zo súdneho 
rozhodnutia, a aby sme o penále ešte 
opätovne rokovali,“ objasnil miestny 
poslanec Tomáš Alscher. Jeho návrh ale 
podporu u kolegov nedostal, poslanci 
nakoniec schválili pôvodný predložený 
návrh. Oproti tomu z apríla sa mestskej 
časti podarilo vyrokovať aspoň zníženie 
celkovej sumy o 75-tisíc eur a splátkový 
kalendár na 4 roky namiesto pôvod-
ných 3. Ružinovskí poslanci spolu  
s dohodou o urovnaní schválili záro-
veň prvú tohtoročnú zmenu rozpočtu. 
Podľa starostu Dušana Pekára to fungo-
vanie mestskej časti neohrozí: „My sme 
boli pripravení na platby, lebo už pred-
tým sme vedeli, že prehrávame súdne 
spory a nie je iná cesta. Tieto financie 
sme preto mali pripravené v rozpočte  
v rezervnom fonde.“

Katarína Kostková

Práce s odstraňovaním starého povrchu na Ružomberskej 
ulici začali už v máji. Prvé vozidlá by mali po hotovej ko-
munikácii jazdiť už v polovici júla. Tento rok dostanú nový 
povrch aj cesty na ulici Na úvrati, Bencúrovej. So starým 
povrchom sa rozlúči aj komunikácia na Kvetnej ulici, v úseku 
od Daxnerovho námestia po Miletičovu, cesta na Solivarskej, 

v časti od Drieňovej po Haburskú ulici. Kompletná rekon-
štrukcia čaká aj cestu na Mraziarenskej ulici, v úseku od 
Záhradníckej po Klincovú, ako i komunikáciu a chodník na 
ulici Staré záhrady a na Ondavskej ulici. Na Drieňovej ulici 
mestská časť investuje do rekonštrukcie chodníka, v časti od 
ulice Maximiliána Hella po ulicu Dr. Vladimíra Clementisa. 
Posledné rekonštrukčné práce sú plánované na september. 
Konkrétne ide o ulicu Na úvrati a o Bencúrovu ulicu. 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 zdro-
jov 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. Nie 
všetky komunikácie môže mesto či mestská časť opraviť. Via-
ceré zničené cesty a chodníky sú totiž na pozemkoch, ktoré 
sú v súkromných rukách.

Stanislav Šenc
Foto: autor

Ružinov zaplatí za dažďovú vodu

Ružomberská dostáva nový povrch

Po tom, čo na aprílovom miestnom zastupiteľstve ružinovskí 
poslanci neschválili návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní 
s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., sa tomuto 
problému venovali opäť v máji. Poslanci si uvedomovali, že ďalší 
odklad by nikam neviedol. 

Mestská časť Ružinov investuje v roku 2017 do rekonštrukcií ciest a chodníkov takmer  
450-tisíc eur. Ako prvá prišla na rad komunikácia na Ružomberskej ulici. Dovedna dostane 
nový povrch 8 ciest a niekoľko priľahlých chodníkov. Ide o komunikácie v správe Ružinova.
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Táto predstava je ale v podstate nereálna, Bratislava sa len prispôsobuje 
situácii. Do hlavného mesta sa sťahujú obyvatelia z celého Slovenska, čo 
automaticky vyvoláva dopyt po bývaní a to otvára dvere developerom. Tí 
sú v očiach obyvateľov v mnohých prípadoch vnímaní negatívne. Stále čas-
tejšie sa ozývajú hlasy, že developeri nehľadia na blaho obyvateľov  
a poháňa ich vidina zisku. Mestskí i ružinovskí poslanci sa snažia tento trend 
zvrátiť. Koncom minulého roka schválili bratislavskí poslanci všeobecne 
záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj. K vyberaniu tohto 
poplatku pristúpil od marca aj Ružinov. Podľa neho vyberá mestská časť 
poplatok za rozvoj v maximálnej výške pri všetkých stavbách. Sadzba 
poplatku za každý štvorcový meter realizovanej stavby na úze mí mestskej 
časti je tak 35 eur pri stavbách na bývanie, pri stavbách na pôdohospodár-
sku produkciu, pri priemyselných či ostatných stavbách. Príjem z poplatku 
môže samospráva použiť napríklad na rekonštrukciu materských škôl, 
miestnych komunikácií či obnovy zelene. Aj toto má byť pre obyvateľov 
akýsi spôsob odškodnenia za pribúdajúcu výstavbu.

Pohľad z "druhej" strany
Nie sme kompetentní, ani fundovaní posudzovať plánované developerské 
projekty, ich pozitíva či negatíva. V tomto článku sa ale snažíme pozrieť na 
výstavbu trochu inak. Dali sme priestor trom spoločnostiam, ktoré majú 
rozbehnuté investičné zámery v Ružinove. O mínusoch výstavby toho 
vieme už veľa, čo dobré ale dokáže developer a jeho projekt priniesť pre 
danú oblasť? Dokáže mať pre obyvateľov aj plusy? Dokážeme vnímať deve-
lopera inak ako nepriateľa? Posúďte sami.

Ján Palenčár - projektový manažér URBAN & PARTNER
Práce na výstavbe projektu Jarabinky sú v plnom prúde. Čo pozitívne 
ponúkne obyvateľom?
Uvedomujeme si, že každá výstavba je na určitý čas záťažou pre obyvate-
ľov a územie, v ktorom sa nachádza. Pri projektoch, ktoré zastrešujeme v 
Ružinove, sa snažíme priniesť do území pridanú hodnotu, či už revitalizá-
ciou dotknutého územia, alebo poskytnutím nových služieb. V projekte 
Jarabinky, čo bol pôvodne priemyselný areál, budujeme materskú školu, 
oddychovú zónu či nákupnú pasáž. 
Vaša spoločnosť realizuje v Ružinove aj výstavbu ďalšieho projektu 
Trnky. Viete špecifikovať výhody tohto projektu?
Projekt Trnky je kombináciou funkcie bývania a administratívy. Dobré 
umiestnenie projektu ho predurčuje na kvalitné bývanie. 46 malomet-
rážnych dostupných bytov je zaujímavou alternatívou pre prvé vlastné 
bývanie. Projekt sa nachádza v lokalite bývalých priemyselných a sklado-
vých objektov a je silným akcelerátorom revitalizácie celého územia medzi 
Trnavskou a Tomášikovou ulicou, čo prinesie Ružinovčanom nové priestory 
pre služby a relax.
Koľko financií plánujete investovať do spomínaných „kompenzácii" 
pre obyvateľov?
Pri nastavení ekonomiky projektov nerozpočtujeme samostatne takzvané 
kompenzácie, nakoľko ich vnímame ako pridanú hodnotu nielen pre oko-
lie, ale aj pre budúcich majiteľov bytov.

Peter Šechny - projektový manažér CRESCO Ružinov
Obyvateľmi Ružinova je negatívne vnímaná výstavba druhej etapy 
Prima Parku. Ponúkate viacero „kompenzácii" pre tunajších obyvate-
ľov, viete ich konkretizovať?
Prvá etapa Prima Parku bola najmä o rekonštrukcii a oživení zdevastovanej 
a neužívanej administratívnej budovy bývalej banky. Našim cieľom bolo 
okrem samotnej rekonštrukcie aj skultúrnenie časti Papánkovho námes-
tia, ktoré je po dokončení stavby viditeľné. Druhá etapa, Prima Park II, na 
základe potrieb uvažuje okrem rôznej štandardnej občianskej vybavenosti 
(čistiareň, pošta, banka, malé potraviny) prípadne aj s priestormi pre mater-
skú školu. Okrem moderných tried môžu mať budúci škôlkari záhradu s 
patričnou výbavou v časti vnútrobloku projektu. Tento vnútroblok bude 
verejne prístupný a je navrhnutý tak, aby poskytol verejnosti oázu pokoja 
a oddychu vďaka zeleným plochám, ako aj vodnej fontáne, čím skultúrňuje 
zdevastované okolie.
Koľko financií plánujete investovať do týchto zámerov?
Náklady nad rámec stavby samotného projektu sú spojené najmä s vše-
obecne záväzným nariadením o poplatku za rozvoj, ktorý činí v prípade 
Prima Park II vyše 200 000 €, ktoré budú zaplatené sčasti mestu a sčasti 
mestskej časti Ružinov. Poplatok za rozvoj by mal byť spojený s umiestne-
ním týchto financií najmä na zlepšenie kvality života v okolí danej stavby. 

Avšak finálne rozhodnutie o umiestnení týchto financií bude na poslan-
coch, ktorí rozhodnú, kam peniaze poputujú. Jednou z možností je zväčše-
nie kapacity podzemných garáží v našom projekte, odkúpenie takto vznik-
nutej časti parkovacích miest mestskou časťou Ružinov z financií získaných 
z predmetného poplatku a následný prenájom obyvateľom z okolitých 
domov. Tým by sa aspoň v nejakej miere vyriešil problém s parkovaním  
v susedstve nášho projektu.
Ďalší projekt Brick-Park plánujete zrealizovať na Trnávke. Aké bonusy 
prinesie táto výstavba? 
Na základe výpočtu poplatku za rozvoj, stavba Brick Park prinesie mestu  
a mestskej časti 80 000€, ktoré by mali byť použité mestom aj mestskou 
časťou najmä na zlepšenie kvality života obyvateľov okolia.

Silvia Ferencová - riaditeľka marketingu  
a predaja YIT Slovakia 
Vaša spoločnosť pokračuje v prácach na projekte Cvernovka. Čo pozi-
tívne prinesie?
Filozofia YIT je, že budujeme lepšie prostredie pre život. Snažíme sa priná-
šať nový život do miest a budovať ucelené a kompaktné mestské štvrte 
vrátane potrebnej vybavenosti, obchodných priestorov, ako aj areálov pre 
oddych a relax v ich bezprostrednom okolí. Pri tvorbe budúcej podoby 
našich projektov sa preto zameriavame aj na to, čo obyvatelia nájdu mimo 
svojich bytov. To platí ako pre existujúcich obyvateľov danej lokality, tak pre 
budúcich majiteľov našich bytov. V prípade projektu bývalej Bratislavskej 
cvernovej továrne tvoríme plnohodnotnú štvrť so všetkým, čo ľudia 
potrebujú. Popri nových bytoch a administratíve tak v okolí pamiatkovo 
chránenej Pradiarne vznikne rozsiahly nový verejný priestor – námestie. Aj 
keď projekt ešte len vzniká, už pri jeho navrhovaní sa sústredíme aj na jeho 
okolie, ako napr. živý parter so službami, ktoré budú slúžiť všetkým obyva-
teľom v okolí.
Výstavba vášho ďalšieho projektu NUPPU je odštartovaná. Aké bonu-
sy prináša obyvateľom? 
Veľkou súčasťou projektu Nuppu je takmer 2-hektárový park s mobiliárom 
ako detské ihrisko, fitness prvky, športoviská, oddychové sedenia, vrátane 
intenzívnej zelene, čo predstavuje zhruba 1/3 celého územia. Chceme oby-
vateľom priniesť pokojné bývanie, ale zároveň vytvoriť príjemné okolie, kde 
si svoj priestor nájdu rodiny s deťmi, mládež, ale aj starší občania formou 
oddychu a aktivít.
Koľko financií poputuje na tento účel?
Súčasťou tohto projektu sú aj pomerne rozsiahle vyvolané investície do 
rekonštrukcie okolitej dopravnej infraštruktúry. V rámci nich plánujeme 
rekonštrukciu križovatky Mierová – Hraničná, úpravu povrchu Hraničnej 
ulice v dohodnutom rozsahu a súčasne aj obnovu časti ulice Mlynské Nivy 
a križovatky Mlynské Nivy - Hraničná. Predmetné procesy vzájomne koordi-
nujeme ako s mestskou časťou, tak aj s magistrátom a tiež plánujeme oslo-
viť Dopravný podnik mesta Bratislavy, keďže máme záujem priviesť MHD 
vrátane zástavky až k areálu samotného projektu. Taktiež škôlka je určite  
v našom záujme, plánujeme ju priamo v jednom z objektov, konkrétny 
výsledok bude ale záležať od záujmu budúcich prevádzkovateľov.

