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Krehké žieňa s veľkým  
úsmevom na tvári

Stop! 
čiernym stavbám

Ružinov 
zatepľuje 
základné 

školy

Športový prírastok 
na Tomášikovej
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Stretnutia 
poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:

3. 5. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Vladimír Sloboda
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trnávka

10. 5. 2017 16:30 - 17:30 
Ing. Katarína Šimončičová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Nivy

17. 5. 2017 16:30 - 17:30 
JUDr. Daniela Šurinová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trávniky

24. 5. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Petra Palenčárová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Pošeň

31. 5. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Tatiana Tomášková
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Štrkovec

Ružinov zatepľuje základné školy

Kulíškova je najstaršou základnou školou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ružinova  
a jej fasáda opravu už nutne potrebovala. 
Vo finále ju tak bude mať zateplenú, ako 
i strop nad najvyšším podlažím, vyme-
nené okná v suteréne, v šatniach a vo 
vstupných bránach. Čaká ju aj oprava 
hydroizolácie v súvislosti so zateplením 
sokla. Druhou školou, na ktorej sú takéto 
práce v plnom prúde, je Medzilaborecká. 
Ide o školu s piatimi pavilónmi, na dvoch 
z nich plánuje mestská časť aj zateplenie 
striech a opravu hydroizolácie súvisiacu 

so zateplením soklov. Do týchto prác na oboch školách investuje samospráva viac ako 
730-tisíc eur. Postupne prídu na rad aj  budovy ostatných škôl. V tohtoročnom rozpočte 
sú už vyčlenené peniaze na zateplenie Základnej školy Ostredková a Ružová dolina, ako 
i telocvične ZŠ Mierová. Budovy základných škôl Vrútocká a Nevädzova už zateplené sú. 
Vlani Ružinov zateplil a zrekonštruoval strechu jednej z budov Základnej školy Nevädzo-
vá. Opravil hydroizoláciu a časť strechy hlavnej budovy Základnej školy Mierová.  
V roku 2015 mestská časť zrekonštruovala strechu telocvične Základnej školy Ostredková 
a dvoch pavilónov ZŠ Medzilaborecká. 

 Marianna Šebová
Foto: autorka

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

Vodná ruleta sa ešte nedokrútila

Problém sa ťahá už od roku 2008, kedy pre-
stal Ružinov platiť za odvádzanie a zneškod-
ňovanie odpadových vôd z povrchu ciest 
3. a 4. triedy, ktoré má v správe. BVS sa roz-
hodla situáciu riešiť súdnou cestou. Ako sa 
ukazuje, Ružinov v tomto prípade ale ťahá 
za kratší koniec. „Pre nás tu dnes odzneli 
nové informácie vzhľadom k tomu, že máme 
právoplatné rozhodnutie druhostupňového 
súdu v určitej finančnej časti. Tú zaplatiť mu-
síme, inak bude mestská časť exekuovaná. 
Čo sa týka ostatných peňazí, som stále vnú-
torne presvedčený o tom, že platiť by sme 
nemali. Stojím si za právnym názorom, že by 
mal platiť vlastník komunikácii a nie ten, kto 
ich má v správe,“ myslí si miestny poslanec 
Tomáš Alscher. Súdy sa s týmto názorom, 
ale nestotožňujú, keďže rozhodujú raz tak, 
raz onak. Jeden spor totiž Ružinov vyhral 
a ďalšie prehral. „BVSka chce všetko a ja to 

ani nepovažujem za dohodu, pretože chce 
úroky, chce poplatky za súdne trovy. Či sa 
dohodneme alebo nie, je to veľa peňazí,“ 
tvrdí Dušan Pekár, starosta Ružinova. Mest-
ská časť by dlžnú sumu splácala na základe 
určeného splátkového kalendára. Výrazne 
by si to ale odniesol rozpočet Ružinova.  
„Súdy podľa mňa nerozhodujú správne, ale 
už rozhodli a s tým už nič nenarobíme, tie 
peniaze by sme mali začať postupne splá-
cať,“ myslí si ružinovský poslanec Vladimír 
Sloboda. Otázku či k dohode pristúpiť, ale-
bo nie, nemajú ružinovskí poslanci stále vy-
jasnenú. Odsúhlasili preto návrh uznesenia, 
ktorým zaviazali starostu Ružinova prepra-
covať ešte raz materiál s dôrazom na rozpo-
čet. Ten by mal byť predmetom májového 
zastupiteľstva, ktoré žiadajú zvolať.

