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KTORÉ CESTY DOSTANÚ NOVÝ POVRCH? ► ARCHITEKTI VYMÝŠĽALI, ČO S BÝVALOU DRUTECHNOU ► GYMNAZISTKA 
MICHAELA NAPÍSALA KRIMINÁLNY PRÍBEH ► V MARCI BUDÚ POSLANCI BRATISLAVY ROZHODOVAŤ O OSTREDKOCH
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zabíjačka 

Kde bolo najviac 
prvákov na zápise? 

Najvyšší súd dal za 
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Život v Ružinove 
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TRI ŠKOLY, KTORÉ NAZBIERAJÚ

NAJVIAC  PLASTOVÝCH FLIAŠ 

VYHRÁVAJÚ IHRISKÁ!

V CELKOVEJ HODNOTE 170.000 €!

L
v

MYSLITE

VYMIENAJTE PET fl’ASEEKOEKO ogicky
v

NA CES T E K LEPSIEMU
ZAJ T RAJSKU !Viac informácií na www.lidl.sk.
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Ak doma nájdete staré fotografie Ružinova, ako vyzeral kedysi, budeme 
radi, ak sa s nami o ne podelíte. Chceme ich zozbierať čo najviac, aby sme 
mohli zorganizovať zaujímavú výstavu. Kópie fotografií poskytneme aj 
Mestskému archívu v  Bratislave, ktorý ich zachová pre ďalšie generácie. Ak 
doma ešte nejaké snímky nájdete, pošlite nám ich oskenované emailom na 
adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou do redakcie na adresu Ružinovské 
ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava, prípadne nám ich do redakcie prineste 
osobne, my si ich zoskenujeme. Najzaujímavejšiu fotografiu odmení 
zástupca starostu Ján Buocik knihou fotografií starej Bratislavy. 

Máte doma staré fotografie Ružinova?  

Na fotografii zo 60. rokov je priestranstvo pred obchodným strediskom Astra na Martinčekovej ulici. 
Ďakujeme! 

TRI ŠKOLY, KTORÉ NAZBIERAJÚ
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VYHRÁVAJÚ IHRISKÁ!

V CELKOVEJ HODNOTE 170.000 €!
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Ktoré cesty dostanú 
nový povrch? 

V marci budú poslanci 
Bratislavy rozhodovať  
o Ostredkoch 

Oprava 

Po minuloročnej výmene povrchov vozovky na 17  cestách  
bude mestská časť Ružinov tento rok pokračovať v oprave 
ďalších komunikácií. Úplne nový asfaltový kryt vozovky 
dostanú tieto ulice: 
- Papraďová II. etapa od Narcisovej po Nevädzovú 
- Ružová dolina II. etapa od Trenčianskej po     
   Záhradnícku 
- Ondrejovova  (časť) 
- Stachanovská - od Hraničnej po Kľukatú  
   (dokončenie po dobudovaní odbočovacieho pruhu
   na Hraničnú) 
- Polárna 
- Brestová 
- Tekovská (časť) 

Začiatkom marca majú poslanci zastupiteľstva 
hlavného mesta rozhodovať o dvoch zmenách 
v územnom pláne Bratislavy. Vyplýva to z feb-
ruárového uznesenia mestskej rady. Obe zmeny 
sa týkajú Ostredkov.  Ich urýchlené schválenie 
žiada mestská časť Ružinov a obyvatelia sídliska. 
Cieľom je zachovať zeleň pozdĺž ulice Vladimíra 
Clementisa a medzi Rovníkovou a Ostredkovou 
ulicou. Je to reakcia na projekt Revitalizácie 
sídliska Ostredky investora Riston,  ktorý sa  
v decembri objavil na internetovej stránke  
www.enviroportal.sk.  Obyvatelia za pár dní spí-
sali proti tomuto zámeru petíciu s viac ako štyrmi 
tisíckami podpisov. Ak to mestskí poslanci odhla-
sujú, územný plán Bratislavy sa v spomenutých 
dvoch lokalitách zmení z viacpodlažnej bytovej 
zástavby na zeleň. 

Miroslava Štrosová 

V Ružinovskom ECHU 1-2/2014 sme v článku Stavebný zámer  
na Ostredkoch zmobilizoval obyvateľov na s. 3 uviedli, že veľkú 
časť pozemkov na Ostredkoch, ktoré sú teraz v súkromnom 
vlastníctve, pôvodne vlastnila evanjelická cirkev. Správna 
informácia však je, že pôvodne patrili katolíckej cirkvi. Za 
uverejnenie nesprávnej informácie sa ospravedlňujeme. 

Voľby prezidenta SR 

Voliť prezidenta môžete aj mimo bydliska 

V sobotu 15. marca 2014 budeme voliť prezidenta Slovenskej republiky. Voľby sa usku-
točnia v čase od 7:00 do 22:00 hod, v Ružinove to bude v 70 okrskoch. V prípade, že ani 
jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb  
v sobotu 29. marca 2014. 
Najneskôr 23. februára ste mali do schránky dostať oznámenie o mieste a čase konania 
volieb. Ak ste Ružinovčan a nie ste istý, či ste zapísaný v zozname voličov, môžete sa 
informovať na  tel. čísle 02/48 284 338, 02/48 284 373. 

POZVÁNKA NA PREROKOVANIE
Pozývame Vás na prerokovanie pripravovaného 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
MČ Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020.

18.3. 2014 o 16:00 hod. 
na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, 

Mierová 21 (veľká zasadačka)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 
2020 prostredníctvom definovania príslušných aktivít prispieva  k naplnenosti jednotli-
vých cieľov a stratégie mestskej časti:

- poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- je to dokument o smerovaní rozvoja obce, jej rozvojovej politiky
- je nástrojom na riadenie rozvoja mestskej časti
- má jasne stanovené priority a stratégiu rozvoja, jasne určené strategické ciele
- dokument sa vytvára na základe zákona 539/2008 Z. z.

Ružinovčania, ktorí nebudú cez voľby 
prezidenta SR v mieste svojho trvalé-
ho bydliska, môžu požiadať o vydanie 
voličského preukazu. Ten im umož-
ní voliť v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku na Slovensku. Oprávnený volič 
môže požiadať o vydanie voličského 
preukazu na obe kolá voľby preziden-
ta súčasne.

Mestská časť Ružinov vydáva voličské 
preukazy od 13. februára 2014 v úrad-
ných hodinách miestneho úradu. 

O vydanie voličského preukazu môže 
volič požiadať osobne alebo prostredníc-
tvom ním splnomocnenej osoby (splno-
mocnenie nemusí byť úradne overené). 
Takýmto spôsobom je možné o voličský 
preukaz požiadať do 14. marca 2014 do 

12:00 hod. v námietkovej kancelárii ruži-
novského miestneho úradu. 

Ten, kto nemôže po voličský preukaz  
prísť osobne, môže využiť emailovú adre-
su volby@ruzinov.sk. V žiadosti opráv-
nený volič uvedie meno a priezvisko, rod-
né číslo a adresu trvalého pobytu. Uviesť 
musí takisto korešpondenčnú adresu, na 
ktorú mu má mestská časť voličský pre-
ukaz zaslať. Ten  príde ako doporučená 
zásielka „Do vlastných rúk“.
Pozor - elektronickú alebo písomnú žia-
dosť o vydanie  voličského preukazu 
možno podať najneskôr do 12. marca 
2014. 

Žiadosť o vydanie voličského preukazu je 
možné stiahnuť si na internetovej stránke 
www.ruzinov.sk. 
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POSLANECKÉ STREDY
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 
každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí.

26. február 2014   Radovan Struhár                    (volebný obvod Ružová dolina)
5. marec 2014    Josef Ošlejšek                          (volebný obvod Trávniky) 
12. marec 2014  JUDr. Daniela Šurinová         (volebný obvod Pošeň)
19. marec 2014   Mgr. Martin Pener                  (volebný obvod Prievoz)
26. marec 2014   Ing. Tatiana Tomášková         (volebný obvod Štrkovec) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA  

DUŠANOM PEKÁROM

4. marec 2014  
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň ZŠ Borodáčova 2 

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Ing. Günther Furin   
Günther Furin (52) je poslancom ružinovského miestneho zastupiteľstva za 
Trávniky, kandidoval za stranu SDKÚ-DS. Je predsedom  Komisie finančnej, 
podnikateľských činností a informatizácie. Vyštudoval Vysokú školu 
ekonomickú, na ktorej aj učil. Pôsobil ako poradca námestníka ministra 
privatizácie i ministra financií, stál pri  zakladaní a rozbehu Fondu národného 
majetku, bol riaditeľom kancelárie podpredsedu vlády, členom riadiacich a 
kontrolných orgánov viacerých súkromných i štátnych podnikov a organizácií. 
V súčasnosti pôsobí v parlamente ako asistent poslanca. 

AJ TOTO SOM JA 
Vo chvíľach voľna sa rekreačne venujem športu. 
Mám rád tenis a bicyklovanie. Som rád, že Ružinov 
v tomto smere poskytuje vynikajúce možnosti. Ako 
prevenciu proti dôsledkom pribúdajúcich rokov som 
začal aj cvičiť a plávať. Rád cestujem a ešte radšej 
chodievam na huby.  V posledných rokoch mám 
slabosť na kvalitné vína, ktorých je, chvalabohu, na 
Slovensku stále viac.

gfurin@gmail.com 

Ste poslancom prvé volebné obdobie, ktoré je zá-
roveň vo svojom poslednom roku. S akou snahou 
či ambíciou ste išli do komunálnej politiky? 
Ambície boli veľké až idealistické. Dúfal som, že komunál-
na politika je ten priestor, v ktorom sa dá najlepšie pri-
spieť k riešeniu problémov, ktoré zbytočne komplikujú a 
strpčujú  luďom bežný život. Sklamaním pre mňa bolo, 
že možnosti mestskej časti sú značne obmedzené a vplyv 
poslancov na riešenie problémov limitovaný.

Ste poslancom za Trávniky. S akými podnetmi sa 
na vás obracajú obyvatelia? 
Obracajú sa na mňa mnohokrát ako na  „poslednú in-
štanciu“. Často sklamaní z toho, ako k ich problému pri-
stupovali tí, ktorí ich majú v pracovnej náplni. Nielen pre 
nich ale i pre mňa je frustrujúce, keď riešenie problému 
je absolutne mimo možností poslanca miestneho zastu-
piteľstva. 

Čo vnímate vy ako najväčšie problémy sídliska 
Trávniky? 
Problémy Trávnikov sa nijako zvlášť nelíšia od problémov 
celého Ružinova – doprava, stav ciest a chodníkov, kapa-
cita škôlok, neporiadok. Som preto rád, že opravujeme 
cesty, chystá sa rekonštrukcia chodníkov, opravujeme 
školy, škôlky, ihriská. 

Ktoré investície Ružinova v uplynulých troch 
rokoch považujete za najvýznamnejšie? 
Určite rekonštrukcie školských ihrísk a predškolských za-
riadení, do tých sa neinvestovalo trestuhodne dlho. Preto 
by som rád vyzdvihol finančné hospodárenie Ružinova. 
Napriek obmedzeniam vyplývajúcim z finančnej krízy 
a relatívne čulej investičnej aktivite sa nám darí  nielen 
splácať minulé záväzky, ale hospodárime  aj s miernym 
prebytkom, čo umožňuje vytvárať v rozpočte malé fi-
nančné rezervy na horšie časy.

Čo naopak, je potrebné riešiť v ďalších rokoch? 
Pokračovať v udržbe ciest a chodníkov. Ale bude potrebné 
oveľa viac sa venovať aj verejnej zeleni. Tej je chvalabohu 
v Ružinove stále relatívne veľa. Ale mám pocit, že v tej-
to oblasti sme to nechali na samospád. Verejná zeleň sa  

v minulosti na mnohých miestach zakladala živelne, stro-
my sa sadili iniciatívne tam, kde komu napadlo. Dôsled-
kom je, že dnes existujú stovky bytov, kde slnko nezasvie-
ti. Korene stromov ničia budovy, chodníky, oporné múry, 
a podobne. Sú miesta, kde je i cez deň také slabé svetlo, 
že ani tráva tam nerastie a večer je riskantné tadiaľ pre-
chádzať. Orezať konáre alebo nebodaj vyrúbať strom je 
často neriešiteľný problém. Bude potrebné vyčleniť viac 
prostriedkov a pripraviť koncepčné riešenie.