Katarína Kostková

Pozrime sa na to inak...
Realitný trh zažíva boom. Vrece s výstavbou sa roztrhlo aj v Ružinove. Investori ponúkajú 
rôznorodé projekty, menej či viac zaujímavé. Obyvateľom ale zhusťujúca výstavba prekáža, 
obraz mesta či mestskej časti by najradšej videli nezmenený. 

inzercia
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Projekt Klingerka je v plnom prúde

Okolie v blízkosti Dunaja láka developerov. V poslednej dobe tak 
výrazne mení svoju podobu. Po projekte Panorama City o pár metrov 
ďalej vzniká projekt Klingerka. 
Polyfunkčný komplex Klingerka je ohraničený ulicami Prístavná, Plátenícka, 
Valchárska a Súkennícka. V pláne sú dve budovy, prvá sa skladá  
z 35-poschodovej obytnej veže, druhou je 11-poschodová administratívna 
budova. Lokalita, v ktorej bude stáť realitný projekt, má bohatú a zaujímavú 
históriu. V rokoch 1888-1889 tu rakúsky podnikateľ Henrich Klinger založil 
textilnú továreň, ktorá niesla jeho meno. V areáli sa okrem samotnej továr-
ne nachádzala aj kolónia bytoviek a domov pre zamestnancov. Dnes je 
na rovnakom mieste naprojektovaný moderný a atypický komplex, ktorý 

ponúkne 380 bytov, 600 parkovacích miest a rozľahlú oddychovú zónu. 
„Administratívna budova ponúkne približne 10.000 metrov štvorcových 
prenajímateľnej plochy s certifikátom BREEAM Excellent. Bytová veža a 
administratívna budova budú prepojené parkovacím domom so zelenou 
strechou,“ približuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate. 

Mesto versus príroda
Súkromný investor chce prispieť aj k rozvoju života a voľnočasových aktivít, 
preto v rámci projektu sľubuje množstvo atraktívnych prvkov. „V tesnom 
susedstve vznikne nový verejný park so športoviskami, fitnes parkom, det-
skými ihriskami, oddychovou zónou a námestím. Zeleň bude mať takmer 
4 000 metrov štvorcových. Park bude chránený budovami od Landererovej 
ulice a prístupný bude pre obyvateľov i ľudí z okolia. Jeho súčasťou bude 
záhrada a lúka, ktoré budú ideálnym miestom na pikniky. Športoviská, 
fitnes zóna a detské ihriská zase budú slúžiť na rekreáciu a oddych, zatiaľ 
čo námestie bude centrom života,“  tvrdí Pelikán. Obytná veža bude mať 
šošovkovitý pôdorys. Ponúkne 2-izbové byty, 3-izbové byty a veľkomet-
rážne 4-izbové byty. Projekt je dopravne napojený na Prístavnú ulicu 
svetelnou riadenou križovatkou zo Súkenníckej ulice. Začiatok výstavby je 
naplánovaný na koniec roka 2017, hotový by mal byť do dvoch rokov.

Veronika Vasilková, Vizualizácia: J&T Real Estate

Ružinov diskutoval
Bývalý Obchodný dom Ružinov či jazero Rohlík. Toto boli dve hlavné témy verejnej dis-
kusie, ktorá vznikla na podnet ružinovského poslanca Jozefa Matúška. Miestne zastu-
piteľstvo tento jeho návrh podporilo a tak sa v Ružinove mohlo vo veľkom diskutovať. 
Ružinov zorganizoval takúto verejnú diskusiu so svojimi obyvateľmi prvý raz. Starosta, poslanci 
i predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa posadili pred Ružinovčanov 
a diskutovali o témach, ktoré aktuálne trápia Ružinov. Nosnými témami diskusie bol bývalý 
Obchodný dom Ružinov, ktorý Ružinovčania poznajú už pod prezývkou „Hirošima“ a revita-
lizácia jazera Rohlík.  „Každý prvý krok je ťažký. Na diskusiu prišla zhruba stovka obyvateľov. 
Bolo na nich vidno, že niektoré veci a fungovanie v Ružinove ich naozaj trápi. Mali viaceré 
rozumné návrhy, ktorými sa budeme určite na miestnom zastupiteľstve zaoberať,“ skonšta-
toval Jozef Matúšek. Tak ako sa zástupcovia samosprávy stretávajú a diskutujú s obyvateľmi 
na poslaneckých stredách, starosta Dušan Pekár pravidelne každý mesiac absolvuje stretnutie 
s občanmi. Takáto verejná diskusia ale podľa jeho slov priniesla o čosi viac: „S obyvateľmi sa 
stretávam už sedem rokov, zažil som aj horúcejšie témy a búrlivejšie diskusie, ako bola táto. No 
každá komunikácia je dobrá, hlavne taká, na ktorej je hneď niekoľko zástupcov samosprávy.“ 
Podobný názor zastával aj poslanec Igor Adamec, ktorý ocenil nielen prítomnosť obyvateľov, 
ale aj župana a svojich kolegov poslancov. Ako tvrdí, počúvať hlas Ružinovčanov je dôležité. 
„Ja si myslím, že verejná diskusia sa vydarila, úspech je už len to, že vôbec bola. Vďaka patrí 
všetkým tým, ktorí prišli. Pevne verím, že okolo Hirošimy sa začnú čoskoro hýbať ľady a že sa 
budeme vedieť vysporiadať aj s revitalizáciou jazera Rohlík, aj za pomoci župana, ktorý ju 
dnes deklaroval,“ vyjadril nádej Igor Adamec. Diskusia tak priniesla ovocie, v podobe nápadov  
a návrhov na riešenie. Preto je viac ako pravdepodobné, že nebola posledná, zvolávatelia už 
teraz vedia o viacerých vylepšeniach podujatia.

Katarína Kostková

KON
CERT

KKKOOOKOKKOK NNNONO
CCC TT

belaséh
o 
motýla

6. júna
2017

Nám. Slobody,
Bratislava

Smejko
a Tanculienka

17:00

MARIÁN VARGA
20:45

Dorota Nvotová
17:45

Všetci hrajú 
bez nároku
na honorár.

ĎAKUJEME!

www.belasymotyl.sk
DMS MOTYL 

     na číslo 877  (2 €)

Ďakujeme!

Dorota Nvotová
Horkýze

MARIÁN VARGAMARIÁN VARGA

HorkýzeHorkýze
Slíze18:40

17:4517:45

18:4018:4018:40
ANDREJ ŠEBAN

MARIÁN VARGAMARIÁN VARGA

ANDREJ ŠEBANANDREJ ŠEBANANDREJ ŠEBAN
BAND

MARIÁN VARGAMARIÁN VARGA
19:45

21:1521:1521:15Saténové Ruky

16:3016:3016:30
Bubnová škola

SmejkoSmejko
16:3016:3016:3016:30

Bubnová školaBubnová škola
RYTMIKA

empatiaempatiaempatia

ANDREJ ŠEBAN
empatia

ANDREJ ŠEBAN

nezávislý životnezávislý život

tolerancia
tolerancia
tolerancia

hudba

MARIÁN VARGA
hudba

MARIÁN VARGA
hudba

On-line na 
www.belasymotyl.sk

Koncert BM 2017.indd   1 17.05.17   14:36

Prvý výkop na Tomášikovej
Ružinov sa môže pochváliť ďalším novým 
športoviskom. Najnovším prírastkom je mul-
tifunkčné ihrisko v areáli Kostola sv. Vincenta 
de Paul na Tomášikovej ulici. Hrať sa na ňom 
dá hneď niekoľko športov. 
V dnešnej dobe, kedy športoviská skôr ubúdajú 
ako pribúdajú, je vybudovanie nového ihriska 
veľká vec. A práve v takom štýle sa nieslo aj jeho 
otvorenie. Hneď po tom, čo ružinovský farár 
ihrisko posvätil, to všetko vypuklo. „Vydaril sa 
detský futbalový turnaj, najmenší sa vybláznili 
na zábavných atrakciách, nechýbalo dobré 
občerstvenie pre veľkých i malých. Veľmi sa 
teším, že nám vyšlo najmä počasie,“ priblížila 
ružinovská poslankyňa Petra Palenčárová, ktorá 
sa chopila úlohy spoluorganizátora. Myšlienka 
vybudovať na tomto mieste multifunkčné ihris-
ko vznikla zhruba pred troma rokmi, kedy tu 
ružinovská farnosť otvárala detské ihrisko pre 
najmenších. Veľký prázdny pozemok si doslova 
pýtal ešte niečo viac. Vybudovanie multifunkč-
ného ihriska zhltlo zhruba 30-tisíc eur, sumou 

5-tisíc eur prispela mestská časť. A práve tieto 
dva tábory sa stretli na prvom zahajujúcom 
futbalovom zápase. „Bol to super zápas, musím 
pochváliť svoj tím, mladí chlapci, budúci kňazi 
nesklamali. Ja som gól nedal, ale snáď som 
aspoň trošku pomohol a zbytočne som sa im 
tam nemotal,“ žartoval po zápase ružinovský 
farár Peter Šaradin. Hráčom z tímu fary sa totiž 
darilo o niečo viac, keď tím mestskej časti porazili 
o jeden gól, presne 3:2. Igor Adamec si ale z pre-
hry ťažkú hlavu nerobil: „Našich súperov teší, že 
vyhrali. Nás ale teší, že vôbec ešte hráme, keďže 
vekový priemer sme mali o dosť vyšší ako naši 

súperi. Beriem to tak, že poslaním mestskej časti 
je robiť radosť obyvateľom, tak pevne verím, že 
sme takú malú radosť urobili aj teraz. Ale hlavne, 
radosť máme všetci, že takéto ihrisko  vôbec 
vzniklo.“ Postu brankára sa chopil ďalší ružinov-
ský poslanec Jozef Matúšek, ako bývalý učiteľ 
telesnej výchovy sa úlohy zhostil na výbornú: 
„Bol to exhibičný zápas a obecenstvo sme poba-
vili. Zápas mal grády a splnil účel. Snažil som 
sa pochytať všetky strely, bohužiaľ trikrát mi to 
nevyšlo. Aj keď pri dvoch góloch som mal zakry-
tý výhľad, ale nechcem sa na nič vyhovárať.  
V každom prípade, súperi mali výhodu veku. Hrá 
sa lepšie, keď má človek 30 rokov, ako keď mu 
ťahá na 70.“ Ihrisko bude slúžiť nielen tunajšej 
komunite, ktorá sa venuje mládeži, ale aj širokej 
verejnosti. Otvorené bude počas celého pracov-
ného týždňa a potom v nedeľu. Ale len poobe-
de, ako povedal farár Peter Šaradin, doobeda sa 
treba modliť.