Veronika Vasilková

Na aprílovom miestnom zastupiteľstve ružinovskí poslanci opäť 
neschválili návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní s Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou. 

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

Navrhnite OSOBNOSTI RUŽINOVA, ktoré 
by mali byť ocenené

Poznáte niekoho, kto prispel k lepšiemu životu v Ružinove, poprípade 
ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte 

ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť 
prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej 

časti a poslať ho elektronicky na adresu: ocenovanie@ruzinov.sk 
alebo poštou na adresu miestneho úradu na Mierovej 21 s označením 

Oceňovanie. Termín nominácií je od 15. apríla do 15. mája 2017.

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

Mestská časť Ružinov sa pustila do tohtoročného zatepľovania 
základných škôl. Práce na Základnej škole Kulíškova už postupne 
finišujú a na Medzilaboreckej sú v plnom prúde.
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Na minuloročnom decembrovom 
zastupiteľstve ste predstavili dve 
riešenia- kapitalizáciu a reštrukturali-
záciu podniku. Poslancami neprešiel 
ani jeden variant. 
Ako manažment zodpovedajúci za 
spoločnosť sme boli postavení pred 
nutnosť rozhodnutia v 30-dňovej leho-
te, aký postup zvolíme po nedokonče-
nej revitalizácii spoločnosti. Slovenská 
legislatíva veľa alternatív riešenia 
predlženia spoločností neumožňuje. 
My sme na decembrovom zasadnutí 
predstavenstva spoločnosti za prítom-
nosti akcionára rozhodli uprednostniť 

reštrukturalizáciu spoločnosti pred jej likvidačným konkurzom. Táto 
alternatíva je ideovo najbližšie našej predstave o záchrane spoločnosti 
nielen v obchodno – procesnej oblasti, ale aj vo finančnej oblasti štruk-
túry zdrojov krytia majetku našej spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že 
v procese reštrukturalizácie sme pod kontrolou príslušného súdu a ním 
ustanoveného reštrukturalizačného správcu, pričom súd určil rozsah 
právnych úkonov, ktoré podliehajú súhlasu uvedeného správcu. Rád 
by som zdôraznil, že cieľom reštrukturalizácie je uzatvorenie dohody 
spoločnosti ako dlžníka s jej veriteľmi ohľadom spôsobu uspokojenia 
pohľadávok veriteľov spoločnosti, ako i zachovanie ďalšej ekonomickej 
činnosti spoločnosti vrátane udržania zamestnanosti, a to aj po skon-
čení reštrukturalizácie.

Bude mať reštrukturalizácia nejaký vplyv na obyvateľov? Spomalí 
sa tým priebeh kosenia, čistenia, údržby zelene?
Reštrukturalizácia nie je choroba, skôr naopak, je to ozdravný proces, 
ktorý urýchli výstup našej spoločnosti z červených čísiel. Skutočnosť, 
že má zmysel pokračovať v ozdravnom procese sa potvrdila aj koncom 
roku 2015, kedy sme dosiahli kladný hospodársky výsledok vo výške 
viac než 40- tis. €. Samotný proces reštrukturalizácie nijako neovplyv-
ňuje život obyvateľov Ružinova a neviem o žiadnej prekážke, ktorá by 
mala spomaliť priebeh údržby zelene, skôr naopak, chceme a musíme 
pokračovať v zvyšovaní produktivity práce. Ako ovplyvní reštruktura-
lizácia dodávateľov a veriteľov? Fungovanie samotného podniku? Od 
nášho nástupu do predstavenstva v roku 2015 sme boli nútení rokovať 
s našimi veriteľmi a sanovať staré dlhy voči dodávateľom formou splát-
kových kalendárov. Ich dodržiavanie bolo pod ich prísnou kontrolou a 
zdroje na ich finančné krytie v roku 2016 sme museli zabezpečiť vlast-
nou činnosťou. Od podania návrhu na reštrukturalizáciu sme vykonali 
niekoľko rokovaní s najväčšími a najdôležitejšími veriteľmi, na ktorých 
sme ich informovali o dôvodoch riešenia situácie zákonnou reštruktu-
ralizáciou. Aj na základe výsledkov týchto rokovaní sa domnievame, že 
plnenie našich úloh bude plynule zabezpečené.