Na zasadnutiach zastupiteľstva pôsobíte ako po-
merne prchká povaha, ktorá sa ľahko rozohní. Ste 
taký aj mimo ružinovského parlamentu? 
To, že som prchká povaha mi doteraz nikto nepovedal. 
Možno vystupujem energickejšie a dôraznejšie, ako väč-
šina poslancov, ale len vtedy, ak som hlboko presvedčený 
o správnosti toho, čo hovorím, alebo ak cítim, že sa deje 
nejaká nespravodlivosť. Možno to, čo nazývate prchkos-
ťou, je snaha o efektívne rokovanie miestneho zastupi-

teľstva. Je mi nesmierne ľúto,  keď sa plytvá časom, ktorý 
je rovnako vzácny ako peniaze, ak nie ešte vzácnejší. Ešte 
ani jedno rokovanie zastupiteľstva nezačalo načas. Celko-
vo prevláda presvedčenie, že dobrý poslanec je ten, ktorý 
často vystupuje, často sa pýta. Skutočnosť je mnohokrát 
opačná -  poslanec si prerokovaný materiál neprečítal, 
problematike nerozumie. Mnohé vystúpenia diskutujú-
cich nijako neprispievajú k riešeniu prerokovaného prob-
lému, slúžia len na sebaprezentáciu diskutujúcich.

Často sa vyjadrujete proti zavedeniu navrhované-
ho celemestského parkovacieho systému, pričom 
argumentujete tým, že obyvatelia Ružinova by 
nemali pred svojím domom platiť ani ročný sym-
bolický poplatok rezidenta. Aká je vaša predstava 
o riešení parkovania v Bratislave? 
To, čo tvrdíte, nie je celkom presné. Som proti tomu par-
kovaciemu systému, ktorý prezentuje magistrát a primátor 
Ftáčnik.  Na moju otázku, koľko ten „systém“ bude stáť, mi 
nedokázali odpovedať. Neexistuje ani seriózny odhad ná-
kladov na zavedenie tohto systému. Nikto nevie povedať,  
koľko bude stáť jeho ročná  prevádzka. Nejasné zostáva, 
koľko stoviek (či dokonca tisícok?) kontrolórov, bude treba 
zamestnať a zaplatiť. Veľmi neistý zostáva i deklarovaný 
hlavný cieľ spoplatnenia parkovania – zlepšenie možnosti 
parkovania pre rezidentov. Po prvé, žiadne nové parkova-
cie miesta nevzniknú, skôr naopak, celoplošné vyznačenie 
miest, kde je parkovanie povolené, ich počet zredukuje. Po 
druhé, žiadne inovácie hromadnej dopravy, ktoré by na-
hradili individuálnu dopravu, nie sú zavedené. Po tretie, tí 
ktorí do Bratislavy každodenne autami dochádzajú, budú 
dochádzať aj v budúcnosti, pretože inú možnosť väcšinou 
nemajú. Záver tak je, že platiť budeme, ale parkovacie 
možnosti sa nezlepšia. Pokiaľ ide o „len symbolické poplat-
ky“, rád by som poznamenal, že už raz zavedený parkovací 
systém bude  lákať predstaviteľov mesta vyžmýkať z neho 
viac, keď sa dostavia finančné problémy – a tie klopú na 
dvere. Rovnako sa zamlčuje alebo minimálne zabudne 
uviesť, že poplatky za autá živnostníkov, firiem alebo za 
druhé autá v rodine už rozhodne symbolické nebudú.

Miroslava Štrosová
Foto: archív G.F.
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Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom 

Najnovšie z Enviroportálu 

Cvernovka má 
dostať územný 
plán zóny 

Namiesto parkoviska na Hraničnej  
bytový dom? 

Obyvatelia Sputnikovej ulice majú za sebou prvé víťazstvo. Najvyšší súd SR potvrdil, že stavebné povolenie 
na deväťpodlažný bytový dom Sputnik z roku 2008 bolo vydané neoprávnene a stavebné povolenie zrušil. 

Ľudia z okolia Sputnikovej ulice na Ostredkoch nechcú, aby 
na zelenej ploche pred ich domom vyrástol bytový dom. 
Ružinovský stavebný úrad naň vydal stavebné povolenie  
v roku 2008, kedy bol starostom Slavomír Drozd. 

Prvé víťazstvo 
Stavebník Vodohospodárske stavby Malacky pozemok na 
Sputnikovej oplotil v roku 2011,  odvtedy zrealizoval len 
výkopové stavebné práce. Obyvatelia však v závere minu-
lého roka dosiahli úspech. Najvyšší súd SR totiž potvrdil 
rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý zrušil stavebné 
povolenie z roku 2008. „Rozhodnutiu Najvyššieho súdu sme 
sa veľmi potešili, pretože to bolo také prvé víťazstvo v našom 
dlhoročnom snažení. Je to však malé víťazstvo, pretože teraz 
sa bude obnovovať stavebné konanie a rozhodovanie bude 
opäť na miestnom úrade. Boli by sme však radi, ak by sa 

celý proces vrátil až do fázy územného rozhodnutia, kde by 
sa zohľadňoval aj náš najvážnejší argument, a to hluk,“ ko-
mentovala súdne rozhodnutie Zlatica Vrábliková, ktorá sa 
za obyvateľov pustila do boja. 

Hluk ako hlavný argument
Hlavným argumentom obyvateľov bol hluk. Už niekoľko ro-
kov tvrdia, že nový bytový dom by bol postavený v prostre-
dí, v ktorom hluk prekračuje normy stanovené vyhláškou 
ministerstva zdravotníctva. Obyvatelia si na vlastné nákla-
dy dali vypracovať hlukovú štúdiu Stavebnou fakultou Slo-
venskej technickej univerzity. Tá síce vychádzala z meraní 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), kto-
rý s vydaním stavebného povolenia súhlasil, no výsledkom 
boli závážnejšie hodnoty. 
RÚVZ totiž počítal hladinu hluku len pre jeden bod budúcej 
budovy, a to 1,5 m nad terénom. Zatiaľ čo Stavebná fakul-
ta hluk počítala pre rôzne body a výšky budúcej bytového 
domu. Výsledok bol jasný – na vyšších poschodiach bude 
hladina hluku vyššia ako pripúšťa vyhláška ministerstva 
zdravotníctva. Túto hlukovú štúdiu, ktorú dali vypracovať 
obyvatelia, žiadny z príslušných orgánov nespochybnil, no 
ani na jej základe neprehodnotil svoje stanovisko. Práve 
naopak - v roku 2009 na základe súhlasu Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva vtedajší Krajský stavebný 
úrad zamietol odvolanie obyvateľov a potvrdil právoplat-
nosť vydaného stavebného povolenia. Obyvatelia sa preto 
obrátili na súd a výsledkom je rozhodnutie Najvyššieho 

súdu - stavebné povolenie na bytový dom Sputnik z roku 
2008 zrušil. Jedným z dôvodov je aj  fakt, že hoci vtedajší 
Krajský stavebný úrad v stavebnom konaní vyzval obyva-
teľov, ktorí namietali voči vydaniu stavebného povolenia, 
aby predložili vlastnú hlukovú štúdiu, nakoniec jej výsledky 
nikto nebral do úvahy. 
Stavebník Vodohospodárske stavby Malacky a.s. rozsudok 
Najvyššieho súdu SR a zrušenie stavebného povolenia ko-
mentovať nechce. 

Čo ďalej? 
Ako postupovať ďalej – práve to bolo témou stretnutia 
obyvateľov Ostredkov so starostom Dušanom Pekárom 
(KDH), ktoré sa uskutočnilo začiatkom februára na pôde 
ružinovského miestneho úradu. „S obyvateľmi sme si sko-
ordinovali vzájomné kroky, ktorými by sme chceli dosiahnuť 
znovuotvorenie územného konania, pretože aj územné roz-
hodnutie na stavbu bolo vydané na základe tej istej hlukovej 
štúdie, ktorá sa stala kameňom úrazu,“ informoval starosta 
Pekár. Zároveň stavebný úrad vydal tri nové rozhodnutia - 
vyzval stavebníka na zastavenie stavebných prác a prerušil 
stavebné konanie, keďže bolo stavebné povolenie rozsud-
kom súdu zrušené a proces sa tak vrátil do fázy pred vyda-
ním stavebného povolenia. Zároveň stavebný úrad zastavil 
konanie o zmene termínu dokončenia stavby. 

Marianna Šebová
Foto: R. Hoblík 

Webový portál www.enviroportal.sk zverejňuje zámery investorov ešte v úvodnej fáze povoľovacích proce-
sov. Umožňuje vám sledovať detailné informácie o zámeroch, ktoré by mohli podliehať procesu posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie (EIA). Jeho záverečné stanoviská vypracúva Okresný úrad Bratislava. 

Polyfunkčný dom Ružinovská 1 
Na polyfunkčný dom chce prestavať spoločnosť Ružinovská 1 s.r.o. starší administratívny objekt na Ružinovskej 1. Ide 
o parcely č. 1240/346, 354, 357, 358,  1222/12 a siete a komunikácia sa nachádzajú na pozemkoch č. 1222/3, 22218/11, 
2333/8, 1222/28. Západnú hranicu tvorí areál spoločnosti LIDL s predajňou a administratívnou budovou, východnú hrani-
cu bytový dom, južne prechádza Ružinovská cesta a severne sa nachádza novostavba administratívnej budovy a obytné 
domy.  V prestavanej budove majú byť ambulancie a sto jednoizbových bytov.  Investor navrhuje 115 parkovacích miest 
na  jestvujúcich betónových plochách. Dopravne má byť  objekt napojený na Ružinovskú ulicu.  Stavebník si podal žiadosť 
o vydanie územného rozhodnutia. Keďže nepredložil dokumenty potrebné na posúdenie zámeru, stavebný úrad územné 
konanie prerušil. Magistrát hlavného mesta vydal súhlasné stanovisko. 

Vizualizácia: www.enviroportal.sk

Obyvatelia, ktorí bývajú v bytových a rodinných do-
moch na konci Hraničnej ulice v Prievoze odmietajú 
plánovanú výstavbu nového bytového domu. 

Hlavným problémom je, že stavba má byť na súčasnom 
parkovisku vedľa existujúcich bytoviek a rodinných domov.  
Pozemok parkoviska vlastní od roku 2008 firma Supreme 
development. Práve tá má byť investorom novostavby. 
Magistrát hlavného mesta koncom minulého roka vydal 
záväzné stanovisko, v ktorom s navrhovanou výstavbou 
súhlasí. Nový bytový dom má mať osem nadzemných a dve 
podzemné podlažia. Má tu byť 59 bytov. Verejne prístup-
ných by tu podľa magistrátu malo zostať 19 parkovacích 
miest ako náhrada za parkovisko zabraté výstavbou. 
Obyvatelia Hraničnej ulice sa už stretli so starostom Ruži-
nova Dušanom Pekárom (KDH). Dohodli si ďalší postup, ako 

takémuto plánu zabrániť. Už teraz tu ľudia parkujú aj na 
chodníkoch. Mestská časť Ružinov aj obyvatelia existujú-
cich bytov a rodinných domov požiadajú primátora Milana 
Ftáčnika o prehodnotenie súhlasu s výstavbou. 

(mš) 

Ružinov začal obstarávať územný plán zóny Cvernovka. 
Zámerom je regulácia a stanovenie podrobnejších 
pravidiel  budúcej výstavby v území medzi ulicami 
Páričkova,Svätoplukova, Mlynské nivy, Košická, Dulovo 
námestie. Iniciátorom tohto kroku bol poslanec ružinov-
ského miestneho zastupiteľstva Patrik Guldan (nezávislý). 
V území sa nachádza jedna národná kultúrna pamiatka 
– budova bývalej pradiarne na rohu Svätoplukovej a 
Páričkovej. Zvyšok priemyselných objektov majiteľ areálu, 
firma Hamilton Group, zbúral v roku 2012. Na prestavbu 
budovy bývalého internátu na Páričkovej ulici na byty má 
stavebné povolenie. 

Na Sputnikovej stavebník vykopal jamu. 
Najvyšší súd  zrušil stavebné povolenie. 

Parkovisko na Hraničnej
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www.byvanieoriesok.sk
infolinka 0908 095 420

Oriešková ulica, Ružinov – Prievoz, BA II
... posledné byty na predaj ...
Bývajte už o pár mesiacov!

Architekti vymýšľali, čo s bývalou Drutechnou 

Parkovací dom mešká,  
ale bude, tvrdí investor 

Na rohu Bajkalskej a Záhradníckej ulice mal pred 
pár rokmi vyrásť polyfunkčný komplex s jednou 
výškovou dominantou. Taký bol pôvodný projekt 
Olympia, pre ktorý si investor vyhliadol bývalý are-
ál Drutechny. Plány však zmenila kríza, konkurz na 
firmu investora a celý pozemok aj s halou Drutechny 
získala spoločnosť Tatra Residence. V závere minu-
lého roka zorganizovala súťaž na urbanisticko-ar-
chitektonický návrh riešenia tohto územia, dnes už 
je známy aj jej víťaz. 