Katarína Kostková
Foto: autorka



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

   Základná umelecká škola Exnárova 6

Škola 
s dlho-
ročnou 
tradíciou 
výchovy 
umením 
poskytuje 
umelecké 
vzdelá-
vanie v 
hudob-
nom, 
výtvar-
nom, 

tanečnom a literárno-dramatickom odbore vyše 1100 žiakom. 
Na škole pôsobí vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor, 
v zastúpení výkonných umelcov v každom odbore, ako aj 
pedagógov pôsobiacich na vysokých školách. Škola má svoje 
pobočky na viacerých ZŠ v Ružinove. Prihlásiť sa na štúdium 
je možné prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke 
školy www.zus-exnarova.sk. Na štúdium prijímajú deti od 5 
rokov, otvorené je i štúdium pre dospelých. Pýchou školy sú 
súbory rozličného zamerania:
-  súbor s dlhoročnou tradíciou Exnárčatá s bohatým žánrovým 

zastúpením
-  súbor Exnárik, ktorý sa špecializuje na interpretáciu slovenskej 

ľudovej hudby v spolupráci so speváckym oddelením 
-  „Jazz na Ex“, ďalšie školské hudobné zoskupenie, ktoré sa zúčast-

ňuje významných hudobných festivalov mládeže 
-  školu úspešne reprezentuje RocKids, školská skupina s rockovým 

a popovým repertoárom, ktorá pri tohtoročnej príležitosti  10. 
výročia založenia vydáva hudobné CD

-  experimentálno-improvizačný ansámbel EIAPUF, v ktorom sa 
žiaci tvorivým individuálnym prístupom zoznamujú  a rozvíjajú 
základné atribúty improvizačného myslenia

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

-  ZUŠ Exnárova 6 pripravuje nespočetné množstvo tematických 
koncertov

-  v priebehu školského roka pedagógovia so žiakmi absolvujú 
množstvo celoslovenských a medzinárodných súťaží, kde žiaci 
získavajú vysoké ocenenia 

  Základná umelecká škola  Ľudovíta Rajtera
  Sklenárova 5

Škola má 
60-ročnú 
tradíciu. 
Sídli  
v budove na 
Sklenárovej 
5 a vyučova-
nie prebieha 
tiež  
v neďalekej 
budove na 
Sklenárovej 
2. Pekná 
záhrada  
v okolí tejto budovy umožňuje škole ponúkať atraktívne 
formy vyučovania, podujatia pod holým nebom či worksho-
py. Vytvárajú multiodborové celky napríklad detská hudobná 

rozprávka Malý Princ. Tri vypredané predstavenia v MDPOH 
mali takú odozvu, že si ho vyžiadali aj organizátori známeho 
festivalu Pohoda.
-  majú  štyri odbory – hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dra-

matický
-  ponúkajú aj netradičné vyučovacie predmety ako hra na cimbale, 

hra na hoboji, hra na basgitare a kontrabase
-  vedú skupinu gospelového spevu pod názvom Sing Up
-  mladých „hercov“ u nich nadchýna práca s  herečkou Michaelou 

Čobejovou
-  aktivity školy niekedy presahujú aj bežný školský rok a stretávajú 

sa so žiakmi aj začiatkom júla či na konci augusta
-  1. júla plánujú vystúpiť v rámci projektu Cestovanie časom na 

Hviezdoslavovom námestí
-  výtvarný odbor pripravuje zaujímavú výstavu pod názvom 

Artalent – výstava po rokoch, ktorej vernisáž bude na konci 
prázdnin 30. 8. 2017 v Galérii Umelka 

-  každoročne vydávajú aj 200 rozhodnutí o prijatí nových žiakov
-  voľné miesta sa už teraz ukazujú v husľových a violončelových 

triedach, v tanci, v klarinetovej triede, ale sú voľné miesta aj u 
flautistov a v cimbalovej triede

   Základná umelecká škola sv. Cecílie
   Chlumeckého 10

Základná umelecká škola spolupracuje s farnosťou  
v Ružinove a ako jediná ZUŠ má prideleného duchovné-
ho otca školy, ktorý sa aktívne podieľa na živote školy. 
Zriaďovateľom je Arcidiecézny školský úrad v Bratislave. 
Škola ponúka hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný 
odbor a literárno-dramatický odbor.              

-  kladú dôraz na výchovu detí v duchu kresťanských hodnôt a 
tomu prispôsobujú aj niektoré vystúpenia žiakov

-  vyučujú hru na organe, žiaci majú umožnenú aktívnu liturgickú 
prax a sprevádzajú svojou hrou sv. omše 

-  v speváckom oddelení sa zameriavajú aj na interpretáciu a 
pochopenie gregoriánskeho chorálu

-  v spolupráci s kresťanským rádiom už niekoľko rokov pripravujú 
Krížovú cestu vysielanú po celom Slovensku

-  pri príležitosti sviatku sv. Cecílii, patrónky školy a hudobníkov 
organizujú koncert, na ktorom spoluúčinkujú aj žiaci a peda-
gógovia z Cirkevného konzervatória, s koncertom je spojená aj 
výstava výtvarných prác žiakov výtvarného odboru

-  už niekoľko rokov organizujú týždenný detský letný  
hudobno-improvizačný tábor MUZIKULA

-  každoročne organizujú Novoročný benefičný koncert na podpo-
ru rôznych organizácií

-  snažia sa prepájať jednotlivé odbory a orchester každý rok pri-
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praví predstavenie spolu s tanečným odborom

-  organizujú vzdelávacie výlety zamerané na spoznávanie hudob-
ných osobností žijúcich a pôsobiacich v hlavnom meste, na 
Slovensku i v zahraničí

   SZUŠ- Výtvarný ateliér LADON
   Nevädzová 4

Nachádza sa 
v priestoroch 
Spoločenského 
domu Trávniky. 
Sú tam výtvarné 
ateliéry pre deti 
od prípravného 
ročníka až po 
štúdium pre 
dospelých, ate-
liér pre animo-
vanú tvorbu  a 
ateliér  keramiky 
pre dospelých. 

Pobočky v Ružinove majú ešte v SD Nivy, v MŠ Bancíkova, MŠ 
Astrová, MŠ Tekovská a ZŠ Nevädzová.

-  výtvarný odbor pre deti od 4 rokov až po štúdium pre dospelých, 
venujú sa aj príprave žiakov na stredné umelecké školy 

-  veľmi intenzívne sa venujú deťom v predškolskom veku, čím sa 
zlepší ich jemná motorika, grafomotorika a sústredenie

-  zabezpečujú výtvarný materiál a pomôcky, žiaci si nemusia na 
hodiny nosiť žiadne vlastné výtvarné pomôcky

-  majú vlastnú keramickú pec, grafický lis, veľmi dobré materiálno 
technické zabezpečenie školy, kompletné počítačové a technické 
vybavenie pre tvorbu krátkych animovaných filmov 

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

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

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

-  pravidelne organizujú v priestoroch SD Trávniky, SD Nivy a škôl-
kach výstavy prác žiakov SZUŠ

-  žiaci sa zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných výtvar-
ných súťaží

   SZUŠ Prokofievova

Súkromná ZUŠ píše svoju úspešnú históriu od roku 2000. 
Jej pedagógovia zabezpečujú žiakom kvalitné základné 
umelecké vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom pre ZUŠ vo výtvarnom a tanečnom odbore 
priamo v ich kmeňových školách alebo v ich bezprostrednej 
blízkosti. Na území Bratislavy má 14 elokovaných pracovísk, 
pričom v Ružinove pôsobí v SD Trávniky, v ZŠ Drieňová, v ZŠ 
Ostredková /výtvarný aj tanečný odbor/, v ZŠ a MŠ Nevädzová 
/tanečný odbor/ a v MŠ Exnárova /výtvarný odbor/. Žiaci sú 
vedení plne kvalifikovanými pedagógmi.

-  štúdium je organizované ako prípravné – pre deti predškolského 
veku a základné – pre žiakov základných škôl /I. stupeň/, príp. 
stredných škôl /II. stupeň/

-  vo vyučovacom procese kladú dôraz na rozvoj detskej fantázie, 
predstavivosti, kreativity a schopnosti vyjadriť svoje pocity

-  pedagógovia tanečného odboru vedú žiakov k tomu, aby sa vedeli 
pohybovať a orientovať v priestore, pracujú na správnom držaní 
tela a formujú žiaka v základných tanečných technikách klasického, 
ľudového, kreatívneho, džezového či moderného tanca 

-  žiaci tanečného odboru každoročne prinášajú ocenenie nielen  
z domácich, ale aj z najvýznamnejších zahraničných súťaží 

-  vo výtvarných ateliéroch sú okrem klasických farieb a pomôcok 
k dispozícií maliarske stojany s doskami na maľovanie, sochárske 
otočné stojany, grafický lis, hlinu na modelovanie, keramickú pec, 
hrnčiarsky kruh a pod.

-  počas leta organizujú denný letný tábor v priestoroch SZUŠ 
alebo letné sústredenie mimo Bratislavy

   Súkromná základná umelecká škola
   Ružová dolina 29

Škola vyučuje po celej Bratislave. Spolu má 12 elokovaných 
pracovísk na rôznych základných a materských školách, kde 
vyučujú umelecké odbory. Študentom ponúkajú tri základné 
odbory: výtvarný, hudobný ( spev, flauta, saxofón, klavír, 
bicie, gitara ) a literárno-dramatický. Poskytujú všetok mate-
riál potrebný na výučbu.

-  štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základ-
ných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov

-  vedú deti nielen k tomu, aby sa zdokonaľovali v zvolenom ume-
leckom odbore, ale aby ho dokázali aj odprezentovať

-  súčasťou výučby sú preto verejné vystúpenia, výstavy a koncerty
-  žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží, tento rok napríklad 

získali prvenstvo a tretie miesto v prestížnej hudobnej súťaži 
Pegas Musicale v hre na flaute alebo druhé miesto v celosloven-
skej literárnej súťaži Literárna Villa Zerna

-  usporadúvajú návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, 
návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

-  už roky ponúkajú študentom letný výtvarný workshop v prírode, 
kde si deti vyskúšajú iný spôsob tvorby než na hodinách

- tento rok sa rozhodli ponúknuť žiakom aj hudobný a literárno-
-dramatický letný tábor

   Ďalšie základné umelecké školy v Ružinove:

TALENTINA, Súkromná základná umelecká škola, Ostredková 14 
Súkromná základná umelecká škola Mierová, Mierová 46

Marianna Šebová
Foto: archívy škôl

Miešaný spevácky zbor CANTUS
spolu so svojimi hosťami zborom CANTELINA 

a SVATOPLUK
pozývajú na spoločný koncert

1. júla o 18:00 hod.
veľká sála DK Ružinov, Ružinovská 28

2. júla o 11:00 hod.
pri omši v Kostole sv. Vincenta de Paul, 

Tomášikova 8
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Ostredky a Trávniky  
dostali nových okrskárov

Terasy v jasličkách  
ako zo škatuľky

Na podnet poslancov ružinovských častí Trávniky  
a Ostredky bolo prijaté uznesenie o nových okrská-
roch mestskej polície.  Práca okrskárov sa osvedčila 
v iných častiach, niektorí ľudia ich potrebujú vidieť, 
aby dokázali naplno rešpektovať všetky nariade-
nia. Najväčším problémom na Ostredkoch sú odpad-
ky. „Dúfam, že s príchodom okrskárov do tejto časti 
sa tento problém zminimalizuje,“ uviedol veliteľ 
Mestskej polície Bratislava II Jaroslav Tuleja. 

Okrskár, Florián Szó, ktorého 
novým sídlom sú Ostredky, pôso-
bil predtým vo Vrakuni. Takže 
náplň práce pozná a nemení ju. 
„Okrskár má každodenný kon-
takt s ľuďmi, prešetruje priestup-
ky, kontroluje psičkárov, čistotu a 
poriadok,“ dodal okrskár Florián 
Szó. Hlavným problémom bez 
rozdielu okrsku bývajú hlavne 
bezdomovci, ktorí sa nachádzajú 
v okolí škôl a škôlok. Mestská polí-
cia ich najčastejšie vykáže z mies-
ta, kde sa nachádzajú a musia si 
po sebe aj upratať. „Práca s nimi 
je náročná, lebo legislatíva, ktorú 
máme na Slovensku, je na nich 
prikrátka,“ povedal Szó. Ľudia 
môžu okrskárov stretnúť často pri 
kontrole psičkárov. Zameriavajú 
sa na evidenčnú známku, regis-
tráciu a aj na upratovanie si po 
svojich miláčikoch. Druhou 
novou okrskárkou je Zuzana 
Kubová, tá doteraz pôsobila na 
okrskovej stanici v Ružinove. Jej 
novým miestom je časť Trávniky. 
V okrsku ju môžete stretnúť sa 

pohybovať pešo a samostatne. Noví okrskári pôsobia v 
Ružinove už od 1.mája  a môžete sa na nich obrátiť na ich 
telefónnych číslach.  