Mestská časť poskytla RP VPS pôžičku vo výške 600 000 eur. Načo 
boli tieto peniaze použité a ovplyvní reštrukturalizácia ich navrá-
tenie Ružinovu?
V roku 2015 bola našej spoločnosti poskytnutá pôžička, ktorej väčšina 
bola použitá na investície do potrebnej techniky zabezpečujúcej zák-
ladné plnenie našich úloh (traktory s príslušenstvom na zimnú aj letnú 
údržbu zelene a komunikácii, kosačky a ostatná technika) a významný 
podiel bol použitý aj na splatenie časti dlhov voči veriteľom pri uzatvá-
raní splátkových kalendárov v roku 2015. Splatenie týchto prostriedkov 
bude riešené v reštrukturalizačnom pláne, ktorý predstavíme verite-
ľom do konca mája roku 2017.  

O „VPS-ke” sa zvyklo hovoriť, že 3 pracovníci kosia a ďalší 3 sa 
pozerajú a práca nebola odvedená podľa predstáv obyvateľov. 
Podarilo sa v tomto podniku už polepšiť? 
Fakt je, že naša spoločnosť zdedila zlé meno a potrvá určitú dobu, kým 
sa opäť to meno napraví. V konečnom dôsledku musia na Vašu otázku  
odpovedať obyvatelia. Musím však povedať, že kým v začiatkoch sme 
zaznamenávali len samé sťažnosti, tak dnes už pribúdajú aj pochvaly. 
Hlavnú zmenu v systéme sme dosiahli zmenou organizácie riadenia 

spoločnosti, pričom do riadiacich zložiek stredného manažmentu  
(jednotlivých stredísk) sme obsadili mladých ľudí, ktorí majú elán a 
chuť meniť veci. V súčasnosti zamestnávame 93 zamestnancov v hlav-
nom pracovnom pomere, ktorých najmä na sezónne práce dopĺňame 
potrebným počtom dohodárov a brigádnikov. Zvyšovanie kvalifikácie 
sme zabezpečili školením prostredníctvom školiacich inštitúcií, kde 
sme položili dôraz hlavne na školenia u pilčíkov, odborných referentov 
a vedúcich stredísk. Ostatné školenia vykonávame vlastnými silami.

Pristúpili ste k sprísneniu nárokov na pracovníkov či vyššiemu poč-
tu kontrol, poprípade k iným opatreniam na zabezpečenie kvality 
práce? Ak áno, k akým?
Zvýšenie nárokov na kvalitu a efektívnosť práce našich zamestnancov 
a zmena myslenia zamestnancov pri vykonávaní svojich pracovných 
povinností  bolo od začiatku našou prioritou. V tomto budeme aj naďalej 
pokračovať. Z toho dôvodu sme zaviedli zmenu organizačnej štruktúry, 
ktorá sa niekoľko krát optimalizovala,  kde požadujeme kontrolný výstup 
od predáka a majstrov, ako od základného stupňa kontroly. Následne 
máme nastavený druhý stupeň kontroly od vedúcich stredísk a v koneč-
nom dôsledku sme vytvorili podnikový stupeň kontroly funkciou hlav-
ného kontrolóra. V neposlednom rade sa vykonáva vždy neplánovaná 
kontrola na úrovni manažmentu podniku. Spätnú väzbu kvality práce 
nám zabezpečujú aj podnety občanov Ružinova cez našu webovú strán-
ku, cez aplikáciu odkaz pre starostu a taktiež cez sociálnu sieť.