„Chceli sme zmeniť niečo, čo bolo doteraz len kusom pôdy. 
Naším zámerom bolo dať tomuto priestoru charakter normál-
neho developerského projektu,“ vysvetlil dôvod vyhlásenia 
architektonickej súťaže riaditeľ Tatra Residence  Miloš Su-
šarský. Prihlásilo sa do nej sedem architektonických atelié-
rov. Porota hodnotila súťažné projekty z viacerých hľadísk. 
„Mali sme asi sedem dôležitých kritérií napríklad architekto-
nické, urbanistické, kritériá na prevádzku, zaujímavosť nápa-
du,“ objasnil rozhodovanie poroty architekt Imrich Pleidel, 
predseda poroty. „Celá táto súťaž bola z môjho pohľadu 
najmä o myšlienke a idei. Nebola podľa mňa ešte celkom o ar-
chitektúre, skôr o cítení toho, čo by do daného miesta patrilo 
a fungovalo tam,“ doplnil predsedu poroty jej člen architekt 
Branislav Kaliský. Organizátor súťaže prizval do hodnotia-
ceho procesu starostu Ružinova Dušana Pekára. „Z môjho 

pohľadu som pri súťažných návrhov prihliadal hlavne na to, 
aby nevznikla veľká zastavanosť územia  a akú funkciu budov 
tu architekti navrhli,“ ozrejmil Dušan Pekár.  Mnohé návrhy 
totiž počítali s výraznou zastavanosťou priestoru. Funk-
ciu územiu dáva územný plán a umiestniť sem je možné 
objekty pre občiansku vybavenosť a vysporiadať sa treba  
s  prostredím pri  rušnej ceste. 

Jednoznačný víťaz 
Porota jednoznačne vyhodnotila ako víťaza návrh z diel-
ne ateliéru PMArchitekti pod vedením architekta Petra 
Moravčíka. Nazvali ho Bilbord. Vymysleli projekt s pavla-

čovými bytmi, administratívnymi priestormi, kaviarňami, 
veľkou spoločenskou sálou, ktorá by mohla slúžiť napríklad 
ako tančiareň. Zároveň rátali aj so zeleňou na povrchu i 
strechách. „Zdá sa nám, že práve takáto silná konceptuálna 
hmota patrí do Bajkalskej. Na jednej strane má schopnosť 
vytvoriť silne ikonický moment do dopravne vyťaženej ulice, 
zároveň silou svojho objemu vytvorí na druhej strane vo dvo-
re tiché príjemné prostredie,“ opísal projekt architekt Peter 
Moravčík. „Toto miesto je tak špeciálne, že si vyžadovalo skôr 
osobitý prístup a originálny pohľad,“ zdôvodnil rozhodo-
vanie poroty Imrich Pleidel. Zároveň víťazný návrh patril 
medzi tie s najmenšou zastavanosťou. 

Bude to víťaz? 
Dnes však nie je stopercentne isté, či tu investor bude 
chcieť realizovať stavbu podľa víťazného návrhu. „Máme 
tri návrhy, ktoré porota vyhlásila ako víťazné plus ďalšie štyri, 
takže minimálne vieme podstatne viac o tom, čo sa na tom-
to území dá postaviť , ako to môže vyzerať, aké funkcie tam 
môžu byť,“  ozrejmil ďalšie kroky riaditeľ Tatra Residence 
Miloš Sušarský. Zároveň dodal, že na rad prídu ekonomické 
kalkulácie víťazných projektov, na základe ktorých sa deve-
loper bude rozhodovať o svojom ďalšom postupe. 

Marianna Šebová 
Foto: M. Štrosová

Parkovací dom na Jégého ulici mal už podľa pôvodných plánov stáť a zlepšiť 
problematickú situáciu s parkovaním v oblasti, ktorú zaťažuje zimný štadión. 
Investor ale stále nemá stavebné povolenie. 

Ešte na jeseň v roku 2012 zmizla z Jégého ulice 
športová hala. Na tomto mieste investor naplánoval 
šesťpodlažný parkovací dom. Do dnešného dňa ale  
s výstavbou nezačal. Spoločnosť Immocap má zatiaľ 
len územné rozhodnutie vydané začiatkom roka 
2013. „Na projekte parkovacieho domu sa nič nezme-
nilo. Žiadosť o stavebné povolenie plánujeme podať  
v prvej polovici tohto roka,“ povedal investičný riadi-
teľ spoločnosti Immocap Martin Šramko. Nedostatok 
parkovacích miest je v tejto oblasti problémom hlav-
ne odvtedy, ako mesto sprevádzkovalo zrekonštruo-
vaný zimný štadión. Chýbajú tu parkovacie miesta. 

Vyše 380 ich má byť v spomínanom parkovacom dome. „Realizáciu začneme po tom, ako 
získame právoplatné stavebné povolenie. Proces získavania územného rozhodnutia bol časovo 
náročnejší, ako sme čakali,“ dodal Martin Šramko. Ak všetko teda pôjde podľa plánu, práce 
na parkovacom dome by mohli začať ešte v tomto roku. 

Katarína Kostková 
Vizualizácia: www.enviroportal.sk

Ružinov zamietol bytový dom na Mlynských luhoch
Mestská časť Ružinov  zamietla  žiadosť  investora o vydanie územného rozhodnutia na 
štvorpodlažný bytový dom so 16 bytmi na ulici Mlynské luhy.  Takisto magistrát vydal  
k stavbe nesúhlasné stanovisko s hlavným argumentom, ktorým je nesúlad s územ-
ným plánom mesta.

Bytový dom Kľukatá na ministerstve 
Investor plánovaného  bytového domu na Kľukatej ulici v Prievoze sa odvolal voči 
rozhodnutiu mestskej časti Ružinov, ktorým zamietla vydať stavebné povolenie.  
Nadriadený Okresný úrad Bratislava však rozhodnutie Ružinova zrušil, mestská časť 
preto podala mimoriadny opravný prostriedok na ministerstvo dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja. Mestská časť Ružinov okrem toho požiadala Okresnú pro-
kuratúru Bratislava II o preskúmanie zákonnosti vydania súhlasného stanoviska 
hlavného mesta z výstavbou. Okresná prokuratúra sa vyjadrila, že vec nepreskúma 
z dôvodu uplynutia trojročnej prekluzívnej doby troch rokov od  jeho vydania v roku 
2008. Petíciu proti výstavbe štvorpodlažného bytového domu v Prievoze podpísalo 
182 obyvateľov. Bytový dom získal územné rozhodnutie na stavbu ešte v roku 2009, 
kedy bol starostom Slavomír Drozd. 

Obyvatelia namietajú voči stavbe na Seberíniho 
Polyfunkčný dom Seberíniho je v štádiu stavebného konania. Obyvatelia okolitých 
domov poslali viacero námietok. Poukazujú na rozpor v počte bytov, apartmánov  
a parkovacích miest v porovnaní s územným rozhodnutím z roku 2011, nechcú ani 
14-podlažný dom, ktorý má stáť najbližšie ku Gymnáziu L. Novomeského. Stavebný 
úrad pripomienky obyvateľov vyhodnotí. 

inzerciainzercia

Nezabudli ste
na technickú a emisnú kontrolu

pre vaše vozidlo?

STK Bratislava Danubia s.r.o. 
Rožňavská 30, 
821 05 Bratislava
Tel.:02/4446 1597
Hot-line: 0904 608 027, 0905 608 028
www.stkbratislava.sk
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Ateliér P. Moravčíka s  víťazným návrhom 
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Rezidenčné parkovanie neprešlo 

Hodinárstvo so zameraním na starožitné hodiny 
ponúka tieto služby:

-  oprava všetkych typov hodín a hodiniek
-  výkup starožitných hodín a náramkových 

hodiniek
- predaj-ohodnotenie

Adresa predajne: Staré hodiny - hodinky, Nezábudková 5,Bratislava 
(pri Rotunde),Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok  09.00-12.00 hod,13.00-17.00 hod. 

Tel:0905/226 886, email: mirohodiny@gmail.com, www.stare-hodiny.sk

Odkúpime všetky staré mechnické náramkové a vreckové hodinky, aj nefunkčné.
OMEGA,IWC,LONGINES,HEUER,BREITLING,ZENITH,PATEK PHILIPPE,ROLEX, 
VACHERON CONSTANTIN,SCHAFFHAUSEN,PRIM-ORLIK,SPORT,DIPLOMAT.
Dobre zaplatíme za vojenské hodinky a hodinky so stopkami. Odkúpime pozlátené 
hodinky ruskej výroby a prim a iné mechanické hodiny. Platba v hotovosti,ihneď.

Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasova-
ním mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatú-
tu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlaso-
vanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré 
malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z rokovania  stiahol. Schváliť 
VZN odporučilo len šesť mestských častí, medzi ktorými bolo Staré 
a Nové Mesto, Devín, Petržalka, Jarovce a Rusovce. S dokumentom 
nesúhlasilo desať, medzi nimi aj Ružinov. V Ružinove by totiž vznikol 
zavadením rezidenčného systému parkovania veľký problém. Do 
systému totiž nemali byť zaradené mnohé účelové komunikácie vo 
vnútroblokoch.  Tým pádom by tu ľudia s trvalým pobytom (rezi-
denti) nemohli byť uprednostnení pri parkovaní. Poslanci argumen-
tovali aj tým, že chýbajú záchytné parkoviská a nesúhlasili s tým, že 
obyvateľ jednej mestskej časti by za parkovanie v druhej mestskej 
časti musel platiť. 

(red)

JARNÉ UPRATOVANIE 2014
formou triedeného zberu objemného  

odpadu do veľkokapacitných kontajnerov
zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 

22.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY  - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,   
    zástavka autobusov č.39 
ŠTRKOVEC    - Komárnická – roh Herlianska ul.  
    parkovisko  
TRNÁVKA   - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre
 

29.3.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ   -  parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu 
VLČIE HRDLO - sídlisko
POŠEŇ   - parkovisko pred nákupným  
    centrom Kocka  
TRÁVNIKY  - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú 
  

dňa 5.4.2014 – sobota
od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV  - ulica Priekopy pri garážach   
RUŽOVÁ DOLINA   - parkovisko pred Základnou školou 
    Ružová dolina 29
NIVY   - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej
  - pred SD Nivy na Súťažnej 

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bez-
platne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, 
Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky
V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, 
Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

AKO NA TO?

Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte  Miestny úrad MČ 
Bratislava – Ružinov:    
- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54, 
- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje: 
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej 
potrebujete spotrebiče odviezť 

V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do 
vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. 
Ďakujeme, že  nám v priebehu dňa umožníte vstup do 
týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všet-
kých   nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z 
bytov, pivníc či povál.

Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov 
spracováva  ako  sprostredkovateľ  v mene kolektívnej organizácie  

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to 
len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotre-
biče (fény, holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len od-
tiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne 

prispieva k ochrane životného prostredia.

inzerciainzercia

CENTRUM VÝŽIVY A ZDRAVIA
Lekárne Harmónia Bratislava, Miletičova 40 /vchod z Koceľovej/
Tel.: 02/5557 5876,  www.harmonia-lekaren.sk
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Najväčší záujem na zápise prvákov bol o ZŠ Drieňová ĎALŠÍ KROK PRE ZÁCHRANU 
ŠKÔLKY NA EXNÁROVEJ 

Prijímanie detí do materských škôl v školskom roku 2014/2015  

Budúci prváčikovia absolvovali v dňoch 7. a 8. februára 
2014 zápis do prvých ročníkov. Najväčší záujem je o ZŠ 
Drieňová, kam zapísali až 158 detí. Všetky však nebudú 
môcť prijať. „Počet prvých tried ešte nemáme stanovený, 
najmenej však budú tri, teda 75 budúcich prvákov určite 
prijmeme,“ povedal riaditeľ školy Gabriel Kalna. V pr-
vom rade škola musí prijať deti zo školského obvodu, 

tých bolo na zápise 48. Zoznamy zapísaných ružinov-
ských prvákov sa ešte budú „čistiť“, mnohé deti budú 
mať napríklad odklad školskej dochádzky. Tí, ktorí 
nebudú prijatí na školu z kapacitných dôvodov, si budú 
musieť vybrať inú základnú školu. 