Marianna Podlucká 
Foto: http://mestskapolicia.bratislava.sk/

Ružinovské jasle na 
Palkovičovej ulici 
majú nové vonkajšie 
terasy, ktoré opravu 
už nutne potrebo-
vali. „Sme 30-ročné 
zariadenie, ktorým 
prešli stovky a 
stovky detí, čo sa aj 
odzrkadlilo na stave 
našich terás, naprí-
klad  dlažby tu už 
boli zničené. Takže 
bolo nutné prerobiť 
tieto terasy, tak aby 
spĺňali všetky atri-
búty bezpečnosti,“ 

uviedla vedúca jaslí na Palkovičovej Dagmar Bjeľová. Mestská 
časť tak na nich vymenila podlahové vrstvy, opravila obvo-
dové murivo, bočné múry, pribudli tam aj nové zábradlia  
a nátery. Do prác na dvoch terasách o rozlohe približne  
130 m2 investovala mestská časť viac ako 18-tisíc eur. 

(red)
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Florián Szó :  
+421 902 921 183

Zuzana Kubová :  
+421 902 921 199

K predloženému investičnému  
zámeru Klingerka...
Magistrát vydal súhlasné záväzné stanovisko k investičnému zámeru 
Klingerka. Dominujú mu dve novostavby: 36 poschodová veža  
s bytmi a 11 poschodová administratívna budova.  Obidve majú mať 
oválny pôdorys.  11. mája v čase medzi 17:15 až 17:30 som bol územie 
pozrieť. Pozdĺž západnej uličnej čiary Súkenníckej ulice stojí 20 m topoľ. 
Vyznačil som ho na mapke, na ktorej si ako poslanec vyznačujem inves-
tičné zámery. Topoľ sa dá odstrániť, ale veža, ktorá sa tam má postaviť, 
bude v tomto čase  vrhať oveľa väčší ako 40 m dlhý tieň dnešného 
topoľa. To je predsa absurdné. Opodstatnene si myslím, že to, čo sa tu 
navrhuje, bolo vymyslené pre úplne odlišnú lokalitu. Navrhovaná kom-
pozícia stavebných hmôt je pre toto územie natoľko neprijateľná, že 
som si povedal, že sa proti tomu musím postaviť. Účelom podnikania 
nemôže byť zámer nasilu vkladať do územia tvary stavebných hmôt, 
ktoré s územím nemajú nič spoločné. Bratislava je súčasťou geografic-
ko- kultúrneho celku, ktorý nazývame Podunajsko. Pojem Podunajsko 
je v dejepise umenia označením umeleckohistorickej kvality. Sme jeho 
súčasťou. Územie Klingerky bolo obývané už pred rokom 1900. Viacero 
rodinných domov v tomto území má slušnú architektonickú kvalitu. 
Profesionálnou ctižiadosťou architekta má byť aj to, aby sa  
v území porozhliadol a hľadal architektonické hodnoty v území. Tie by 
mal vo svojej  architektúre tvorivo zhodnotiť a prezentovať. Južne od 
Klingerovej kolónie už fungoval Zimný prístav, v ktorom sa nachádzajú 
štyri národné kultúrne pamiatky, medzi nimi je aj taká architektúra, kto-
rou sa dobrý architekt môže inšpirovať, keď vstupuje do tohto priľah-
lého územia. Miešať bytovú funkciu v tomto území, kde jednoznačne 
prevažuje, s administratívnou, je prejavom neporozumenia a nevší-
mavosti tak k obyvateľom, ktorí tu žijú desaťročia, ale aj k obyvateľom, 
ktorí sa v tomto území usadia. Podľa mňa by tu mali byť nanajvýš šesť 
až sedem podlažné domy. Nie viac, pretože kto toto územie pozná, 
vie, čo unesie. O takejto kompozícii stavebných hmôt s obdĺžnikovým 
pôdorysom a to aj s prihliadnutím na očakávania navrhovateľa, by sa 
dalo hovoriť o istom rešpekte k obyvateľom i k územiu, do ktorého 
vstupuje.  Po stretnutí s obyvateľmi Klingerovej kolónie, ktorí s navr-
hovaným projektom zásadne nesúhlasia, som poslal list primátorovi 
hl. mesta, v ktorom som celú situáciu vysvetlil a požiadal o nápravu 
investorského zámeru. 

Patrik Guldan

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti
č. UK GR-L-1-43/2017

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne 
záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na 
odpredaj prebytočného majetku, a to 
1. motorové vozidlo zn. AVIA A31.1, BA806LB, rok výroby 1988, 3596cm3, počet km 
78 934, primeraná cena je 384,- € s DPH. 
2. motorové vozidlo zn. AVIA A31.1, BA804LB, rok výroby 1984, 3596cm3, počet km 
52 451, primeraná cena je 374,-€ s DPH.
3. motorové vozidlo zn. AVIA A31.1, BA793LB, rok výroby 1988, 3596cm3, počet km 
70 000, primeraná cena je 370,-€ s DPH.
4. Traktor ZETOR 7245, BA886AF, rok výroby 1987, 3595cm3, počet km 502, primera-
ná cena je 1.252,-€ s DPH.
5. Traktor ZETOR 7245, BA852AF, rok výroby 1987, 3595cm3, počet km 497, primera-
ná cena je 1.375,-€ s DPH.
6. Traktor ZETOR 7711, BA854AF, rok výroby 1987, 3922cm3, počet km 65, primeraná 
cena je 1.297,-€ s DPH.
7. veľkokapacitné kontajnery (17 ks), 7m3, primeraná cena je spolu 1.020,-€ s DPH.
Celková suma spolu: 6.072,-€
Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej obálke na 
adresu: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 
19, 821 05 Bratislava s označením „Prebytočný majetok spoločnosti – s uvedením 
objektu záujmu s jeho poradovým číslom“, s označením „NEOTVÁRAŤ“ a so spia-
točnou adresou záujemcu. Informácie na tel. čísle 0908 555 080, email: boris.
hudec@rpvps.sk .
Primerané ceny ponúkaného prebytočného majetku boli určené znalcom. Ponuka, 
ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny, nebude akceptovaná. 
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ružinovský podnik 
verejno-prospešných služieb,   a. s. uprednostní záujemcu, ktorý odkúpi 
úplný zoznam ponúkaného majetku za celkovú sumu spolu. Zároveň si 
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb vyhradzuje právo zrušiť ponukové 
konanie. 
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Medzi talentami dominoval tanec, no vyhrali bicie

Ružinov ocenil športovcov

Už po ôsmykrát sa v Ružinove 
hľadal detský idol. Zaujať 
musel svojím talentom, 
ktorý predviedol počas sláv-
nostného galaprogramu. 
Organizátorom obľúbeného 
podujatia bola už tradič-
ne Základná škola Pavla 
Marcelyho na Drieňovej ulici.

Tanec, hudba, spev či recitova-
nie. Slovom, ružinovskí školáci 
majú čo ponúknuť a neváhajú to 
predviesť aj pred publikom. Do 
súťaže, ktorá je zároveň prehliad-
kou nadania detí, sa tento rok 
zapojili všetky ružinovské školy. 
„Tento ročník bol výnimočný a to 

z toho dôvodu, že je to po prvý raz, čo sa tu stretlo všetkých deväť škôl 
v rámci mestskej časti. Som veľmi rád, že tento rok každá jedna škola 
vyslala súťažiaceho a zúčastnili sa tejto akcie,“ povedal Gabriel Kalna, 
organizátor podujatia. V praxi to znamená 16 originálnych súťažných 
čísiel. Už tradične dominovali tanečné a spevácke vystúpenia. Výkony 
súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola spe-
váčka Júlia Hečková. Cieľom Ružinovského Idolu je nielen ukázať, aká 
talentovaná mládež vyrastá v mestskej časti, ale aj spojiť a zjednotiť 
ružinovské základné školy. „Každý rok sa utvrdíme v tom, že talenty tu 
sú a žiaci sa venujú vo svojom voľnom čase koníčkom. Vždy sa je na čo 
tešiť,“ potvrdila Katarína Procházková, členka poroty. Svoje schopnosti 
si zmeralo 16 súťažiacich v dvoch vekových kategóriách. Odborná poro-
ta tak mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších.

Medailoví školáci 
V kategórii Young Idol si tretiu priečku vybojovala Nella Maliariková, 
ktorá vsadila na gymnastickú zostavu. Modernej gymnastike sa venuje 
prvý rok, ale už teraz sa ukazuje ako nádejný talent. Spevácke vystú-
penie Michaely Jelínkovej, v ktorom zazneli najmä slovenské ľudové 
piesne, porota ocenila druhým miestom. Na prvú priečku sa nakoniec 
pretancovala Laura Kališová zo ZŠ Kulíškova. „Vôbec som to nečakala 
a som rada, že som to vyhrala. Tancu sa venujem päť rokov, odkedy sa 
mi zapáčil, je to môj život,“ priznala sa Laura. Svoju budúcnosť spája 
opäť s tancom, raz by chcela byť trénerka. V kategórii, kde si talent 
zmerali starší žiaci, sa najviac darilo práve tanečníčkam. Zostavu, ktorú 
natrénovala Hanka Haulíková, porota nakoniec ocenila bronzom.  
V súťaži sa ocitla už aj v minulosti, ale až teraz sa jej podarilo stáť na 
víťaznej priečke. O pár bodov ju predbehla Ema Gajdošová. Predviedla 
číslo plné energie, dobrej hudby a ešte lepšieho tanca. Hip-hop, na 
ktorý vsadila, tancovala pred svojimi spolužiakmi prvý raz. „Je to veľká 
zmena. Na súťažiach, kam chodím so skupinou, sú všetko tanečníci. 
Tu som tancovala sama, boli tu spolužiaci, mala som strach a bolo to 
iné,“ priblížila Ema, ktorej sa tak podarilo prekonať samú seba. Ako sa 
hovorí, to najlepšie nakoniec a v tomto prípade to platí dvojnásobne. 
Záverečné číslo patrilo Lukášovi zo Základnej školy Medzilaborecká. 
Po neistom začiatku, kedy mladého bubeníka premohla tréma, pred-
viedol číslo, ktoré dostalo do varu nielen publikum, ale aj samotnú 
porotu. Právom si tak vybojoval prvé miesto. „Tu som to zahral naj-
lepšie, ako som vedel. Bol to môj druhý koncert na bubnoch v živote. 
Chcel som ukázať, čo je vo mne a verím, že sa mi to podarilo. Pomáhali 
mi moji spolužiaci, ktorí ma psychicky podporili,“ zdôveril sa Lukáš 
Lackovič. Mladý hudobník si nedávno založil vlastnú kapelu. Ako pri-
znal, hudba ho napĺňa a poháňa vpred.

Veronika Vasilková
Foto: Marianna Šebová

Kultúra a šport od seba nemajú tak ďaleko, 
ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Keď 
sa tieto dve oblasti spoja, môže z toho vzísť 
aj taká príjemná akcia, ako bol prvý ročník 
Ružinovského galavečera športu. Jeho súčas-
ťou bolo oceňovanie významných športov-
cov, ako i víťazov turnajov v rámci podujatia 
Ružinov športuje.