Obyvatelia sa neraz sťažujú na vykonané rezy stromov. Niekedy 
sa domnievajú, že strom či krík nepotreboval až takú úpravu, ako 
mu bolo poskytnuté. Ako to v praxi funguje? Môže prísť pilčík a 
sám sa rozhodne, ktorý konár a ako oreže?
Naša spoločnosť pri vykonávaní rezov stromov poskytuje služby na 
základe prijatej objednávky od MČ Bratislava-Ružinov, v ktorej sa 
nachádza presný zoznam požadovaných rezov, prípadne výrubov. 
Chcem poznamenať, že takáto objednávka je napríklad pri výruboch 
alebo komplikovaných rezoch až po príslušnom odbornom vypracova-
ní  fytopatologického posudku daného stromu. Rez stromov ako i kon-
trolná činnosť je odborná práca a vykonáva ju kvalifikovaný odborník. 
V súčasnej dobe naši zamestnanci v tejto oblasti majú  vysokoškolské 
vzdelanie, absolvovali príslušné odborné kurzy a majú roky praxe. Pil-
čík svoj postup prác zaznamenáva fotodokumentáciou a svoju prácu 
a rez je schopný kedykoľvek vysvetliť a obhájiť. Strom po reze vyzerá 
smutne a pôsobí, že rez bol neprimeraný. Avšak stromy sa v nasledu-
júcom vegetačnom období zazelenajú a obrastú novými konármi. 
Dôsledok rezu a vytvarovania koruny je viditeľný až v nasledujúcom 
roku po reze. Smerujem k tomu, že v prípade potreby, respektíve rie-
šení sťažností na vykonávané rezy stromov pri stretnutiach s občanmi, 
prípadne občianskymi združeniami (naposledy na Nivách) vieme kvali-
fikovane vysvetliť náš postup a zodpovedať všetky otázky.

Marianna Šebová
Foto: archív M. Sokola

Milan Sokol: Reštrukturalizácia nie je choroba

inzercia

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb vstúpil pod novým vedením v roku 2015 do revitalizácie, teda ozdravného 
procesu. Jeho cieľom bolo dostať spoločnosť z červených čísel a zabezpečiť jej stabilný rozvoj. Aktuálne je ale „VPS-ka“ 
v reštrukturalizácií. Práve na túto tému vám prinášame rozhovor s predsedom predstavenstva Milanom Sokolom.



04

 

Od 1.mája vstúpila Bratislava takpovediac do nového života. Života 
bez herní a hracích automatov. Aj keď tie nezmiznú z ulíc a sídlisk 
zo dňa na deň, ale až po vypršaní platností už vydaných licencií, 
mnohí to považujú za veľký krok. Od tohto dátumu totiž mesto už 
žiadnu novú licenciu na kasíno nevydáva. Reakcie sú rozporuplné. 
Jedni sa z úplného zákazu tešia, iní by prijali možnosť aspoň akej 
takej regulácie, zástupcovia herní sa vyhrážajú súdom. Nájde sa ale 
aj mnoho tých, ktorí tejto téme nevenovali pozornosť vôbec. Tak či 
onak, kocky sú hodené, Bratislava už musí len hrať. 