Predbežné počty zapísaných prvákov: 
ZŠ Drieňová -  158 
ZŠ Nevädzová 2 –  108
ZŠ Mierová 46 – 103 
ZŠ Ostredková – 94 
ZŠ Medzilaborecká – 97 
Spojená škola sv. Vincenta de Paul – 92 
ZŠ Kulíškova – 59 
ZŠ Vrútocká – 55 
ZŠ Ružová dolina – 38
ZŠ Borodáčova – 23 

Miroslava Štrosová

Ružinovskí poslanci hlasovaním na februárovom miest-
nom zastupiteľstve potvrdili snahu o zotrvanie MŠ Exná-
rova 6 na svojom mieste.  Súhlasili, aby Ružinov zafinan-
coval rekonštrukciu priestorov v ZŠ Borodáčova podľa 
požiadaviek ZUŠ Exnárova 6. ZUŠ by tu na jednom poscho-
dí mohla mať priestory, ktoré potrebuje pre rozšírenie 
svojej činnosti, na ktorú chcela priestory  škôlky. Zároveň 
poslanci schválili, že sa Ružinov bude podieľať sumou do 
250 000 eur na rekonštrukcii objektu na Uránovej ulici. 
Táto alternatíva bude platiť vtedy, ak poslanci mestského 
zastupiteľstva schvália, že ZUŠ Exnárova 6 sa presťahuje 
na Uránovú, kde je teraz ubytovňa. Ružinov tak splnil svoj 
záväzok a magistrát musí budovu na Exnárovej 6 v marci 
administratívne odčleniť na dva objekty, pričom škôlka 
Exnárova bude v správe Ružinova.

Chcete prihlásiť svoje dieťa do materskej školy  
v Ružinove? Vyplňte žiadosť, ktorú nájdete na inter-
netových stránkach materských škôl alebo na webe 
mestskej časti Ružinov. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy odovzdajte  
vo vami vybranej škôlke mestskej časti Ružinov v termíne 
od 3. do 15. marca 2014. Pozor, nerozhoduje, či prídete hneď  
v prvý deň alebo stojíte pred škôlkou od piatej ráno.  
K žiadosti doložte potvrdenie pediatra, že dieťa je spôso-
bilé navštevovať materskú školu, potvrdenie o očkova-
niach dieťaťa, k nahliadnutiu doneste rodný list dieťaťa a 
podľa občianskeho preukazu zdokladujte adresu bydliska.  
O prijatí detí do materských škôl rozhoduje riaditeľka školy 
na základe podmienok prerokovaných s mestskou časťou 
Ružinov ako zriaďovateľom. Rozhodnutie o prijatí alebo 
neprijatí dieťaťa vám príde po 30.4. 2014 po doručení vy-
jadení Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie. 

Podmienky pre prijatie dieťaťa: 
- dieťa vo veku 3 – 6 rokov
- prednostne sú prijímané deti v predškolskom veku 
- prednostne sú prijímané deti spĺňajúce vekové kritérium  
   s trvalým pobytom v Ružinove 
- dieťa s odloženou školskou dochádzkou

- dieťa, ktorého súrodenec už materskú školu navštevuje 
- dieťa, ktorého zákonný zástupca je samoživiteľ 

Prijímanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami:
- okrem vyššie uvedených dokladov rodič predloží (môže aj 
doložiť) vyjadrenie príslušnej pedagogicko-psychologickej 
poradne 
- pre Ružinov je príslušné Centrum pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a prevencie na Drieňovej 36
- u dieťaťa so zmyslovým a telesným postihnutím sa 
vyžaduje aj vyjadrenie odborného lekára

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Bratislava – Ružinov:
1. Materská škola :    Bancíkovej 2    
    Elokované triedy : Exnárova 6

2. Materská škola :    Miletičova 37
    Elokované triedy : Gemerská 4

3. Materská škola :    Piesočná 2
    Elokované triedy : Západná 2
    Elokované triedy : Rádiová 52

4. Materská škola :    Prešovská 28

    Elokované triedy : Palkovičova 11/A   (sídlo riaditeľstva MŠ)
5. Materská škola :    Pivoňková 9
    Elokované triedy : Astrová 5
    Elokované triedy : Nevädzová 12
    Elokované triedy : Šalviová 5

6. Materská škola :    Stálicová 2
    Elokované triedy : Haburská 6 (sídlo riaditeľstva MŠ)

7. Materská škola :    Šťastná 26

8. Materská škola :    Medzilaborecká 4
    Elokované triedy : Haburská 4

9. Materská škola :    Velehradská 24
    Elokované triedy : Budovateľská 10
    Elokované triedy :  Tekovská 7 - 9

V školskom roku 2014/2015 zvýši kapacitu materská ško-
la na Haburskej 4, Materská škola sv. Vincenta de Paul 
(miestne zastupiteľstvo jej schválilo dotáciu na otvore-
nie novej triedy, prijať sem musia 75% detí z Ružinova)  
a mestská časť Ružinov pripravuje aj ďalší priestor pre 
novú triedu MŠ Miletičova. Spolu je to približne o 80 
miest v škôlkach navyše, čo má umožniť prijať všetky deti 
z Ružinova staršie ako 3 roky. 
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Život v Ružinove sledujú 
štyri nové kamery 

HORE rampy BEZ platenia 

Nové koše už zlákali vandalov 

Pre niekoho si ten pravý 

Nesvieti na vašej ulici  verejné osvetlenie? 
Nesvieti na vašej ulici jedna alebo viac lámp verejného osvetlenia a vy 

neviete, komu to nahlásiť? Je to jednoduché. Verejné osvetlenie v Bratislave 
spravuje pre magistrát hlavného mesta spoločnosť Siemens. Preto poruchu 
nahláste na dispečing verejného osvetlenia Siemensu. Najrýchlejšie je, keď 
si pozriete na stĺpe nefunkčného osvetlenia nálepku s číslom stĺpu. Ulicu  
a číslo stĺpu potom nahláste na tel. čísle dispečingu verejného osvetlenia  
02/ 6381 0151 prípadne vyplňte internetový formulár na nahlásenie poruchy 
verejného osvetlenia na web stránke www.siemens.sk . 

Dispečing verejného 
osvetlenia:

02/ 6381 0151

Štyri nové kamery mestskej po-
lície už pár  týždňov fungujú 
v Ružinove. K siedmim existu-
júcim pribudli kamery na Rad-
ničnom námestí v Prievoze, na 
Palkovičovej ulici, na križovatke 
Záhradnícka-Svätoplukova a na 
križovatke Bajkalská-Drieňová 

pri Bille. Nainštalovanie kamier 
je súčasťou koncepcie rozvoja 
kamerového systému bratislav-
skej mestskej polície na roky 
2013-2015. Nové  kamery majú 
kvalitný snímač vo vysokom 
rozlíšení, záber dokážu priblížiť 
na veľkú vzdialenosť a detailne 
rozlišujú aj evidenčné čísla vozi-
diel. Kamery pribudli aj v iných 
častiach Bratislavy. Zaujímavos-
ťou je, že Vrakuňa má až odteraz 
prvú kameru  mestskej polície, 
namontovali ju pri objekte Pen-
tagonu. 

Miroslava Štrosová 
Foto: autorka 

Okolo 20  ľudí prišlo vo februári protestovať proti spoplatneniu 
parkoviska pred Univerzitnou nemocnicou v Ružinove. Medzi 
účastníkmi boli pacienti, lekári, zdravotnícky personál, mestskí i  i 
miestni  poslanci. Vyjadrili svoj nesúhlas so spoplatnením parko-
viska pred nemocnicou súkromnou firmou.  
Organizátori protestu prišli na zhromaždenie s výzvou „HORE rampy 
BEZ platenia“, v ktorej sa okrem iného uvádza: „Aby už na verejnom ma-
jetku nedochádzalo k obohacovaniu sa súkromných firiem úžerou občanov 
platením parkovného, žiadame tento problém riešiť celoplošne. Iniciujeme  
v tomto smere návrh zákonnej úpravy tak, aby parkoviská vo vlastníctve štá-
tu, samosprávneho kraja alebo obce, priliehajúce k zdravotníckemu zariade-
niu, boli pre verejnosť za účelom poskytovania a zabezpečovania zdravotnej 
starostlivosti bezplatné."  Aktivisti rozbiehajú celoslovenskú kampaň pod 
skráteným názvom „HORE BEZ". 
V súčasnosti môžu zadarmo na spoplatnených parkoviskách pred ne-
mocnicami Ružinov a Antolská  parkovať darcovia krvi počas odberu. 
Parkovné neplatia ani sestry a zdravotnícky personál počas nočných 
služieb v čase od 18.30 h do 7.30 h, ZŤP majú pred každou z nemocníc 
k dispozícii vyhradené dve bezplatné parkovacie miesta 15 minút. Ve-
denie UNB, pod ktoré obe nemocnice spadajú, tvrdí, že urobilo od ná-
stupu do funkcie všetky dostupné právne kroky, aby prešetrilo proces a 
platnosť zmluvy so súkromnou spoločnosťou. Nemocnica upozorňuje, 
že ak by zmluvu bez relevantného právneho dôvodu vypovedala alebo 
ju neplnila, hrozí povinnosť platiť ušlý zisk a náhradu škody minimálne 
milión eur.

(red), Foto: R. Hoblík Až do 14. marca 2014 prebieha 19. ročník Valentínskej kvapky 
krvi. Slovenský Červený kríž  a Národná transfúzna služba SR 
sa počas nej snažia získať hlavne mladých darcov krvi. Heslo 
tohtoročnej kampane je „Pre niekoho si ten pravý“. 

Popri mobilných odberoch krvi na stredných a vysokých školách sa 
môžete zúčastniť odberu krvi aj na dvoch bratislavských pracovis-
kách Národnej transfúznej služby SR: 

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6: 
Odberové hodiny:  pondelok až piatok  – 7:00 – 14:00 h.  
  (utorok do 17:00)  
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3060
Kontaktná osoba: MUDr. Klára Sviteková - 02/ 5910 3051

NTS SR Bratislava, pracovisko Kramáre, Limbová 3:
Odberové hodiny:  pondelok až piatok  – 7:00 – 14:00 h.  
  (utorok do 17:00) 
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3026
Vyšetrovňa darcov krvi: 02/ 5910 3025

Sto nových smetných košov pri-
budlo v Ružinove minulý rok. 
Niektoré však mali len krátku ži-
votnosť. Vandali zničili tri smetné 
koše v parku na Ostredkoch, pri 
obchodnom centre Retro, na uli-
ci Ivana Horvátha a jeden smetný 
kôš hodili do Štrkoveckého jaze-
ra. Vandali zrejme nechápu, že 
tým okrádajú sami seba či svojich 
rodičov. Na nové koše pôjdu totiž peniaze aj z ich daní. 

Foto: www.odkazprestarostu.sk 

inzercia
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Gymnazistka Michaela napísala 
kriminálny príbeh

Ružinovský spevácky zbor Cantus oslavuje 30 rokov. 
Prvýkrát začali jeho členovia spolu spievať v roku 1984. 
Domovskou scénou Cantusu je Dom kultúry Ružinov. 
Koncerty tohto miešaného zboru môžete pravidelne na-
vštevovať v Kostole sv. Vincenta de Paul alebo na podujatí 
Advent v Ružinove. 
A ako Cantus oslávi svoju tridsiatku?  28. februára 
slávnostným multimediálnym program v Dome kultúry 
Ružinov a s tým spojenou výstavou, ktorá bude v priesto-
roch domu kultúry prístupná až do 6. marca 2014.  
Zbor vydá aj publikáciu o svojej 30-ročnej činnosti. V lete 
(5. – 6. júla 2014) Cantus pripravuje so svojimi hosťami 
malý medzinárodný festival speváckych zborov  pri 
príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda na území Devína 
a Ružinova. V októbri 2014 príde v rámci cyklu stretnutia 
na návštevu do Ružinova 150-ročný spevácky zbor Lumír 
z Brna. 

(red)
Foto: archív Cantusu 

Akademický maliar a Ružinovčan 
Martin Činovský získal štátne 
vyznamenanie Pribinov kríž I. 
triedy za mimoriadne zásluhy  
o kultúrny rozvoj Slovenskej 
republiky v oblasti výtvarného 
umenia. Prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič mu 

ho udelil 7. januára 2014. Martin Činovský je známym 
autorom slovenskej známkovej tvorby. 

Foto: Ľuboš Pilz 

1 225 tombolových lístkov si kúpili návštevníci 3. ročníka Plesu Ružinovčanov. A sumu  presne 1 225 eur, teda celý 
výťažok z tomboly, odovzdal starosta Ružinova Dušan Pekár Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá sídli na 
ružinovskej Trnávke. Veľká vďaka tak patrí všetkým, ktorí prišli na ples v štýle ľadového kráľovstva. Aj jeho tretí ročník 
bol kompletne vypredaný.  