 „Pripravoval som sa aktívne. Dúfal som, že to 
vyjde čo najlepšie a našťastie som dnes vyhral 
trojboj, tak som dosť šťastný,“ povedal Ján 
Malicher, víťaz atletického trojboja. Oceňovaním 
víťazov turnajov, ale podujatie Ružinovský 
galavečer športu rozhodne neskončilo, práve 
naopak. Keďže v Ružinove žije, trénuje množstvo 
talentovaných športovcov, rozhodli sa to mest-
ská časť, Cultus Ružinov a Ružinovský športový 
klub patrične využiť a udeliť im cenu Športovec 
Ružinova 2017 v 4 kategóriách. Prvou z nich 
boli jednotlivci. Na pódium postupne vystúpili 
Denis Turac (džudo), Daniel Demo (hokej), Givi 
Mikeladze (box), Nina Nagyová (plávanie), Martin 
Šimunič (plávanie), Juliana Natália Nagyová 
(moderná gymnastika) a Andrej Petrík (pláva-
nie). „Určite ma to potešilo, aj si to dosť vážim. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na mojich 
úspechoch – trénerom, klubu, rodičom a kama-
rátom, ktorí ma podporovali,“ povedal Daniel 
Demo, člen slovenskej hokejovej osemnástky, 
ktorý reprezentoval krajinu aj na nedávnych 
majstrovstvách sveta v Poprade a Spišskej Novej 
Vsi. V kategórií Tím a klub pozvali organizátori 
na pódium volejbalistky Simonu Cigánikovú, 
Dominiku Ramajovú a Luciu Sedláčkovú, šiesta-
kov z HK Ružinov ´99, Wrestling Club Slovakia a 
Romana Voláka so svojou skupinou FREEstyle 
KARATE ACADEMY. „Nie je to len moja cena ako 
trénera, ale hlavne tých detí. Je dôležité, aby boli 
aj tí zverenci dobrí a nie len tréner. Lebo dobrý 
tréner bez dobrého tímu nič nedokáže,“ pochválil 
svojich zverencov 98-násobný majster sveta v 
karate Roman Volák. Samozrejme, aj dobrí zve-
renci potrebujú dobrého trénera. Preto prišlo aj 
na samostatnú kategóriu Tréner. V rámci nej si 
prevzali plakety páni Jozef Gerboc (zápasenie), 
Milan Špánik (tanečný šport), Peter Krištof (gym-
nastika), ale aj Jozef Krnáč, strieborný medailista 
z letných olympijských hier v Aténach v roku 
2004. „Ďakujem za toto ocenenie mestskej časti 
Ružinov, veľmi si ho vážim a je to zrejme odmena 
za moju prácu, ktorú robím na Športovom gym-
náziu Ostredková, takže ďakujem,“ potešil sa 
tréner mladých džudistov. V poslednej kategórií 
vyhlasovali športové osobnosti Ružinova. Prvou 
z nich bol už 80-ročný rekordér plaveckých špor-
tov Vladimír Hopka. Druhé ocenenie išlo do rúk 
Petrovi Králikovi, riaditeľovi amatérskej futbalovej 
súťaže Topliga. „Som veľmi poctený, že som bol 
vybratý medzi športové osobnosti Ružinova, 
najmä preto, že si mestská časť všimla náš vplyv 
na amatérsky šport nielen v Ružinove, ale aj  
v Bratislave a teraz už aj v ďalších mestách,“ 
povedal Králik, riaditeľ ligy, v ktorej je registro-
vaných už vyše 2 700 športovcov. Ružinovský 
galavečer športu mal aj ďalší rozmer. To že sa na 
jednom pódiu vystriedali nádejné talenty a špor 

tovci, ktorí už niečo dosiahli, môže pôsobiť veľmi 
motivujúco. Samozrejme, každý si rád vypočuje 
uznanie a preberie cenu. No vidieť, že sa dá so 
svojim športom napredovať a stretnúť majstrov 
Európy, sveta, či olympijských víťazov, je už pri-
daná hodnota, ktorá môže byť rozhodujúca pri 
výchove ich nástupcov. 

(red) Foto: Cultus Ružinov, a.s.

Hody na Trnávke 
sa blížia
Na Trnávke máme hody až dva razy  
v roku. Jedenkrát v januári, na sviatok 
patróna kostola dona Bosca a druhýkrát 
na začiatku júna, pri príležitosti výročia 
posvätenia kostola. Ani tento rok tomu 
nebude inak. V nedeľu 11. júna sa usku-
toční už ôsmy ročník Dňa farnosti, ktorý 
je organizovaný s finančnom podporou 
mestskej časti.

Program začne slávnostnou sv. omšou  
o 11:00 hod na nádvorí oratória. Potom bude 
nasledovať obed, na ktorom je každý vítaný. 
Budeme podávať guláš, koláčiky a zabezpe-
čený bude aj pitný režim. Obedom ale spo-
ločný program rozhodne nekončí. Usilovne 
pracujeme na príprave skvelého programu, 
v ktorom si prídu na svoje všetci – od tých 
najmenších až po dospelých. Pre deti budú 
pripravené stanovištia, pre dospelých zas 
špeciálne atrakcie. Deň farnosti je predovšet-
kým priestor, kde sa stretnú ľudia všetkých 
vekových kategórií. Môžu sa spoločne poroz-
právať, zabaviť a stráviť čas v príjemnom pro-
stredí. Srdečne pozývame všetkých, aby prišli 
a vytvorili krásnu rodinnú atmosféru. Preto 
neváhajte a príďte! 

Organizátori z farnosti SDB na Trnávke
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Západná má 50

Polícia upozorňuje majiteľov 
bicyklov na ich lepšie 

zabezpečenie proti odcudzeniu

NÁM TO NEUBLÍŽI,  
INÝM TO MÔŽE POMÔCŤ 

Spoločne s rodičmi, deťmi i bývalými zamestnancami, ktorí stáli pri 
zrode škôlky, sa na Západnej sfúkavalo pomyselných 50 sviečok. 
Záhrada sa zaplnila pozitívnou atmosférou a výbornou náladou. 
Nechýbal ani kultúrny program v podaní škôlkarov zo speváckeho 
krúžku Škovránok, tanečného krúžku Slnečnica ako i anglického 
krúžku. Pri príležitosti 50-tky vznikla aj výstava starých fotografií 
zo života škôlky s názvom Vtedy na Západnej. „Päťdesiat rokov 
existencie si zaslúži poriadnu oslavu. Som veľmi rada, že sme toto 
naše jubileum oslávili spoločne aj s rodičmi našich detí. Som im 
nesmierne vďačná, že prišli a celkovo za to, akí sú. Pomáhajú nám 
a aj vďaka nim je naša škôlka tam, kde je. Spomíname zároveň na 
staré časy, na naše kolegyne, ktoré stáli pri zrode škôlky a pamä-
tajú si jej úplne začiatky. Niektoré z nich prišli, čomu sa nesmierne 

teším,“ neskrývala nadšenie riaditeľka Materskej školy Západná 
2 Barbora Danihelová. Jednou z tých, ktoré si pamätajú prvé dni 
škôlky, novučičkú budovu, čerstvo vymaľované steny či nové 
hračky, je bývalá učiteľka Irena Budayová. Tá sa do svojej bývalej 
práce vždy rada vracia. „Ja som jedna z tých, ktorí v roku 1967 boli 
pri otváraní tohto školského zariadenia. Pamätám si, že všetko 
bolo nové, v tom období sa dokonca budovalo aj tunajšie sídlisko. 
Vtedy mi ani nenapadlo, že o 50 rokov tu budem stáť a oslavovať  
takéto jubileum. Keby som mala porovnať časy vtedajšie  
a terajšie, tak sú dosť podobné, respektíve ako by sa to opakovalo. 
Keď sme škôlku otvárali, mali sme veľmi veľa detí, 5 tried a v kaž-
dej 38 škôlkarov. Teraz je situácia podobná, stále je tu veľa detí. 
Žiaľbohu, tých vtedajších zariadení, ktoré slúžili ako materské 
školy, je už pomenej,“ uviedla Irena Budayová.

Samostatnosť Západnej prospela
V roku 2015 sa škôlka osamostatnila, dovtedy bola súčasťou 
Materskej školy Piesočná. Západná sa tak stala najväčšou škôlkou 
v Ružinove. Má až 9 tried a vyše 170 detí.  Samostatné fungovanie 
a hospodárenie jej tak prospelo. „Samostatnosť našej materskej 
školy nás vyzýva, aby sme boli aktívni, nestáli na jednom mies-
te, ale napredovali. Aby sme našou pedagogickou pôsobnosťou 
posúvali škôlku dopredu a vychovávali ďalšie generácie detí. To 
je také naše predsavzatie,“ prezradila riaditeľka škôlky Barbora 
Danihelová. Škôlke sa tieto predsavzatia ale darí plniť na výbornú 
už teraz. Dôkazom sú spokojní rodičia, za všetkých to vystihol otec 
Maroš: „So škôlkou sme mimoriadne spokojní. Chodí nám sem syn 
a pevne verím, že o rok pribudne aj dcéra. Okrem krásneho pros-
tredia, ktoré škôlka poskytuje, sa vyznačuje hlavne skvelými pani 
učiteľkami a prístupom. Je tu veľa krúžkov a zaujímavých aktivít. 
Lepšiu škôlku pre deti si ani neviem predstaviť.“

Katarína Kostková
Foto: MŠ Západná

Nastalo obdobie, kedy sme z kočikární, pivníc, garáží a 
iných skladových priestorov vybrali svoje bicykle  
a v duchu hesla „ zdravom tele, zdravý duch“ sme sa 
začali presúvať po meste na nich. Problém však nastáva, 
keď musíme bicykel niekde odložiť a vojsť napríklad  
do nákupného centra, do ambulancie lekára a pod. 
Samotné zabezpečenie bicykla zámkom, nezaručí 
jeho ochranu pred odcudzením. Preto apelujeme na 
občanov, aby využívali priestory na odloženie bicyklov, 
ktoré sú zabezpečené (uzamykateľné priestory, pod 
kamerami) alebo si bicykle zabezpečili tak, aby znížili 
riziko ich odcudzenia. V poslednej dobe sa vo zvýšenej 
miere vyskytli  prípady, kedy došlo k odcudzeniu bicykla 
z balkóna bytového domu, pričom ani to, že  sa balkón 
nachádza na treťom poschodí, nezabránilo páchateľom 
bicykel odcudziť. Preto nie je vhodné, aby boli bicykle 
umiestnené na balkónoch tak, že sú viditeľné z ulice, 
alebo je k nim uľahčený prístup napríklad. ponechaným 
rebríkom. Hodnota niektorých bicyklov sa pohybuje v 
sume staršieho motorového vozidla,  a preto je na mies-
te, chrániť si svoj majetok a nedať zlodejom príležitosť.
Ak vlastníte drahší bicykel, v prípade jeho odcudze-
nia pomôže polícii, ak nám poskytnete jeho foto-
grafiu (odfoťte si bicykel po zakúpení napríklad. do 
mobilu), potom môžeme jeho fotografiu zverejniť 
na policajnom facebooku. Odložte si doklady o 
zakúpení, hlavne výrobné číslo, na základe ktorého 
môžeme vyhlásiť pátrania po odcudzenom bicykli. 

plk. Mgr. Ján Pažick
riaditeľ OR PZ v Bratislave II

Študenti 1. Súkromného 
gymnázia v Bratislave sú 
vedení k dobrovoľníckej 
činnosti už od najnižších 
ročníkov. Učitelia ich vedú 
k tomu, že treba pomáhať 
a študenti sa potom už 
samovoľne angažujú  
v aktivitách, ktoré im 
škola ponúka. 
Jedna z nich spočíva  
v prepojení mladšej gene-
rácie so staršou, pričom 
spoločným menovateľom 
je moderná technika. Študenti totiž pomáhali ružinovských seniorom poodhaliť 
„tajomstvá“ práce s počítačmi. „Senior dostal vlastného inštruktora v podobe 
študenta a ten sa mu venoval podľa individuálnych potrieb,” objasnila Ľubica 
Joštová, učiteľka z gymnázia na Bajkalskej. Škola spolupracuje aj so Spojenou 
školou na Mokrohájskej ulici, kde ich doučujú angličtinu. Tú doučujú aj v škole 
na Svrčej ulici, kde sú deti so zrakovým hendikepom, okrem toho tam pomáhajú 
organizovať aj šachový krúžok. Okrem výučby iných sa študenti zapájajú aj do 
dobrovoľníctva priamo v uliciach, konkrétne do verejných zbierok. Počas vlaňaj-
šej Nezábudky, zbierky Ligy za duševné zdravie, sa 50-tke gymnazistov podarilo 
vyzbierať najväčší obnos peňazí spomedzi všetkými bratislavských škôl. Ako 
víťazná škola získali študenti tri stoeurové poukážky do potravinového reťazca, 
ktoré sa ale rozhodli posunúť ďalej. Dostal ich detský domov v Kolárove, niektorí 
so študentov s ním už v minulosti spolupracovali, keď pomáhali pri organizo-
vaní rozličných táborov.  „Myslím si, že tie deti to potrebujú určite viac ako my. 
Rozhodovali sme sa medzi viacerými organizáciami, ale rozhodli sme sa pre deti 
z detského domova, lebo k nim máme najbližšie. Sami sme ešte deťmi,” uzavrela 
jedna zo študentiek zapojených do zbierky. 