Pokus č.2
Ešte februárové  zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva 
prinieslo šok pre viacerých Bratislavčanov v podobe neschválenia 
všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu na území 
hlavného mesta. Za úplný zákaz herní vtedy hlasovalo len 24 zo 
41 prítomných poslancov. Vynorili sa reči o kupovaní niektorých 
poslancov, servítku pred ústa si nedávali zástancovia ani odporco-
via hazardu. Primátor Ivo Nesrovnal i viacerí sklamaní poslanci ale 
nechceli, aby niekoľkomesačná aktivita dobrovoľníkov, ktorí zbie-
rali podpisy pod petíciu proti hazardu vyšla navnivoč. Aj po kritike  
z viacerých strán predložil primátor všeobecne záväzné nariadenie 
o zákaze hazardu na schválenie mestským poslancom opäť. A tento 
raz úspešne. Niečo ako poslanecký reparát, či opravnú maturitu  
v septembri už zložili aj niektorí poslanci, ktorí na prvý pokus 
„neprešli“. Po búrlivej niekoľkohodinovej diskusii sa tak pokus číslo 
dva vydaril. „Som nesmierne rád, že naše úsilie sa skončilo úspe-
chom. Toto je mimoriadne dôležitý výsledok pre Bratislavu, ale aj 
pre celé Slovensko. Máme konečne páku na to, aby sme vytlačili 
hazard z mesta a som presvedčený, že ľudia to ocenia. Chcem 
sa poďakovať všetkým, ktorí sa v tejto veci angažovali,  ľuďom, 
ktorí zbierali podpisy, starostom jednotlivých mestských častí, ale  
v neposlednom rade mestským poslancom, ktorí toto nariadenie 
podporili,“ neskrýval nadšenie tesne po hlasovaní primátor Ivo 
Nesrovnal. Za zákaz hazardu hlasovalo presne 27 poslancov. Medzi 
nimi i ružinovská poslankyňa Katarína Šimončičová: „Zdá sa, že toto 
druhé hlasovanie bolo také jednoduché, proste sme všetci dvadsia-
ti siedmi poslanci hlasovali za úplný návrh. Vyzerá to jednoducho, 
ale v praxi to také vôbec nebolo. Je za tým dvojročná práca, ktorá 
sa našťastie vyplatila.“

Bez regulácie
Poslanci opäť nemohli hlasovať o regulácii hazardu, ale len o jeho 
úplnom zákaze. Tí, ktorí sa prikláňali k regulácii a zastávali názor 
ponechať herne v hoteloch, moteloch či penziónoch, tak neuspeli. 
Viacerí poslanci preto pred hlasovaním odišli z rokovacej sály. 
Jedným z nich bol aj Slavomír Drozd. Bývalý ružinovský starosta a 
súčasný mestský i miestny poslanec už predtým deklaroval, že za 

úplný zákaz hlasovať nebude: „Škoda, že táto téma, ktorú všetci 
podporujeme, teda vytlačiť hazard zo sídlisk a bytových domov, 
takto rozdelila zastupiteľstvo. My hazard nepodporujeme, my sme 
ho chceli regulovať. Uvidíme, ako sa s týmto teraz vyrovná mesto a 
prevádzky, ktorých sa to týka. Či tento absolútny zákaz bude mať 
v konečnom dôsledku pozitívny výsledok, ktorý si želáme všetci 
a nepodporí ilegálny trh.“ Na stranu Bratislavčanov, ktorí sa pod-
písali pod petíciu stop hazardu sa postavil aj poslanec Branislav 
Kaliský. Ten pôvodne zvažoval podať pozmeňujúci návrh, že by 
kasína mohli byť v 4 a viac hviezdičkových hoteloch a nákupných 
centrách s veľkosťou nad 15-tisíc štvorcových metrov. „Hľadalo sa 
veľmi veľa variant, aby mohlo prísť k nejakej regulácii, no nebolo 
to možné. Toto bolo jediné možné riešenie, ako to mohlo dopad-
núť. Aby sme neboli v rozpore so zákonom, ktorý je dnes prijatý.  
A ťahať sa po súdoch, je dlhý proces s nejasným výsledkom,“ objas-
nil Branislav Kaliský. Ďalšia otázka, ktorú si pokladajú viacerí, sa 
týka financií. Do mestskej kasy totiž ročne putujú viac ako 3 milióny 
eur z hazardných hier. Mesto by sa ale z tohto výpadku malo doká-
zať pozviechať. „Najbližšie zhruba dva roky ešte mesto nepocíti 
finančnú stratu, keďže ten zákon bude nastupovať postupne, kým 
herniam vypršia aktuálne licencie. Myslím, že v konečnom dôsled-
ku to mesto až tak nepocíti. Za prvé, zvyšovali sme dane. Za druhé, 
zvyšovali sme poplatky za parkovanie, časom nabehne do praxe 
aj parkovacia politika, čiže mesto bude mať úplne iné príjmy ako  
z hazardu,“ doplnil Branislav Kaliský. 
 