Stovky priaznivcov mäsových výrobkov prúdili v sobotu 15. febru-
ára 2014 do areálu na Štrkovci. Ružinovské zabíjačkové slávnosti 
ponúkli ľuďom túto dedinskú tradíciu priamo v meste. Najväčší 
záujem bol o bezplatné ochutnávky zabíjačkových kapustníc, ova-
rovej polievky a oškvarkov, ktoré pripravovali súťažné tímy sta-
rostu Ružinova Dušana Pekára, zástupcov starostu Jána Buocika, 
Vladimíra Slobodu, folklórneho súboru Karpaty a Cultusu Ružinov. 
Tohtoročnou novinkou bola ponuka ružinovského Buocikovho 
bôčiku :-). Návštevníci si mohli pozrieť ukážky porcovania prasa-
ťa, prípravy klobás majstrov z Békešskej Čaby a Nových Zámkov. 
Predajné stánky s jaternicami, klobásami, salámami, slaninou  
a oškvarkami lákali po celý deň množstvo kupujúcich. Divákov 
zabávali country skupina Countryfied, Johnny Cash Revival a fol-
klórny súbor Karpaty. 

Michaela Izsáková je študentka na Gymnáziu Ivana 
Horvátha v Ružinove. Od svojich rovesníkov sa na 
prvý pohľad ničím nelíši. Na rozdiel od nich sa však 
môže pochváliť vlastnou knihou.

Od malička zbožňuje čítať knihy. Podľa jej slov prečíta všet-
ko, čo jej príde pod ruku. A to sa prenieslo aj do jej písania. 
„Vždy keď som mala v rukách nejakú knihy, prečítala som si 
najprv jej poslednú stranu a až potom zvyšok. Tak som napí-
sala aj svoju knihu. Najprv bol koniec a postupne som dorá-
bala začiatok a stred“, hovorí gymnazistka Michaela. Dnes 
je kniha na svete. Mladá autorka ju tvorila približne rok. 
„Počas celej doby som príbeh intenzívne prežívala. Plakala 

som i smiala sa s hrdinami, do každého z nich som vložila aj 
časť seba“, vysvetľuje štvrtáčka z gymnázia Ivana Horvátha. 
Knihu vydalo jedno z popredných slovenských vydavateľ-
stiev. K jej vzniku dopomohla súťaž Krimi poviedky. Miška  
v nej uspela, no napriek sľubom, že jej príbeh vyjde v kniž-
nej podobe, nestalo sa tak. Neodradilo ju to, práve naopak. 
„Povedala som si, veď je dobrá, tak ju skúsim dokončiť“, dopĺ-
ňa Miška. Svoj príbeh poslala do troch vydavateľstiev, hneď 
na druhý deň sa z jedného ozvali. „Najväčší problém bol  
s názvom, pretože kniha bola už vo vydavateľstve a mala ísť 
do tlače, ale stále som nemala nijaký názov. Na poslednú 
chvíľu vznikol ten, ktorý ma kniha na obálke - Stretneme sa 
v pekle,“ smeje sa mladá autorka. 
O svojom príbehu nechce veľa prezrádzať. „Tí, ktorí ju čítali 
vedia, že je veľmi komplikované povedať, o čom je tá kniha,“ 
vraví autorka.  Kniha je rozdelená na dve časti. Prvá opisuje 
život rodiny, ktorá dlho nemohla mať dieťa, no nakoniec  sa 
im narodila dcéra, v druhej spoznávate život kriminálnika, 
ktorý sa postaral o rozvrat celej fungujúcej rodiny. Mladá 
autorka sa už popri štúdiu na gymnáziu pustila do písania 
ďalšej knihy. „Bude to tentoraz z iného súdku, už to nebude 
krimi. Bude to o tom, že by si človek mal ísť za svojimi snami, 
mal by ísť dopredu a v žiadnom prípade by sa nemal obracať 
za svojou minulosťou,“ prezrádza. 

Veronika Vasilková
Foto: R. Hoblík 

Oslávte s Cantusom 
tridsiatku 

Ružinovčan  
Martin Činovský 
u prezidenta 

Zabavili ste sa a pomohli ste 

Ružinovské  
zabíjačkové slávnosti 

 Majstri z Békeššskej 
Čaby predvádzali výrobu klobás  

Zabíjačkovú atmosféru 
dotvárali folkloristi zo súboru Karpaty 

Bezplatná ochutnávka 
zabíjačkových kapustníc prilákala množstvo ľudí 

Predajné stánky s mäsovými 
výrobkami okupovali zákazníci celý deň  

Moderátori Plesu Ružinovčanov  
Roman Pomajbo a Karin Majtánová 

Výťažok z plesu odovzdal starosta 
Ružinova Dušan Pekár  členom OMD v SR Ples Ružinovčanov bol vypredaný 
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Zimný štadión Vladimíra Dzurillu
Na prelome 70. a 80. rokov už minulého storočia bola v Ružinove naplánovaná výstavba športového 
areálu. Mal pozostávať zo zimného štadióna, z krytého bazénu, letného kúpaliska a športovísk. V rámci 
prvej etapy bol postavený zimný štadión, ďalšia fáza zostala iba na papieri. Autorom projektu je architekt 
Tibor Gebauer, spoluautorom I. etapy je Vladimír Husák a II. etapy Pavol Paňák. Štadión Vladimíra 
Dzurillu, realizovaný v roku 1980, je výnimočné architektonické dielo, jeho kvality sa však strácajú pod 
vrstvami novších úprav a pôsobením času.

Všestranná hala
Zimný štadión sa nachádza na Ružinovskej ulici, v susedstve 
nemocnice a polikliniky. Ďalšie športoviská a bazény 
mali byť vybudované na ploche za štadiónom a smerom 
k Bajkalskej ulici. V hľadisku štadióna je priestor pre 
približne 3 500 divákov. Pomocné priestory ako šatne pre 
hokejistov a krasokorčuliarov, sauna, príslušná hygienická, 
personálna a technická vybavenosť sú umiestnené pod 
tribúnami. Hľadisko má tvar podkovy otvorenej na sever  
a divákom bol cez zasklené steny umožnený priamy 
kontakt s okolím. Hala je klimatizovaná, vyriešená v nej 
bola aj problematika ozvučenia a akustiky. Je preto vhodná 
okrem športového využitia aj na usporiadanie výstav, 
hudobných a iných kultúrnych podujatí.
Hala štadióna má obvodovú konštrukciu z oceľových 
pilierov, vyplnenú zasklením. Prekrytá je priestorovou 
prútovou konštrukciou z oceľových rúrok, čistého rozponu 
59,4 x 79,2 m. Túto konštrukciu si architekt Gebauer 

vyskúšal už skôr. Podľa jeho projektu pristavili za „starým“ 
zimným štadiónom na Trnavskej ceste tréningovú halu 
prestrešenú obdobnou konštrukciou. Hala mala však iné 
podpory aj rozlohu. Tento svoj prvotný návrh architekt 
zjednodušil a ružinovská hala bola realizovaná procesom 
suchej montáže.

Rešpekt k prostrediu
V riešení zimného štadióna (i pôvodného plánu celého 
areálu) je zhmotnený komplexný prístup, odborné kvality 
a výtvarný názor architekta Gebauera. V koncepcii využil 
danosti miesta – blízkosť rušnej mestskej tepny, mierne 
zvlnenie takmer rovinatého terénu a vizuálny kontakt 
s prostredím. Štadión odsadil od hlavnej komunikácie  
           s vložením parkoviska a hraciu plochu zapustil 
mierne pod úroveň okolitého terénu – čím sa hala stala 
objemovo menej nápadnou. Použitím preskleného obalu 
štadióna umožnil divákom priehľad na Štrkovecké jazero, 
Malé Karpaty i bezprostredné okolie. Prevádzku štadióna 

Zasklená stena štadióna krátko po dokončení. 
Zdroj: Projekt č. 4 – 5, 1980

Hľadisko štadióna a nosná konštrukcia strechy
Zdroj: Projekt č. 4 – 5, 1980

Zimný štadión v súčasnosti

sústredil dispozične vo vertikálnom smere, čím dosiahol 
ucelený tvar hmoty štadióna. Architektov koncept 
charakterizoval jeho blízky kolega architekt Skoček: 
„...predovšetkým ho formoval autorov zámer vytvoriť 
primárny vyabstrahovaný architektonický tvar, vylúčiť 
všetko zbytočné, prídavné, architektonicky malicherné.“

Úpravy a dostavby
V roku 1986 bola k štadiónu na takmer päťmetrovej stéle 
osadená socha Vlada Dzurillu od akad. sochára Jozefa 
Barinku. Jednoznačný a čistý koncept štadióna neskôr 
narušila prístavba funkčne opodstatnenej tréningovej haly 
so zázemím, pritom však bez ambícií na architektonické 
kvality. Taktiež pokrytie presklených stien haly reklamnými 
plochami porušilo princíp vizuálneho prepojenia interiéru  
s exteriérom a devalvuje celkový architektonický výraz. 
Štadión v súčasnosti spravuje Ružinovský športový klub. 
Obyvateľom Ružinova i širšej oblasti ponúka cenný priestor 
na realizáciu športových aktivít vrátane priestoru novej 
curlingovej haly. Samotná budova štadióna by si však 
zaslúžila väčšie porozumenie, aby Ružinovčania mohli byť 
právom hrdí na toto mimoriadne architektonické dielo.

Článok vznikol v rámci projektu č. APVV-0375-10, 
podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Katarína Andrášiová
Autorka pracuje v Ústave architektúry SAV 

EA-14003_vystava_inz-91x67,5.indd   1 10.2.2014   14:30:04

Využite šancu  
rozhodovať o svojich  

daniach. Darované 2 %  
z dane nám pomôžu  

znásobiť  pomoc  
pre deti a dospelých  

so svalovou dystrofiou.

Rátajte s nami!

2 %
názov: Organizácia 

muskulárnych 
dystrofikov v SR

forma:  občianske združenie
sídlo: Vrútocká 8  

821 04 Bratislava
IČO: 00 624 802
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Len tak, Na okraj...

Ružinovčania vďaka svojej Televí-
zii Ružinov takúto možnosť majú. 
Každý piatok im naša reportérka 
Veronika Vasilková ponúka nové 
zásoby zaujímavostí. ,,Vďaka tejto 
relácii som sa ocitla na miestach, 
kam by som sa za iných okolností 
nikdy nedostala a stretávam sa 
s ľuďmi, ktorí neraz prerastajú 
slovenský formát. Je to pre mňa 
zážitok a teším sa, že sa oň môžem 

podeliť aj s divákmi TVR,“ hovorí redaktorka a moderátorka relácie Na okraj Veronika Va-
silková. 
Keďže TVR je svojim charakterom verejnoprávna televízia, určená v prvom rade na infor-
movanie divákov o dianí v Ružinove, je aj cesta relácie zo spoločnosti na divácke výslnie 
náročnejšia. Nevystačí si s bulvárnymi témami, kto s kým. ,,Veľakrát som sama prekvapená, 
aké naše celebrity v súkromí skutočne sú. Zisťujem, že často sa za maskou, ktorú im nasadzuje 
bulvár, skrýva príjemný a múdry človek. Preto sa reláciu Na okraj nesnažím robiť bulvárne, ale 
postaviť ju skôr na zaujímavostiach a schopnostiach, nie na prehreškoch,“ dodáva Veronika. 
Aj preto venuje dôkladnú pozornosť výberu tém. ,,Mám rada predovšetkým kultúrne pod-
ujatia a krsty kníh či hudobných albumov, pretože v nich je doslova hmatateľne zhmotnená 
tvorivá práca ľudí,“ vysvetľuje Veronika. Medzi jej témami, samozrejme, nechýbajú chari-
tatívne podujatia, ku ktorým má svojim založením veľmi blízko. 
Ak vás kultúra a spoločnosť zaujímajú, môžete si reláciu Na okraj pozrieť aj na webovej 
stránke www.tvr.sk.

(sm)

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

Moderná gymnastika síce nepatrí 
medzi vyhľadávané športy ako futbal či 
hokej, ale pre jeho ladnosť a ženskosť 
sa ju oplatí sledovať.  Na Slovensku je 
približne 20 registrovaných klubov a 
medzi nich patrí aj oddiel modernej 
gymnastiky TJ Rapid Bratislava. 