Marianna Podlucká
Foto: Marianna Šebová 

Ružinov sa môže pochváliť kvalitnými materskými 
školami. Mnohé z nich vychovávajú deti už desiatky 
rokov. Materská škola na Západnej ulici oslávila 
polstoročnicu. A to ako sa patrí záhradnou slávnos-
ťou, ktorú finančne podporila aj mestská časť.
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Saleziáni na Miletičovej

Saleziáni prišli na „Miletičku“ v roku 
1933. Na mieste terajšieho kostola sa 
nachádzal starý vojenský cintorín, ktorý 
bol už v štádiu zániku a v okolí boli len 
rôzne továrne a bitúnok. „Saleziáni 
sa rozhodli, že na mieste cintorínu 
vdýchnu pozemku nový život, ktorý 
bude pozostávať z práce s mládežou,“ 
povedala Jana Hamšíková. A tak si sale-
ziáni postavili svoj rádový dom, ktorý 
sa momentálne nachádza vedľa budovy 
kostola. Môžeme tam vidieť prvky funk-
cionalistického štýlu, ktorý bol pre toto 
obdobie typickým. Súčasťou rádového 
domu mal byť aj rozmerný kostol. To 
sa však v tých rokoch nepodarilo a vo 
vnútri vznikla len malá kaplnka. 50. roky 
znamenali zrušenie všetkých cirkevných 
rádov a tak aj saleziánov. Budova, kde 
sídlili, prepadla štátu, najprv tam bola 
polícia a neskôr bola budova zvere-
ná národnému stavebnému podniku 
Pozemné stavby. Po páde bývalého 
režimu boli pozemky aj budova vráte-
né naspäť Saleziánom a tí sa rozhodli 
obnoviť svoju pastoračnú činnosť a 
vytvoriť miesto, kde sa budú mladí 
stretávať a stane sa centrom saleziánov 
na Miletičovej. „V okolí Miletičky v tom 
čase žiadny kostol nebol, najbližší bol 
až Blumentál. Miletička tak bola vhod-
ným miestom pre vytvorenie salezián-
skeho centra spolu s kostolom,“ dopĺňa 
Jana Hamšíková.  V roku 1995 navštívil 
Slovensko pápež Ján Pavol II. a posvä-
til základný stavebný kameň nového 
kostola, ktorý tu mal vyrásť. O dva 
roky neskôr bol už Kostol Panny Márie 
Pomocnice kresťanov vysvätený. 

Architektonický návrh vytvorili manže-
lia Weberovci, ktorí žijú vo Švajčiarsku. 
Vytvorili ideový návrh, ktorý bol neskôr 
prepracovaný do finálneho projektu, 
podľa neho sa stavalo. Kostol je halový 
s centrálnym kruhovým pôdorysom. 
Budova je presvetlená bočnými vit-
rážovými oknami. Na hornej časti sa 
nachádza svetlík, ktorý vo vnútri vytvá-
ra zaujímavú svetelnú hru. Kostol má 
kapacitu približne 450 miest na sedenie, 
čo sa môže zdať veľa, ale pre okolie je to 
nedostačujúce. Kostol býva pravidelne 
plný a to nie len v nedeľu. 
Hlavnou úlohou saleziánov je služba 
mladým. Na Miletičovej je pod kostolom 
vytvorené oratórium, kde sa tieto sku-
pinky stretávajú a majú rôzne aktivity. 

Vnútorné priestory 
Kostol nie je ťahaný do dĺžky, keďže 
hneď vedľa sa nachádza električková 
trať, ale je postavený viac do šírky. 
Vidieť to aj vo vnútri, kde sú lavice 
usporiadané do polkruhu, čo vytvára u 
veriacich pocit, že všetci sú jedna rodi-
na. Architekti vytvorili vo vnútri aj chór, 

ktorý je vystúpený, čím sa vytvára ešte 
viac priestoru na sedenie vo vrchnej 
časti kostola. Nad chórom sa nachá-
dzajú ešte dva balkóny. V prednej časti 
kostola je keramická plastika od akade-
mického sochára Juraja Martha. Interiér 
kostola pôsobí moderne, čím priťahuje 
hlavne mladých. Nenájdeme tam monu-
mentálne sochy, oblúky, piliere, ako to 
poznáme z tradičných chrámov, ktoré 
boli vystavané pred niekoľko sto rokmi. 
„V strede plastiky sa nachádza veľký 
drevený kríž, ktorý obliehajú náznaky 
akoby bytoviek, ktoré končia tŕňmi. Tie 
vystupujú z plastiky a predstavujú utr-
penie a ťažkosti ľudí. Ako sa na plastiku 
dívame do výšky, tŕne zanikajú a zná-
zornené sú tam skôr turbulencie obla-
kov a lúčov,“ povedal farár Maroš Husár.  
Zaujímavosťou tejto plastiky je kríž 
s Ježišom od akademického sochára 
Teodora Baníka. 

Ježiš na kríži nie je pribitý, akoby povy-
stupoval z toho kríža a chcel objať 
všetkých veriacich, ktorí sa nachádzajú 
v kostole. 

Socha don Bosca  
V areáli kostola sa nachádza socha dona 
Bosca, patróna saleziánov. Inštalovaná 
bola v roku 1997, kedy bol kostol vysvä-
tený. Vytvoril ju akademický sochár 
Teodor Baník, ktorý má na svedomí aj 
sochy z Ružovej doliny. Tam išlo o zjed-
nodušené ženské torzá a tu môžeme 
vidieť sochu, ktorá je realistická.  

Marianna Podlucká 
Foto: Stanislav Šenc,  

archív Saleziánov dona Bosca

Saleziánske spoločenstvo patrí k „Miletičke“ už od nepamäti. Vzniklo v Taliansku a potvrdené ako 
cirkevné spoločenstvo bolo v roku  1874. Zakladateľom bol sv. Ján Bosco. Po celý svoj život sa venoval 
deťom, hlavne biednym chlapcom a sirotám, ktorým ponúkol život v spoločenstve, kde si mohli nájsť 
priateľov, spoznávať kultúru, vzdelávať sa a zúčastňovať sa náboženských aktivít. Saleziáni odišli  
v tomto duchu do sveta a stále pokračujú v práci s mládežou. 

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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Ak nie je HK Ružinov malý  
pre majstra sveta, nemôže byť malý ani pre mňa

Celý váš život je spojený  
s hokejom. Kedy sa zrodila 
vášeň pre tento šport? Kto vás 
k hokeju priviedol?
Vždy som chcel hrať hokej za 
Slovan. Od detstva som sledoval 
v televízii hokejové majstrovstvá 
sveta či hokej na olympiáde. 
Chodil som pozerať na zápa-
sy Slovana, ešte ako malého 
chlapca ma fascinovali hráči 
ako Golonka a Nedomanský. 
Keď Slovan organizoval výber 
malých hokejistov do prípravky, 
tak som sa prihlásil a zobrali ma. 

Nikdy ste neoľutovali, že ste 
sa rozhodli práve pre hokej? 
Neoľutoval som to nikdy. Hokej 
som hral rád, miloval som 
prostredie zimného štadióna. 
Dodnes si rád zahrám aj futbal 
alebo tenis, ale hokej bol pre 
mňa aj tak vždy na prvom mies-
te. Rád som mal ale aj školu, 
vyštudoval som stavebnú fakul-
tu. Myslel som si totiž, že po 
skončení hráčskej kariéry budem 
pracovať ako stavebný inžinier a 
možno popri zamestnaní budem 
trénovať deti. Preto som si urobil 
aj licenciu trénera. Nakoniec to 
však dopadlo inak. Prišla chvíľa, 
keď som sa počas pôsobenia 
v Nemecku musel rozhodnúť, 
či prijmem ponuku stavebnej 
firmy alebo hokejového klubu. 
Rozhodol som sa pre hokej. Je 
to pestrý život s častým cesto-
vaním, je to práca s mladými 
ľuďmi, žiadna nuda. 

Máte za sebou bohatú hokejo-
vú kariéru. Za čias česko-slo-
venskej ligy ste hrávali za HC 
Slovan Bratislava. Taktiež ste 
boli súčasťou reprezentácie. 
Na ktoré obdobie máte naj-
krajšie spomienky? 
Mal som šťastie, že som vyrastal 
s generáciou skvelých hráčov 
vyrastajúcich vtedy v Bratislave. 
Bratia Šťastní, Dušan Pašek, 
Marián Bezák, Ivan Dornič či 
Daro Rusnák. Dorastenecký 
tím Slovana bol v tej dobe 
mnohonásobným majstrom 
Československa, na medzi-
národných turnajoch porážal 
špičkové ruské, škandinávske aj 
kanadské tímy. Možno toto bolo 
najkrajšie obdobie. Ale možno 
aj to neskoršie, keď sme vytvorili 
jednu útočnú trojicu s Dušanom 
Pašekom a Ivanom Dorničom. 
Strieľali sme veľa gólov a dobre 
sme si rozumeli. Bývali sme na 
Palkovičovej ulici, do kabíny 
sme to mali len cez cestu. Boli to 
naozaj krásne časy.

Po skončení aktívnej kariéry 
ste sa vydali na trénerskú 
dráhu. Ako tréner ste pôsobili 
nielen v Slovane, ale  
i v Nemecku, Česku či 
Bielorusku. Dokonca ste 
úspešne koučovali Dinamo 
Minsk v KHL. Dá sa povedať, 
že ste v trénovaní na klubovej 
úrovni dosiahli maximum?
Takto som nad tým nikdy neroz-
mýšľal. Myslím si, že trénovať 
hokejový tím v hociktorej krajine 
si vyžaduje maximálne nasa-
denie. Je pravda, že aby mohol 
Slovák trénovať v zahraničí a 
„šéfovať“ Nemcom, Rusom, 
Kanaďanom alebo Čechom, 
musí ovládať jazyk a zvládnuť aj 
špecifiká inej mentality v danej 
krajine. KHL je veľmi sledovaná 
liga a konkurencia je veľmi silná. 
Na trénerské miesta sa tam tlačia 
nie iba domáci tréneri, ale aj 
najlepší škandinávski a špičkoví 
Kanaďania z NHL.

Neobišli ste ani reprezentáciu. 
Viedli ste nielen tú slovenskú, 
ale pôsobili ste aj ako asis-
tent trénera pri reprezentácii 
Bieloruska. Je náročnejšie 
trénovať reprezentáciu alebo 
klub? 
Predovšetkým som presvedčený, 
že klubový tréner môže viac 
ovplyvniť ako reprezentačný tré-
ner. Tréner reprezentácie je viac 
odkázaný na to, v akom stave 
prídu hráči do kempu napríklad 
pred majstrovstvami sveta. Má 
menej času na ovplyvnenie ich 
fyzického stavu, herných návy-
kov a podobne. Je viac odkázaný 
aj na športové šťastie.

Z pohľadu bývalého reprezen-
tačného trénera, ako sa poze-
ráte na výkony nášho súčasné-
ho reprezentačného tímu?
Ešte nedávno sme mali pre 
národné mužstvo oveľa viac 
hráčov svetovej úrovne ako dnes. 
Ja verím v hokeji len na poctivú 
a odbornú prácu. U nás určovali 
v posledných rokoch pravidlá 
práce v hokejovom hnutí neod-
borníci, ktorí nevedia ani korču-
ľovať. Bývalý tréner našej repre-
zentácie Kanaďan Glen Hanlon 
to vystihol svojím postrehom, že 
nikde nevidel toľko „non hockey 
people“ pracovať v hokeji ako na 
Slovensku. Dnes to bude mať so 
zostavovaním reprezentačného 
tímu každý tréner veľmi ťažké. 
Takých hráčov ako Chára, Marián 
Hossa, Bondra, Višňovský, Šatan 
sme za posledné roky nevycho-
vali. Preto sú aj výkony národné-

ho tímu oveľa slabšie ako boli  
v minulosti.

Po rokoch v zahraničí a tré-
novaní veľkých tímov ste sa 
rozhodli zakotviť v Ružinove 
a venovať sa deťom a mládeži. 
Prečo? 
Chcel som sa vrátiť konečne zase 
po niekoľkých rokoch domov. 
Na zimný štadión to mám 
kúsok. Mám rád tento štadión. 
Pôsobil som tu už niekoľkokrát. 
Počas rekonštrukcie „zimáku“ 
na Tehelnom poli sme tu so 
Slovanom odohrali dve sezóny, 
tu som strelil môj posledný gól 
za Slovan. V Ružinove hral môj 
syn tri sezóny a ja som vtedy tiež 
v HK Ružinov pôsobil ako riaditeľ 
klubu. Tých dôvodov by sa teda 
našlo viac.

Neľutujete toto rozhodnutie? 
Nie je pre človeka s vašimi 
športovými úspechmi a skú-
senosťami Ružinov „malý"? 
Alebo to beriete ako výzvu?
HK Ružinov s  8 tímami a 250 
deťmi sa mi zdá dosť „veľký“. Je 
to veľa starostí a sám by som to 
nezvládol. Našťastie mám dob-
rých kolegov a partnerov Jána 
Filca a Jána Tarabu. A ak nie je HK 
Ružinov „malý“ pre majstra sveta 
Jána Filca, nemôže byť malý ani 
pre mňa.
 
S akými plánmi ste vstupovali 
do HK Ružinov? 
Vychovávať mladých hokejistov a 
mladých športovcov. To zname-
ná, že nás poteší, keď sa chlapec 
z Ružinova presadí ako špičkový 
hokejista. Ale teší nás aj pravidel-
ný športový proces  
v našom klube a pomáhame 
rodičom vychovávať z ich detí 
ľudí so športovými návykmi a do 
veľkej miery ich chránime pred 
drogami a nudou.

Vaša práca už prináša výsledky 
v podobe výborných umiest-
není niektorých ružinovských 
tímov. Aké máte ďalšie plány 
s HK Ružinov´99? Je ambíciou 
rozbehnúť napríklad naplno 
tím mužov? 

Od novembra 2015 máme menej 
ľadu ako v predchádzajúcich 
rokoch a ako by bolo potrebné. 
Sme však radi, že klub naďalej 
môže existovať aspoň takto. 
Toho ľadu nemáme momentálne 
dosť na to, aby sme uvažovali o 
mužstve mužov. 

Tento rok sa darilo slovenskej 
reprezentácii do 18 rokov. 
Predstavilo sa v nej niekoľko 
chlapcov, ktorí kedysi obliekali 
dres Ružinova. Poteší to, keď 
vidíte kam to dotiahli? 
Na MS do 18 rokov hralo dokon-
ca až 5 hráčov, ktorí vyrástli v 
Ružinove. A patrili k najlepším. 
Teraz len potrebujú ďalej napre-
dovať a uchytiť sa postupne v 
kategórii dospelých. Tí chlapci 
využili športové podmienky, 
ktoré im v čase ich hokejového 
vývinu poskytoval Ružinov. V 
Ružinove vyrástol aj brankár NHL 
Jaroslav Halák. A HK Ružinov sa 
uvádza často pod jeho menom 
na televíznej obrazovke ako 
materský klub. Vtedy názov 
Ružinov čítajú z obrazovky milió-
ny ľudí na celom svete. 

Dokázali ste, že ste srdcom 
Ružinovčan. Ale predsa, ak by 
prišla nejaká zaujímavá ponu-
ka, nechali by ste sa zlákať?
Ja viem, aké to je zobudiť sa ráno 
vo Vladivostoku a položiť si otáz-
ku, čo tu vlastne robím tak ďale-
ko od rodiny, domova a priateľov. 
Veď som už polroka nebol doma. 
Viem oceniť byť zase so svojimi. 
Chodiť v Ružinove na zimný šta-
dión ma baví. Nikdy však neho-
vor nikdy. Lebo aj naposledy som 
išiel do Dinama Minsk len na tri 
mesiace, len do konca sezóny.  
A nakoniec sa to natiahlo na  
4 sezóny. Zatiaľ však pracujeme  
s mojimi kolegami tak, akoby 
sme v HK Ružinov chceli pracovať 
do konca života.

Katarína Kostková
Foto: autorka

Pri mene Ľubomír Pokovič zaplesá srdce každého správneho hokejového fanúšika. Bývalý 
skvelý hráč a jeden z najuznávanejších slovenských trénerov momentálne vedie tím  
HK Ružinov  99. Do práce s deťmi a mládežou nevkladá len skúsenosti, ale najmä srdce. 

Mestská časť Bratislava - Ružinova Fakulta architektúry STU  
v Bratislave - Ústav urbanizmu a úz. plánovania

pozývajú na výstavu
NOVÁ TVÁR „MILETIČKY“

Výstava ateliérových prác študentov
21.06. - 04.07.2017

foyer Domu Kultúry Ružinov
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Súťažte o kn Súťažte o knihu Pekne spinkaj, bábika od autora M. J. Arlidge, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite 
správne znenie tajničky do 15.6.2017 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 6/2017. Správne znenie tajničky RE 5/2017: „Ak chcete žiť, slová musia zomrieť“. Knihu Musíme 
zostať spolu od Jany Benkovej získava Dominika Kováčová zo Záhradníckej  ulice.

Naj psí miláčikovia
Ružinov už 
druhýkrát hľadal 
štvornohého 
chlpáča, ktorý 
by si získal 
tie najväčšie 
sympatie. 
Zabojovať prišlo 
tento rok viac ako 
30 ružinovských 
psíkov.

Či už najkrajší, najmenší, najšikovnejší alebo najväčší. Slovom taký, 
ktorý zaujme. V Ružinove sa nájde veľa majiteľov psíkov, ktorí sú na 
svojich štvornohých členov rodiny nielen hrdí, ale neváhajú sa s nimi 
aj pochváliť. Práve tí si nenechali ujsť súťaž, kde sa hľadal tej „naj“ 
psík. Mestská časť v spolupráci s Cultus Ružinov, a.s.  po druhýkrát 
vyhlásila súťaž, kde boli centrom pozornosti výlučne psi. Napriek 
tomu, že sa do druhého ročníka prihlásilo menej súťažiacich, bolo z 
čoho vyberať. „Registrovalo sa tridsať psíkov z Ružinova. Tento rok 
sme to obmedzili, že môže prísť iba psík z našej mestskej časti. Minulý 
rok bolo viac súťažiacich, ale vtedy tu boli aj psíkovia z iných mest-
ských častí,“ objasnila Andrea Kozáková z Cultusu. O tom, ktorý psík 
nakoniec vyhrá niektorú zo štyroch kategórií, rozhodovali samotní 
návštevníci v anonymnom hlasovaní. „Prišli sme zabojovať s našou 
Buffinou, je to maďarská vyžla a má 8,5 roka. Uvidíme, v ktorej 
kategórii jej to pôjde. Najmenšia ani najväčšia asi nebude, či bude 
najšikovnejšia uvidíme a pre nás je najkrajšia za každých okolností,“ 
tvrdí Soňa Pospechová, jedna zo súťažiacich. „Máme jacka russela, 
má tri roky. Najposlušnejšieho nevyhrá. Uvidíme, či bude najkrajší, 
zatiaľ ide o našu prvú súťaž,“ priblížil ďalší súťažiaci. Súťažiace duo, 
teda majiteľ a psík, sa prešli po vytýčenej dráhe a počas krátkej 
chvíle museli zaujať. Azda najviac sa to podarilo Veronike Jaráskovej. 
Jej drobná Karolínka zaujala návštevníkov natoľko, že si prvenstvo 
vybojovala hneď v dvoch kategóriách, stala sa najkrajším a zároveň 

najmenším psíkom. „Som veľmi šťastná. Priznám sa, že po minulých 
skúsenostiach som to nečakala,“ priznala sa Veronika, prekvapená 
majiteľka Karolínky. Druhým najkrajším psom Ružinova sa podľa 
hlasovania divákov stal Edko. Spolu so svojou majiteľkou Martinou 
Chabanovou sa venujú aj canisterapii. Tretie miesto si odniesla Kiara 
Ilmas so svojou čivavou. 

Veronika Vasilková
Foto: Marianna Šebová     
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P O Z V Á N K A na výlet 
ZO JDS Zimná, Bratislava II 

oznamuje seniorom, že dátum a miesto výletu 
na mesiace jún, júl, august budú na nástenke 

Seniorskeho informačného centra na Zimnej ul. č.1 
vždy do 3. dňa v mesiaci.

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!

inzercia
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Poznáme, kde bývame?

Poznáme, kde bývame? Otázka, na ktorú sa snažili hľadať 
odpovede ružinovskí seniori. Súťaž bola zameraná najmä 
na znalosti z lokality Pošeň, keďže práve tu sa  zrodil tento 
zaujímavý nápad. „Myšlienka vznikla u seniorov z jednoty 
dôchodcov na Pošni. Vtedajšia predsedníčka pani Hanisková 
pri prechádzke po Pošni sledovala Ružinovčanov a najmä 
seniorov. Pýtala sa ich, na akej ulici bývajú a či poznajú svoju 
domovinu," objasnila Darina Horáková, riaditeľka Knižnice 
Ružinov. Seniori sú ale doslova lační po informáciách a tak a 
rozhodli dozvedieť sa o svojom bydlisku viac. Pozvali si k sebe 
na kus reči architekta Iľju Skočeka, ktorý sa podpísal pod via-
ceré ružinovské sídliska. Aj to ich podnietilo ešte viac pátrať. 
„Hľadali informácie na internete, zaujímavosti z Pošne. Potom 
spísali do dvadsať stranového študijného materiálu. Ten sme 
u nás v knižnici rozmnožili a dali k dispozícii ďalším seniorom 

a denným centrám, aby sa čo najlepšie pripravili na súťaž," 
doplnila Darina Horáková.

Z každého rožku trošku
Po kom je pomenovaná Borodáčova ulica, či ako sa volá 
známa fontána na Pošni? Aj s takýmito otázkami sa museli 
seniori popasovať. „Niektoré otázky ma prekvapili a niekto-
ré boli jednoduché. Ja tu bývam už vyše 50 rokov, veľa som 
tu toho prežila a za tie roky som spoznala Ružinov a najmä 
Pošeň  dokonale," pochválila sa Vierka. Netradičná vlastivedná 
súťaž ale prilákala do Domu kultúry Ružinov mnoho seniorov 
nielen z Pošne. „Pred súťažou sme sa stretli v klube a spoločne 
sa pripravovali. Rozoberali sme jednotlivé ulice a pamiatky, 
ktoré sú na Pošni. A to nám veľmi pomohlo, dobrá príprava 
priniesla ovocie," skonštatoval vysmiaty súťažiaci Tonko. 
Pomocnú ruku seniorom podal Igor Adamec, ktorý podujatie 
moderoval a nie raz poradil súťažiacim, keďže v Ružinove 
je doslova varený-pečený: „Samozrejme, že poznám svoj 
Ružinov, pokiaľ mi to teda pamäť dovolí. Ja ho mám popre-
chádzaný so psom, prebicyklovaný, električkami i autom prej-
dený. Niektoré otázky priznám sa boli ťažšie, ale spoločne sme 
ich zvládli. Musím našich seniorov jednoznačne pochváliť!"