Mladé gymnastky z TJ Rapid úspešne odštar-
tovali sezónu. Z českého Veselí nad Moravou si odniesli zlato a tiež sa im darilo na súťaži 
Tasko Cup vo Vyškove, kde získali zlatú a striebornú medailu. „V minulom roku sa tri naše 
dievčatá zúčastnili Majstrovstiev Európy v spoločných skladbách, boli sme veľmi radi, že sme 
súčasťou reprezentácie Slovenska. V decembri sa našim dievčatám podarilo na Majstrovstvách 
Slovenska získať druhé a tretie miesto,“ povedala trénerka a rozhodkyňa II. triedy Viera On-

drušková. 
Do klubu sa hlásia dievčatá už v štyroch či piatich rokoch. O tom, že TJ Rapid vychováva na-
ozajstné talenty, niet pochýb. „Trénujem od svojich siedmich rokov a pred dvomi rokmi som sa 
stala majsterkou Slovenska“ povedala dvanásťročná členka klubu Sofia Sihelská. „Bola som 
predtým aj v inom klube, ale tam nebolo tak dobre. Máme tu milšie trénerky, s ktorými si viac 
rozumieme,“ prezradila druhá vicemajsterka Slovenska Barborka Polónyová. Dievčatá sa už 
teraz pripravujú na Dunajský pohár, jedinú medzinárodnú súťaž na Slovensku. Uskutoční sa 
4.-6. apríla 2014 v Športovej hale Mladosť.  
Oddiel modernej gymnastiky TJ Rapid Bratislava funguje už od roku 1978, založila ho Vlasta 
Ďurechová. Pôvodne klub trénoval v Ružinove na Drieňovej ulici. Dnes pôsobí v študent-
skom dome Juraja Hronca na Bernolákovej ulici.  

Denisa Sýkorová 
Foto: Tomáš Pospíchal

Milí Ružinovčania, 

iste ste si všimli, že naše spravodajstvo za ostatný čas nabralo druhý dych a celkom 
rozpoznateľný kurz. Nielen, že sme ho osviežili mladými a šikovnými redaktorkami, 
ale šéfredaktor Milan Stanislav dodal spravodajstvu vnútorný poriadok a vyváženosť. 
Témy, ktorým sa venujeme, sú rýdzo ružinovské a vám blízke.  Dominujú tri tematické 
okruhy - seniori, školstvo a životné prostredie.

Život našich seniorov nás zaujíma v prvom rade preto, lebo sú to ľudia, ktorí v Ružinove 
zanechali kus života a treba povedať, že ich aktivity ani teraz nie sú nezaujímavé. 

Školstvo nás zaujíma preto, lebo je to celospoločensky dôležitá téma. Prostredie,  
v ktorom naše deti vyrastajú, je potrebné neustále zveľaďovať a my máme povinnosť 
na to poukazovať.

No a životné prostredie preto, lebo v ňom žijeme všetci a malo by nás všetkých teda 
zaujímať, v akom stave sú naše ružinovské parky, chodníky, výstavba a športoviská.

Budeme sa snažiť aj naďalej spravodajstvo rozvíjať, pretože informácie sú krvou 
každého média.

Z tohto uhlu pohľadu a po dohovore s konateľom televízie Jánom Buocikom sme prikro-
čili k úprave programovej štruktúry a rušíme výrobu dvoch zábavnejšie ladených relácií. 

Milí Ružinovčania, snažím sa s vami odkomunikovať všetky zmeny, ktorými televízia 
prechádza, či sú dobré, alebo o ich účinku nie sme úplne presvedčení. Ale to obvykle 
ukáže až čas. 

Igor Adamec
Riaditeľ  Televízie Ružinov

Gymnastky z Rapidu úspešne odštartovali sezónu

Varíme 
s TVR
Indické mäso v pita chlebe
Čo potrebujeme: bravčová panenka, olivový olej, cesnak, soľ, čierne korenie, 
kečup, chilli omáčka, sójová omáčka, worchesterová omáčka, cukor, mletý zázvor, 
vínny ocot, pita chlieb
Postup:
Bravčovú panenku nakrájane na rezance. V miske si pripravíme marinádu. 
Zmiešame 2 PL  olivového oleja, 2 PL kečupu, 2 PL sójovej omáčky a 2 PL 
worchesterovej omáčky, 1 PL vínneho oleja. Podľa toho, či obľubujeme 
pikantnejšie jedlá, pridáme chilli omáčku. Roztlačíme 2 strúčiky cesnaku, osolíme, 
okoreníme, na záver ešte pridáme za lyžicu cukru a mletý zázvor. Všetko spolu 
všetko premiešane a vložíme nakrájanú panenku. Znova dobre premiešame, 
misku prikryjeme alobalom a necháme pol hodiny odležať v chladničke. Potom 
už len na panvici rozohrejeme olej, vložíme namarinovanú panenku a opečieme. 
Hotové mäso vložíme do pita chleba (bežne sa dá kúpiť v potravinách) 
a podávame so zeleninovým šalátom. Dobrú chuť!  
Tento aj ďalšie chutné recepty môžete nájsť aj v archíve relácie Menučko  
na www.tvr.sk

Kto z nás by nechcel aspoň z času na čas nakuknúť do zákulisia spolo-
čenských udalostí? Trebárs ako vyzerajú modelky, keď odídu 
z prehliadkového móla, čo si osobnosti myslia o tom či onom, alebo len 
tak jednoducho – ako to vyzerá na raute po skončení oficiálnej časti. 

Roman Bomboš hudobným 
redaktorom roka 

„Víťazstvo je o to cennejšie, že o ňom rozhodovali samotní interpreti a autori slovenských skla-
dieb. Stretávame sa pri rozhovoroch a ja sa vždy snažím, aby to aj pre nich bola zábava a príjem-
ný čas. Asi sa to darí, keď mi dali takúto spätnú väzbu,“ povedal pre Ružinovské ECHO Roman 
Bomboš, ktorý už toto ocenenie získal za rok 2012. O držiteľoch cien rozhodujú členovia ZAI 
a ďalší autori a interpreti. Zväz autorov a interpretov populárnej hudby udelil ceny celkovo 
v ôsmich kategóriách: Rozhlasová stanica roka, Hudobný redaktor roka, Festival roka, Uspo-
riadateľ roka, Klub roka, Album roka, Interpret roka a Objav roka. Podľa predsedu ZAI Mar-
tina Sarvaša chcú takto vyjadriť rešpekt dobrým partnerom, ktorí im rozumejú a podporujú 
ich v ich tvorbe, či už sú to redaktori a moderátori rozhlasových staníc alebo usporiadatelia 
koncertov a festivalov, či majitelia klubov. 

(sm)
Foto: archív R.B.

Moderátor RTVS a Televízie 
Ružinov Roman Bomboš sa 
stal hudobným redaktorom 
roka 2013. V polovici februá-
ra titul získal od Zväzu auto-
rov a interpretov populárnej 
hudby (ZAI). Toto ocenenie 
dostal už druhýkrát. 
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Čím vás priťahuje viac to ľudské v nás a nie to exakt-
né, merateľné? 
Niekedy ľudia hovoria, akí sú humánni, ale pritom zlyháva-
jú v základných ľudských veciach. Matematika je dobrý zák-
lad, aby dostal každý, čo mu patrí. Je to akási spravodlivosť. 
Pri mojej práci s deťmi mi však iba spravodlivosť neposta-
čuje. Človek musí byť empatický, vnímať veľa rozmerov die-
ťaťa, rodiny a prostredia. Je to pre mňa byť viac človekom, 
rozumieť druhému a vnímať jeho starosti a radosti a v tom 
nachádzať vlastné šťastie. Človek nie je štruktúra, ktorá sa 
dá zaškatuľkovať. Aj preto učiteľ nemôže dávať iba znám-
ky, ale musí vnímať viac, hľadať a rozumieť jedinečnosti 
každého dieťaťa. A to ma láka. Kým matematiku dokážete 
obsiahnuť, dieťa nie. To ma fascinuje. 

Pred troma rokmi ste získali bratislavský titul „Môj 
učiteľ, môj kamarát“ vďaka hlasom žiakov zo Zák-
ladnej školy v Karlovej Vsi, kde ste už v tom čase ne-
učili. Zaváňa to zaujímavým „príbehom zo života“....
Áno. Zjednodušene – musel som odísť pre silný konflikt 
záujmov s riaditeľom školy. Napriek tomu, že som nemal 
ambíciu posúvať sa kariérne vyššie, bol som sústavne 
tŕňom v oku svojou hyperaktívnou činnosťou. Ale práca 
s deťmi a rodičmi tam bola úžasná. Boli to mesiace, kým 
som dokázal prijať fakt, že mi niekto tak veľmi ublížil a 
zničil všetko krásne, čo som miloval. To, že ma po mojom 
odchode deti navrhli na ocenenie, ma však tak posunulo 
dopredu a posilnilo, že dnes sa mi ľahšie prekonávajú život-
né prekážky. A samozrejme, dostal som riaditeľku, o akej 
som ani nesníval…

Učitelia, ktorí majú dlhoročnú pedagogickú prax, 
zvyknú porovnávať, aké boli deti kedysi a aké sú te-
raz. Dnes poukazujú hlavne na ich väčšiu drzosť, ale 
zároveň aj vnímavosť, ktorú priniesla rýchla doba. 
Aké sú teda súčasné deti podľa vás? 
Zranené. Keď si pozrieme štatistiky, 60% rodín na Sloven-
sku je rozvedených, v Bratislave je ich ešte viac. Deti dnes 
bežne žijú v dvoch rodinách, cez víkend s otcom a jeho rodi-
nou, cez týždeň s mamou a jej rodinou. Dieťa často vnútor-
ne trpí, že nemá duševný domov, kde je istota a bezpečie. 
Okrem toho sú deti pod silným vplyvom médií. Keď je nie-
kto zranený, tak ľahko podlieha iným vplyvom a nie je tak 
obrnený, že by si vedel povedať - toto áno a toto nie. Deti 
sú zároveň bystrejšie, lebo majú množstvo podnetov. Ale 
určite nie sú zlé. Práve naopak, ak je niekto zranený a naučí 

sa s tým žiť a pracovať, môže sa stať oveľa citlivejším. Vidím 
to každý deň v kontakte s nimi. Vedia ísť do hĺbky a cítiť  
s druhými, keď sú k tomu vedené. Deti preto potrebujú stá-
le kvalitnejšie školy, ktoré poskytnú profesionálnu výchov-
nú starostlivosť, naplnenie potrieb detí, návrat rodinného 
života a hodnôt, ľudskosť a dobro v každom rozmere života.

V čom vnímate vplyv médií na deti? 
Deti nemajú priestor diskutovať o tom, čo vidia v médiách. 
Problémom je, že pasívne konzumujú obsah z médií a tie 
často nahrádzajú ich vzťah s druhými. Ale to nie je chyba 
len médií, ale aj rodiny. Rodičia tolerujú médiá ako detské 
hobby. To, že deti vedú virtuálne vzťahy však nie je v po-
riadku. Ničia sa komunikačné zručnosti detí, čítanie s po-
rozumením, deti takmer vôbec nepotrebujú už čítať, neho-
voria o ich neschopnosti viesť medziľudské vzťahy. Médiá 
deťom priamo vložia do mozgu vizuálny obsah a ony potom 
už viac nerozmýšľajú nad tým, čo vidia. Keď s nimi poze-
rám v rámci vyučovania nejaký film, tak po jeho skončení 
diskutujeme. Keď je vo filme niečo, s čím sa nestotožňuje 
dieťa alebo ja, tak netvrdím, že to treba z filmu vymazať, 
ale treba o tom diskutovať.

Do akej miery spolupracujete s rodičmi? Zhovárate 
sa s nimi o týchto rizikách? 
Som často v kontakte s rodičmi. Snažím sa hovoriť s nimi 
citlivo, ale niekedy aj dôrazne, keď sa mi zdá, že je to nutné. 
Všetci rodičia vo svojej podstate majú môj obdiv a podpo-
ru, lebo je veľmi ťažké byť dnes rodičom. Na rodičovských 
združeniach venujem formalitám len pár minút a potom  
s nimi radšej diskutujem o deťoch, ich živote, starostiach  
a radostiach. Rád pozývam rodičov na individuálne sedenia 
aj s dieťaťom aby sme hovorili, aké pokroky urobilo dieťa, 
na čom treba pracovať. Samozrejme, veľmi obľubujem aj 
email, často je začiatkom komunikácie a pravidelným udr-

žovateľom kontaktu. Už sme mnohým rodičom venovali aj 
knižky o výchove detí, snáď si ich niekedy prečítajú. Mojou 
túžbou je urobiť raz v Ružinove konferenciu pre rodičov, 
kde by mohli počuť a hovoriť o výchove otvorene a v spo-
lupráci aj s odborníkmi. 