Katarína Kostková,
Foto: Marianna Šebová  

Mestská časť Bratislava-Ružinov
pozýva seniorov na tanečné vystúpenie 

v štýle flamenco“
Umelecký súbor Andalucia

13. jún 2017 o 16:30 
v DK Ružinov

Po kom je pomenovaná Borodáčova ulica, či ako sa volá známa fontána na Pošni? Aj s takýmito otázkami 
sa museli seniori popasovať. A zvládli to bravúrne, dokázali, že Ružinov poznajú na výbornú!



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

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere
03.06. so  8.00 h RUŽINOVSKÉ RYBÁRSKE SLÁVNOSTI A MDD
                                     Senzus, Allan Mikušek, súťaž vo varení halászlé, Mia – farbičkový svet,  
  nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, súťaž v chytaní beliciek

Hlavné námestie, Bratislava
04.06. ne 14.00 h RUŽINOV NA HLAVNOM NÁMESTÍ
  Elle danse, DFS Trávniček, SZUŠ Prokofievova, Hudobno dramatický  
  súbor Tarasa Ševčenka, Spevácky zbor Cantus, Avalon, FunKids,   
  Mažoretky Siluet, Blue Zodiac a Ado Juráček

Park Andreja Hlinku
11.06. ne 14.00 h    RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA 
  Jiří Korn, Leona Machálková, Daniel Hůlka, Orchester Gustava Broma,  
  Blue Zodiac, Fats Jazz Band, Cyrano z predmestia

Areál netradičných športov, Pivoňková 9, Bratislava
18.06. ne   09.30 h ZUMBA VIVA PARTY 
  Vstupenky v sieti Ticketportal

DK Ružinov

02.06. pi 18.00 h  PREDSTAVUJEME SA 
  školská akadémia SZUŠ Mierová
03.06. – 04.06. so – ne 08.00 h – 22.00 h
                                    MEMORIÁL Š. MATEJČÍKA XIII. ročník
                                   slovenská dorastenecká liga v boxe
05.06. po 14.00 -17.00 h  II. TANEČNÝ FESTIVAL DETÍ
                                    tanečná prehliadka detí MŠ
 06.06.  ut 10.00 JUBILANTI 2017
                                    slávnostné stretnutie  seniorov pri príležitosti ich životného jubilea
                                    / podujatie MČ Ružinov /
07.06. str  8.00 h DIALÓGY protidrogové fórum pre žiakov ZŠ MČ Ružinov 
07.06. str  16.00 h Prezentácia knihy OBJEKTÍVOM KRÁSY A DOKONALOSTI
                                   Autor: Pavol Fűkő   /v spolupráci s Knižnicou Ružinov/
09.06. – 19.06.pi 9.00 – 20.00 h
  VÝSTAVA DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC SZUŠ Prokofievova
10.06. so  08.00 - 14.00 FARMÁRSKE TRHY pred DK Ružinov      
10.06. so 13.00 h a 18.00 h ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova
11.06. ne 13.00 h a 18.00 h ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova
13.06. ut  16.30 h  KONCERT PRE SENIOROV  MČ Ružinov                        
  účinkuje umelecký súbor ANDALUCIA
14.06. str  17.00 h ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie
15.06.  štv  18.00 h TANEČNÁ AKADÉMIA žiakov ZUŠ Exnárova
16.06. pi 17.00 h BELASÝ KLOBÚK Benefičný koncert
16.06. pi 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
17.06.  so 14.00 h ZABOJUJ O RUŽINOV 
  Pred DK Ružinov tréningy, exhibície, zápasy v bahny  – MMA, Karate,  
  Kungfu, Judo, Wrestling, Box, Thai box
 18.06. ne13.00 h a 18.00 h ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE prezentácia žiakov SZUŠ Prokofievova
19.06. po  17.00 h      ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE koncert žiakov ZUŠ sv. Cecílie
21.06.-04.07. Nová tvár „Miletičky“ Vernisáž výstavy prác študentov FA STU
21.06. str 8.00 h DIALÓGY
                                    protidrogové fórum pre žiakov ZŠ MČ Ružinov                                                                          
21.06. str 10.00 h ANGLIČTINA V PESNIČKÁCH súťažne podujatie pre deti MŠ a ZŠ
22.06. štv  16.00 h  PREDSTAVUJEME SA akadémia  ZŠ Ostredková
23.06. pi 19.00 h RICHARD RIKKON, FELIX SLOVÁČEK, NATÁLIA HATALOVÁ 
  AVE MARIA - koncert troch osobností slovensko-českej hudobnej  
  scény vstupenky v sieti Ticketportal
24.06. so  08.00 - 14.00 h FARMÁRSKE TRHY pred DK Ružinov
27.06. ut  16.30 h ABSOLVENTSKÁ AKADÉMIA  ZŠ Borodáčova
30.06. pi  17.00 – 21:00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ   
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 

05.06. po 14:00 h DO RÍMA S LÁSKOU Kino Nostalgia Nivy
  Poviedková filmová komédia Woodyho Allena o spletitých vzťahoch  
  ľudí večného mesta. Vstup zadarmo pre všetkých seniorov z MČ Ružinov.
09.06.  pi 19:00 h VÝBER Z NAJKRAJŠÍCH MUZIKÁLOVÝCH A ŠANSÓNOVÝCH PIESNÍ
  v podaní speváčky Anny Repkovej VSTUP ZADARMO
10.06. so 10:30 h   SPEVOHRAD Rozprávkové predstavenie s pesničkami 
  so šaškom – kráľom a šašovnou v podaní divadla DUNAJKA VSTUP ZADARMO
11.06. ne 19:30 h BRATISLAVA HOT SERENADERS
  Hudba v štýle 20. a 30. rokov. Vstupenky v sieti Ticketportal
24.06. so16:00  RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: O myške a medveďovi 
  Pravidelné filmové premietanie v kine Nostalgia.
  Vstup zadarmo pre všetky rodiny s deťmi z Ružinova.

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

01.06. ŠT 19:30 A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 2015
02.06. PI 18:00 BALERÍNA Eric Summer, Éric Warin, Fr,/Kan., 2016 (PRE DETI)
02.06. PI 19:45 PIRÁTI KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA J. Ronning, E. Sandberg, USA, 2017
03.06. SO 18:00 Bolšoj Balet: LABUTIE JAZERO Jurij Grigorovič, Rus., 2015
05.06. PO 14:00 DO RÍMA S LÁSKOU (PRE RUŽINOVSKÝCH SENIOROV - vstup voľný)
07.06. ST 19:30 LADY MACBETH William Oldroyd, Brit., 2016
08.06. ŠT 19:30 BLIKAJÚCE SVETLÁ Anders Thomas Jensen, Dán./Švéd., 2000
09.06. PI 18:00 BABY ŠÉF Tom McGrath, USA, 2017 (PRE DETI)
09.06. PI 20:00 ČO SME KOMU UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2014
10.06. SO 18:00 Exhibition On Screen: REMBRANDT Kat Mansoor, Brit., 2014
10.06. SO 20:00 ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ Jan Hřebejk, ČR/SR/Poľ., 2017
14.06. ST 19:30 POLINA Valérie Müller, Angelin Preljocaj, Fr., 2016
15.06. ŠT 19:30 ŠIALENE ŠŤASTNÁ Paolo Virzi, Tal./Fr., 2016
16.06. PI 18:00 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg. 2014 (PRE DETI)
16.06. PI 20:00 ZELENÍ MÄSIARI Anders Thomas Jensen, Dán., 2003
17.06. SO 20:00 ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ Jan Hřebejk, ČR/SR/Poľ., 2017
21.06. ST 19:30 NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ŽIVOTE OLLIHO MÄKIHO Fín./Švéd./Nem., 2016
22.06. ŠT 19:30 O KURATÁCH A ĽUĎOCH Anders Thomas Jensen, Dán./Nem., 2015
23.06. PI 18:00 AUTÁ 3 3D Brian Fee, USA, 2017 (PRE DETI)
23.06. PI 20:00 EGON SCHIELE Dieter Berner, Rak., 2016
24.06. SO 16:00 O MYŠKE A MEDVEĎOVI (RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO - vstup voľný) 
24.06. SO 18:30 DENNÍK RUŠŇOVODIČA Miloš Radović, Srb./Chorv., 2016
24.06. SO 20:00 HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM C. Jimenez, Fr./Brit./USA, 2017
28.06. ST 19:30 MUŽ MENOM OVE Hannes Holm, Švéd., 2015
29.06. ŠT 19:30 ŠPINA Tereza Nvotová, SR/ČR, 2017
30.06. PI 18:00 AUTÁ 3 Brian Fee, USA, 2017 (PRE DETI)
30.06. PI 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA Ole Bornedal, Dán., 2017

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

SD Nivy, Súťažná 18 

08.06. štv 16:30 h   HURÁ, JE TU LETO  
  Výstava výtvarných prác DASArtelier, kreatívnych dielničiek TOPART 
  a vystúpenie DFS TRÁVNIČEK. Diskotéka s DISCOJARKOU VSTUP ZADARMO
14.06. str 17:00 h  DIVADIELKO HROU – O REPKE
  Interaktívna rozprávka, kde môže každé dieťa prejaviť svoju fantáziu 
  a kreativitu VSTUP ZADARMO

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

Hojdana Jún 2017
3.6. Šmolkáreň v Hojdane – veľká záhradná slávnosť pre rodiny s deťmi pri príležitosti MDD 
(10:00 hod.)
9.6. Múdry piatok v Hojdane – „Úrazy detí“, debata o homeopatii, prednáša Hanka 
Červenáková, klasický homeopat (10:30 hod.)
9.6. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí (10:00 hod.)
16.6. Zápis detí do adaptačnej Škôločky v Hojdane - kurz september - december 2017. Pre 
2,5 - 3,5 ročné deti, ktoré sa chystajú do materskej školy v januári 2018. Zápis formou pohovoru a 
dotazníka. Viac o Škôločke nájdete na www.hojdana.sk/špecialitky Hojdany. (9:00 – 11:00 hod.)
18.6. Nedeľný piknik pre rodiny s deťmi v záhrade Hojdany - podujatie spojené s oslavou 
Dňa otcov - "Chlapci v akcii." Výroba vtáčích búdok a hmyzích hotelov pre deti do 13 rokov spolu 
s oteckami. (10:00 hod.)
18.6. Pirátska školička - rozprávkové divadelno-herničkové nedeľné dopoludnie v Hojdane 
(10:00 hod.). Vstupenky je potrebné si vopred zakúpiť na recepcii MC Hojdana.
20.6. Živá pôda - interaktívny vzdelávací program s ekologickým zameraním pre najmenšie 
deti pripravený v spolupráci s n.o. Živica. Súčasťou je aj tvorivá ekodielnička so Šikulinčekom 
Danky Kašky. (10:00 hod.)
K O L I E S K O V O – denný tábor pre budúcich prvákov. Termín: 31.7. – 4.8.2017. Viac info na 
hojdana@stonline.sk.
Hojdana bude v tejto sezóne otvorená do 30. júna do 12:00 hod. Počas letných 
prázdnin bude Hojdana pre verejnosť zatvorená – prebiehať budú iba organizované 
akcie (letné tábory). Prajeme Vám príjemné letné prázdniny. 

Zmena programu vyhradená.