Vo svojej praxi špeciálneho pedagóga poukazujete 
na význam arteterapie. Minulý rok ste dokonca or-
ganizovali medzinárodnú konferenciu o artetera-
pii a jej prínosoch pre dieťa. Ako ju využívate u vás  
v škole? 
Arteterapia je úžasná v tom, že ide do hĺbky detského sve-
ta, lebo využíva predstavivosť. Výtvarný prejav je spôso-
bom vyjadrenia a komunikácie dieťaťa. V škole máme zria-
denú špeciálnu miestnosť, ktorá vytvára útulne prostredie 
pre prácu s deťmi. V hrách a tvorbe neraz z detí vychádzajú 
na povrch ťažké veci, hnev, bolesť a spoločne sa snažíme ich 
zvládať. Možno keď sa dieťa hnevá, používa tmavšie farby, 
mieša ich, strieka na výkres. Hoci nehovoríme vždy priamo 
o probléme, ktorý ho trápi, vplyvom arteterapie začína byť 
dieťa v triede pokojnejšie, lebo má priestor, v ktorom môže 
dať zo seba von svoje pocity. Som len asistent a učím sa. Te-
rapiu – pomoc, podporu, potrebujú nakoniec všetky deti. 
Terapeutický prístup k deťom je teda možné uplatňovať 
neustále, na chodbe, cez prestávku i na matematike. 

V rôznych rebríčkoch školy porovnávajú v úspešnos-
ti testov, bodov, percent, teda meria sa kvantita. 
Keď však vojdete do školy, dýchne na vás vždy neja-
ká atmosféra, či už pozitívna, žiadna alebo dokonca 
negatívna. Nie je aj toto nemenej dôležité? 
Je to najdôležitejšie. Robil som u nás pred pár týždňami 
výskum, ako sa dieťa cíti v živote šťastné, ako sa má, aké 
má vzťahy s kamarátmi, učiteľmi. Takto som zistil, v ktorej 
triede je aká klíma. Aj na našej webstránke je možné hod-
notiť vedenie školy, triedu, učiteľa, plusy a mínusy školy. 
Priebežne to vyhodnocujem. Naším cieľom je vytvoriť 
dobrú klímu v škole. S pani riaditeľkou sa snažíme pracovať 
práve na klíme školy, lebo práve na nej stojí aj dlhodobejšia 
kvalita vzdelávania. Ale vzdelanie nie je všetko. Je to prcha-
vé a premenlivé. Testujeme len veľmi malú časť toho, čo sú 
naše deti. Kvantum detí ostáva šedým priemerom a pritom 
ich svet je neskutočne krásny. 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Duša dieťaťa je oblasť, v ktorej sa nedá skončiť 

Zuzana  
so synom Maximom

Centrum pomoci Ligy proti rakovine/marec 2014 
Brestová 6, Bratislava-Ružinov 

   Pohybové kurzy
Joga každý pondelok o 9:00 a každý štvrtok o 17:00
Pilates každý utorok   o 10:00, 11:00, 12:00
Zumba každý piatok   o 13:00

   Kreatívne kurzy
Náramky zdobené hodvábom 3.3. o 17:00
Náramky z korálkov  4.3. o 14:30
Krakelované a servítkované magnetky s citátmi 4.3. o 17:00
Patchwork   5.3. o 10:00
Brošne    10.3. o 17:00

Organzové náušnice  24.3. o 17:00
Maľovanie ako cesta  19.3. a 26.3 o 10:00
Papierové pletenie – veľkonočný zajac 11.3., 17.3. a 18.3. o 17:00 
Veľkonočné ozdoby z drôtu - vajce 25.3. a 31.3. o 17:30
Paličkovanie   každá streda o 13:30

  Iné kurzy
Liečivé cvičenie pre dušu i telo  17.3. o 11:00
Stretnutie speváckeho zboru LPR každá streda o 18:00
Kurzy sú určené pre ľudí s onkologickým ochorením. Detailný 
program nájdete na www.lpr.sk. Na všetky kurzy je potrebné 
prihlásiť sa na recepcia@lpr.sk. Zmena programu vyhradená.

Viktor Križo (29) učí šiesty rok. Tri roky pôsobil na základnej škole v Karlovej Vsi, tri roky je v Ružinove na Základnej škole 
Medzilaborecká. Ako vraví, práve tu sa cíti doma. Nielen preto, že má v Ružinove babičku a vyrastal tu, ale má prácu, ktorá 
mu vyhovuje a napĺňa ho. V škole na Medzilaboreckej učí matematiku a náboženstvo a je triednym učiteľom deviatakov. 
Vzťah k matematike zdedil po rodičoch. Viac ho však láka ľudská duša. Preto vyštudoval aj špeciálnu pedagogiku a teológiu. 
Pôsobí ako špeciálny pedagóg a asistent pri arteterapii. Jeho ambíciou je pomáhať riešiť deťom ich problémy.
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Súťažte o knižný triler Šesť rokov od Harlana Cobena, ktorý jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo IKAR. Pošlite správne 
znenie tajničky do 10.3. 2014 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte aj svoju 
adresu a telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Výhercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 4/2014. Správne 
znenie tajničky z RE 1-2/2014 je: "Ak si na pochybách, hovor pravdu.". Knihu 1 222 metrov nad morom od Anne Holtovejz vydavateľstva IKAR vyhráva 
Mária Galvánková zo Solivarskej ulice. Blahoželáme.

Šansón Michaely Merklovej 
prilákal stovky divákov 

Veľkú sálu Domu kultúry Ružinov do posledného miesta zaplnila spe-
váčka Michaela Merklová. Koncert s bezplatným vstupom bol určený 
pre seniorov z Ružinova. Mladá umelkyňa spolu s klaviristom Martinom 
Christovom divákom odohrali hodinové predstavenie  plné šansónov. 
Publikum si vypočulo piesne napríklad od Edith Piaf, Hany Hegerovej či 
Patricie Kaas. 

Informáciu o podujatiach pre  
seniorov dostanete v sms správe 
Chcete dostávať priamo na váš mobilný telefón informáciu 
o podujatiach pre seniorov, ktoré pripravuje mestská časť  
Ružinov? Prihláste sa na odoberanie tejto služby. Spôsoby sú 
dva – príďte na pracovisko prvého kontaktu na ružinovskom 
miestnom úrade na Mierovej 21 v úradných hodinách alebo na 
niektoré z najbližších podujatí, ktoré organizuje mestská časť 
Ružinov.  Služba je bezplatná a zatiaľ je v testovacej prevádz-
ke. Preto, ak vám správa príde viackrát, ospravedlňte tento 
nedostatok. 



Šport či umenie ako stvorené pre skôr narodených. Také je taoistické tai chi, ktoré sa nazýva aj 
zdravotné. Jeho pozitívne účinky na vlastnej koži pociťujú seniori, ktorým učarovalo a pravidelne ho 
cvičia v Ružinove. 
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Dvojitá alchýmia tela a mysle 

Viacerí seniori sa rozhodli nesedieť doma, 
ale namiesto toho vyrážajú pravidelne 
medzi rovesníkov, kde zároveň robia niečo 
pre svoje zdravie - cvičia tai chi v centre na 
Teslovej ulici na Štrkovci. Tai chi síce vyze-
rá len ako pohyb, ale je za ním aj vnútorné 
uvoľnenie.  Celé cvičenie sleduje to, čo ho-
vorí známe slovenské príslovie - v zdravom 
tele zdravý duch. „Cvičením tela sa uvoľňuje 

myseľ a tým sa uvoľní telo, čiže lepšie sa cvičí, 
lepšie sa uvoľní myseľ a už je to tam. Číňania 
tomu hovoria dvojitá alchýmia tela a mysle,“ 
objasnil  princíp lektor zo Združenia taois-
tického taichi Ľubomír Cisár, ktorý sa sám 
venuje tomuto umeniu už štrnásť rokov. Ta-
oistické tai chi je ako stvorené pre seniorov, 
no musia sa viacej snažiť ako mladšie roční-
ky. „Čím je človek starší, tým je jeho telo viac 
opotrebované. Vyžaduje si tak  viac pohybu, 
aby  dostalo do seba profity, ktoré tai chi pri-
náša,“ uviedol Ľubomír Cisár. Medzi pozitíva 
tai chi zaraďuje najmä zlepšenie pružnosti 
tela a dýchania. „Lekárka mi odporučila tai 
chi, nakoľko nemôžem vykonávať fyzicky na-
máhavé cvičenie. Na prvú hodinu som prišla 
s dvoma barlami, teraz ich už nepotrebujem. 
Netvrdím, že tai chi ma vyliečilo, veď vylie-
čená nie som, ale do veľkej miery pomohlo 
k tomu, že chodím bez barlí, aj keď pomaly. 

Celkovo cítim, že toto cvičenie môjmu zdraviu 
prospieva,“ uviedla seniorka Anna Sýkorová, 
ktorá cvičí tai chi už šesť rokov. Podľa lekto-
ra Ľubomíra Cisára sa človek cvičením tai 
chi snaží dostať do štádia detstva, keď bol 
ešte pružný a mäkký. „Ja cvičím tai  chi už 
päť rokov a cítim sám na sebe, že sa mi zlep-
šila pohyblivosť kĺbov, mám voľnejšie šľachy 
a svaly. Zdravšie sa cítim a aj myslím mlad-
šie,“ popísal účinky tai cvičenia senior Ivan 
Wágner. Viacerí, ktorých sme v centre na 
Teslovej stretli, sa zhodujú v tom, že tai chi 
plní aj spoločenskú funkciu. Za tie roky, čo 
cvičia, sa medzi nimi vytvorili priateľstvá. Ak 
náhodou niekto nepríde na hodinu, ostatní 
zisťujú, či je v poriadku a kedy opäť príde. 

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík 

10 dôležitých rád, ako sa nestať obeťou takých prezentačných 
a predajných akcií, počas ktorých „predajcovia“ používajú rôzne 
nekalé obchodné praktiky a doslova arogantne za pomoci ma-
nipulácie, zastrašovania, ale aj pod hrozbou fyzického a najmä 
psychického nátlaku vnucujú hlavne starším ľuďom predražený a 
často veľmi nekvalitný tovar.   

Už pri oslovení  
1. Preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke 
na internete, na Slovenskej obchodnej inšpekcii, alebo sa poraď-
te s blízkymi. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.  
Pri cestovaní na akciu 
2. Vždy si so sebou zoberte vodu a jedlo.  
3. Neberte si so sebou viac peňazí, ako je naozaj nevyhnutné. 
4. Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.   
Počas prezentácie alebo predaja 
5. Ak by vám bránili v odchode z akcie, alebo ak by ste pociťovali 
nátlak či vyhrážanie, volajte 158, 159 alebo 112. 
6. Nepodpisujte zmluvu o spotrebnom úvere, pokiaľ ste si zmlu-
vu riadne neprečítali.   
7. Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo k bankomatu 
za účelom vybratia peňazí za tovar. 

8. Ak si niečo kúpite, trvajte na predložení potvrdenia o kúpe 
(bločk a záručný list).  
Po predaji výrobkov takíto „predajcovia“ často ignorujú 
zákonné práva klientov.   
Pri ignorovaní „predajcom“ by ste mali vedieť, že
9. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní, 
potrebujete však bločik alebo zmluvu o úvere. 
10. Peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od 
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy pošlite „predajcovi“ doporuče-
nou poštou a tovar radšej poistite.   

Všimnite si! 
Našli ste vo svojej poštovej schránke pozvánku  na bezplatný 
výlet, bezplatný obed alebo hodnotné darčeky zadarmo? 
Ponuku si vždy dôkladne preverte, aby ste sa nestali  
obeťou agresívnych „predajcov“. 

Dôležité kontakty:  
Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272 132 (klapky 117, 
125, 130, 159)  
Policajný zbor: 158, Mestská polícia: 159  
Číslo tiesňového volania: 112  

Ako sa nestať obeťou nátlakových 
predajných akcií  



 

    

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

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

02. 03., 09.03., 16.3., 23.03., 30.03.
 nedeľa 9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
02. 3. nedeľa 19. 00 h KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS
10. 3.  pondelok 10.00 h Kniha moja kamarátka Zábavné čítanie pre seniorov
12. 3.   streda 14.15 h   SUPERKVÍZ – súťaž pre žiakov ZŠ 
15. 3.  sobota 14.00 h  JARNÉ POSEDENIE
              Tanečno-súťažné podujatie pre seniorské kluby
18. 3.  utorok  10.00 h  EKOPORADŇA  - poradňa s odborníčkou zo Živice
             Vstup voľný.  
24. 3.  pondelok  10.30 h   CELIAKIA
   Prednáška s odborníkom o alergii na múku, nutné sa nahlásiť  
   mailom  sdnivy@vnet.sk alebo telefonicky, vstup voľný
26.  3.    streda  14.15 h FILMOVÉ premietanie pre žiakov ZŠ  
Jóga - pondelok  17:00 – 20:00, streda 18:30 – 20:00
DFS Prvosienka - utorok 16:00  – 19:00, streda 16:00  – 18:00, štvrtok 16:00 –  19:00
Portugalský jazyk - pondelok 17:30 – 20:00, utorok 18:30 – 20:00, streda 17:30 – 
20:00, štvrtok 18:30 – 20:00
Španielsky jazyk – pondelok 7:00 – 8:00, 17:00 - 18:30, utorok 19:00 – 20:30, streda          
7:00 – 8:00, streda 17:00 – 18:30, štvrtok 8:00 – 9:00, štvrtok 17:25 – 18:55 

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

7.3. piatok 15:00 V krajine rozprávok - čítanie rozprávok pre deti a ich rodičov
17.3. pondelok 15:00 Spoznávaj svet knihy - vedomostná súťaž pre seniorov o knihách
18.3. utorok 14:00 O knihách a knižnici úplne vážne s Darinou Horákovou
28.3. piatok 15:00 Chceš poznať tajomstvo plstenia?  Kurz plstenia 
DFS Trávniček –  pondelok 15:30 – 19:30, štvrtok 15:30 – 19:30
FS Lipa - Pondelok 17:30 – 18:30
Výtvarné dielne TOP ART pre deti aj dospelých  - pondelok 15:00 – 18:00, utorok 16:00 –18:00, streda 
14:30 – 18:00, štvrtok 15:00 – 18:00
Výtvarné dielne ECO LINE  pre deti - štvrtok 17:00 – 18:00
Denné centrum seniorov - pondelok 13:30 – 17:00, utorok 13:30 – 17:00, streda 13:30 – 17:00
Šachový krúžok -  piatok 15:00 – 21:00
Pilates -  Utorok 8:00 – 9:00, Streda 19:30 – 20:30, Štvrtok 8:00 – 9:00
Jóga- Streda 17:45 – 19:15
Cvičenie pre seniorov – štvrtok 14:30 – 16:30
Cvičenie na chrbticu – Pondelok 19:30 – 20:30, Streda 18:00 – 20:30, Štvrtok 19:30 – 20:30
Orientálne tance - Utorok 18:00 – 21:00

1. - 7. 3. od 9.00 - 20.00 30 ROKOV S CANTUSOM – výstava
2. 3. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE 
   KRÁĽ ŠAŠO, hrá divadlo FORTISSIMO
7. 3. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
   zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
9. 3. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ALADINOVA LAMPA, Stražanovo bábkové divadlo
12. 3. streda  13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
13 .3. štvrtok  17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
14. - 16. 3.  piatok  17.00 sobota, nedeľa 13.00 – 22.00 h
   CESTOU NECESTOU - cestovateľský festival
16. 3. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   DANKA A JANKA, hrá Divadlo NELINE
17. 3. pondelok 10.00 h  KNIŽNÁ REVUE – pre deti MŠ
18.3. utorok 14.00 h. KNIŽNÁ REVUE – pre študentov SŠ
   Hudobná literatura „ Vivat verba, vivat musica „
19. 3. streda 10.00 h KNIŽNÁ REVUE – pre žiakov ZŠ
   Poďme spolu do rozprávky  - literárna súťaž
19. 3. streda  14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 
   Starostlivosť o seniorov. 
21 .3. štvrtok  17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
22. –    sobota -    9.00 – 
23. 3. nedeľa 18.00 h BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI  
23. 3. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   CHLAPČEK SYNČEK, Divadlo JAJA
23. 3. nedeľa 19.00 h ŠTYRIA  NA  KANAPE Zaručene neverná divadelná komédia  
23. 3. nedeľa 17.00 h SLÁVNOSTNÝ KONCERT K 200. VÝROČIU   
   NARODENIA T. H. ŠEVČENKA
24. 3. pondelok 15.00 h SPOMIENKY NA STARÚ BRATISLAVU
   Podujatie pre seniorov. Vstup voľný
26. 3. streda 13.00 h DIALÓGY
27.3. štvrtok 18.00 h DEŇ UČITEĽOV - koncert žiakov ZUŠ Exnárova
27 .3. štvrtok  17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 
28 .3. piatok  19.00 h VYSTÚPENIE VUS TECHNIK 

29. -  sobota -  9.00 –  VÝSTAVA OBRAZOV A MALEJ PLASTIKY  
30. 3.  nedeľa 18.00 h Neves Kor-Társ Galéria – BUDAPEST 
30. 3. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ZLATÁ PRIADKA, Divadlo ŽIHADLO

 
21.02.–22.03. NORDFEST 2014 PREHLIADKA SEVERSKÉHO FILMU
27.02. ŠT 18:00 EXHIBITION: MUNCH 150 – National Museum Oslo, Phil Grabsky, Brit., 2013,80 min.,2D záznam
27.02. ŠT 19:30 ŠIMON A DUBY, Lisa Ohlin, Švéd./Dán./Nór., 2011, 122 min., 2D                               
28.02. PI 18:00 HLBOKO / DJUPIO, Baltasar Kormakur, Island, 2012, 93 min., 2D
28.02. PI 19:30 + 01.03. SO 19:30 PAMIATKARI / THE MONUMENTS MEN, George Clooney, USA/Nem., 2014
115 min., 2D
01.03. SO 16:30 NIKO 2, Kari Juusonen a Jorgen Lerdam, Fín./Dán., 2012, 75 min., 2D                               
01.03. SO 18:00 ADAMOVE JABLKÁ / ADAMS AEBLER, Anders Thomas Jensen, Dán., 2005, 93 min.                                                              
05.03. ST 19:30 INSIDE LLEWYN DAVIS, Ethan a Joel Coen, USA/Fr., 2013, 105 min., 2D
06.03. ŠT 19:30 KRÁĽ DIABLOVHO OSTROVA/KONGEN AV BASTOY,Marius Holst, Nór./Švéd., 2010, 120 min., 2D
07.03. PI 18:00 PÁTRANIE PO SUGAR MANOVI, Malik Bendjelloul, Švéd./Brit., 2012, 86 min., blu-ray                               
07.03. PI 19:30 SVADBA MEDZI CITRÓNMI, Susanne Bier, Dán./Švéd./Tal., 2012, 117 min., 2D                               
08.03. SO 18:00 3x SIMO / 3 SIMOA, Teemu Nikki, Fín., 2012, 89 min., 2D                               
08.03. SO 19:30 ŽENA V KLIETKE / KVINDEN I BURET, Mikkel Norgaard, Dán./Švéd., 2013, 97 min., 2D                               
12.03. ST 19:30 CALL GIRL, Mikael Marcimain, Švéd./Nór./Fín., 2012, 104 min., 2D                               
13.03. ŠT 19:30 ODHALENÝ PRÍSTAV / VUOSAARI, Aku Louhimies, Fín., 2012, 123 min., dvd                               
15.03. SO 18:00 NERADA RUŠÍM / UNDSKYLD JEG FORSTYRRER, Henrik Ruben Genz, Dán., 2012, 90 min., 2D                               
15.03. SO 19:30 SPRÁVNY CHLAP, Hans Petter Moland, Nór., 2010, 107 min., 35mm                               
19.03. ST 19:30 DIRCH, Martin Zandvliet, Dán., 2011, 110 min., dvd
20.03. ŠT 19:30 ÚNOS / KAPRINGEN, Tobias Lindholm, Dán., 2012, 99 min., 2D                               
21.03. PI 18:00 FACTOTUM, Bent Hamer, Nór./USA, 2005, 90 min., dvd                               
21.03. PI 19:30 DOM KOŠATEJ LÁSKY, Mika Kaurismäki, Fín., 2009, 102 min., dvd                               
22.03. SO 16:30 CESTA ZA VIANOČNOU HVIEZDOU, Nils Gaup, Nór., 2012, 80 min., 2D                               
22.03. SO 18:00 KURZ NEGATÍVNEHO MYSLENIA, Bard Breien, Nór., 2006, 79 min., 35mm                               
22.03. SO 19:30 TAK AKO V NEBI / SA SOM I HIMMELEN, Kay Pollak, Švéd./Dán., 2004, 132 min., 2D                               
SPRIEVODNÉ PODUJATIA počas NORDFEST 2014
26.2./19:30 OCKO / Autor: Bjarni Haukur Thorsson, hrá: Roman Pomajbo
9.3./16:00 CESTOVATEĽSKÝ SEVERSKÝ PODVEČER 

SD Nivy, Súťažná 18 

5.3. o 10:30 Pekná streda: Ako sa psíček nechcel umývať. 
Divadielko pre najmenších. Vstup na vopred zakúpené vstupenky.
8.3.  o 15:00 – 18:00 Strom priateľstva. 
Tvorivý workshop s drôtikmi. Potrebné zahlásiť sa vopred.
10.3. o 9:00 a 10:30 Šikovné pondelky - ateliér dizajnerium. 
Tvorivé dielničky s prvkami montessori pedagogiky a kreatívneho recyklovania. Pre 1,5 - 3 ročných aj s 
rodičmi. Potrebné zahlásiť sa vopred.
14.3.  o 17.00 - 20.00 Múdry piatok : Iba v láske prežijeme. 
Stretnutie s charizmatickou PhDr. Jiřinou Prekopovou, autorkou kníh o výchove, neúnavnou propagá-
torkou princípu "výchovy láskou." V SD Nivy, Súťažná 18. Vstup na vopred zakúpené vstupenky.
21.3. od 10.00 Veľkonočné fotografovanie s Andrejkou. 
Možnosť vytvoriť si rodinné fotky s veľkonočnou tematikou v priestoroch Hojdany.  Info a nahlasovanie 
na fotomomenty@fotomomenty.sk.
29.3. od 10.00 Tradičná JARNÁ burza detských odevov, hračiek, športových potrieb. 
V prípade nepriaznivého počasia sa burza prekladá na 5.4. Netreba sa vopred nahlasovať.

Materské centrum Hojdana
Haburská 2, 02/ 43 63 45 07

Divadlo pod kostolom
Tomášikova 8, 0903 967 097

3. 3. o 19:00    Martin Geišberg a kapela UMK Koncert talentovaného pesničkára a jeho kapely.

23.3. o 17:00   Simona Martausová & The Band Koncert herečky a famóznej, čoraz populárnejšej pesničkárky 
Simy Martausovej. V roku 2013 vydala album „Dobrý deň, to som ja“, ktorý koncom roka presiahol double-platinový 
status a naďalej patrí k najpredávanejším albumom na Slovensku.

27. 3. o 19:30  Milan Sládek a Štefan Bučko - Krížová cesta (Posledný raz v Bratislave!) 
Krížová cesta je unikátnym predstavením, v ktorom Milan Sládek sugestívnym spôsobom prežíva spolu s divákom 
každé zo štrnástich zastavení, ktoré vypovedajú o posledných chvíľach Ježiša Krista. 

 Miletičova 17/B

1.3.  – 3.3. Európska škola svetelného dizajnu 
- medzinárodný workshop
7.3.  o 20:00 Írsky večer v elledanse Vystúpia: 
svetoznámy tanečník a choreograf  Colin Dunne, 
hudobné duo SHADE , tanečníci z tanečných škôl 
a skupín CONNEMARA, STEFAN TOTH IRISH DANCE 
SCHOOL, AVALON ACADEMY OF IRISH DANCE a EIRE 
DANCE ACADEMY. Tanečná afterparty. 
8.3.o 20:00 ChoreographicFactory / elledanse 
- večer súčasného tanca
13.3. o 20:00 SET UP / elledanse - tanečno –

performatívne predstavenie
15.3. o 20:00 Bubliny v betóne / elledanse 
23.3. o 20:00 JAN / NirBen Gal - ProARTCompa-
ny (CZ) tanečné predstavenie + dokument HUMAN 
FAMILY- IZRAEL Borisa Bočeva
28.3. o 20:00 Tančiareň / elledanse 
29.3. o 20:00 YouMakeReMake / elledanse - 
multižánrovéperformance
30.3. o 15:00 Eee... Earthlinks (Haló, mimo-
zemšťan ?! ) / LP Štúdio - rodinná komédia

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2 x2 vstupenky na predstavenie SET UP (13.3. 2014 o 20:00 h)  v Divadle elledanse na Miletičovej 
17/B. Pošlite do 5.3. 2014 email na echo@ruzinov.sk s heslom SÚŤAŽ ELLEDANSE, nezabudnite uviesť svoje 
meno, adresu a telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky.