Ružinov zákaz víta
Množstvo herní v hlavnom meste je zarážajúce. V Bratislave je vyše 
340 prevádzok s hazardnými hrami a takmer 600 výherných prístro-
jov. Mestské časti mali ale zviazané ruky, keďže licencie na kasína 
vydávalo mesto, ich počet ovplyvniť nemohli. Najviac herných 
prevádzok je v súčasnosti v Petržalke. Ružinov si ale v tejto štatistike 
drží nelichotivé druhé miesto, momentálne sa tu nachádza stovka 
fungujúcich prevádzok s hracími automatmi. Aj preto sa mestská 
časť aktívne zapájala do petície stop hazardu, ktorá bola úspešná  
s vyše 98-tisíc platnými podpismi. „Mestská časť i jej obyvatelia boli 
veľmi aktívni a nápomocní pri zbieraní podpisov pod petíciu, čoho 
výsledkom bolo niekoľko stoviek odovzdaných petičných hárkov. 
Ružinovčania sa preto tomuto zákazu určite potešili. V našej mest-
skej časti sme viackrát evidovali sťažnosti od obyvateľov na túto 
hazardnú činnosť, dokonca minulý rok sme sa stretli aj s petíciou 
proti jednej konkrétnej herni na Trnavskej ceste. Zákaz hazardu  
v hlavnom meste sa preto pozitívne dotkne aj Ružinova,“ povedal 
na margo prijatého všeobecne záväzného nariadenia ružinovský 
starosta Dušan Pekár.

Katarína Kostková

V našom centre alternatívnej medicíny ponúkame:
• Komplexnú biofrekvenčnú diagnostiku Vášho zdravotného stavu

• Terapiu plazmovým generátorom
• Poradenstvo v oblasti výživy, výživových doplnkov a pohybu

Adresa/kontakt:
KAIROS Centrum, Tomášiková 3/A, 821 04 Bratislava

Tel.: 0948 311 889  •  info@kairoscentrum.sk  •   www.kairoscentrum.sk

Využite zľavu 20% alebo 40% na naše služby s použitím tohto kupónu. 

20% 

ZĽAVA

Ponuka platí do 30.6.2017.
Potrebná je telefonická, alebo 
emailová objednávka vopred. 

Ďakujeme.

40% 

ZĽAVA
pre seniorov
nad 65 rokov
Ponuka platí do 30.6.2017.
Potrebná je telefonická, alebo 
emailová objednávka vopred. 

Ďakujeme.

KAIROS     CENTRUM

„Normálne je byť zdravý, 
              šťastný a úspešný.“

inzercia

Definitívna prehra pre hazard
Plošný zákaz hazardu v hlavnom meste sa stal realitou. Mestskí poslanci na druhý pokus prijali 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré má do pár rokov definitívne vytlačiť herne za hranice 
mesta a v obyvateľoch tak zanechať už len spomienky na časy hazardné minulé. 



 www.ruzinovskeecho.sk
O

čam
i poslancov
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ÁNO PRE 48 PROJEKTOV

Petra 
Palenčárová
•1. Na jednej 
strane ma veľmi 
teší, že sa táto 
téma otvorila 
a riešila. Bolo 
desivé sledovať, 
ako narastá 

počet herní a niekedy aj na absurdných 
miestach. Ešte mám v živej pamäti herňu 
na Mierovej oproti  Centru pre liečbu 
drogových závislostí. To bol skutočne 
výsmech všetkého ľudského. Našťastie 
je tento problém minulosťou. Na druhej 
strane sa plošného zákazu trochu 
obávam najmä z dôvodu možného vzniku 
nelegálnych herní. Dúfam, že aj napriek 
mojim obavám sa schválené VZN v realite 
osvedčí a herne nám z mesta postupne 
vymiznú.
• 2. Som veľmi rada, že sme v tomto 
roku zadefinovali priority. Rovnako sme, 
ako grantová komisia, zorganizovali 
dve stretnutia s občanmi, záujemcami 
o podanie žiadosti o grant. Na týchto 
stretnutiach sme mali priestor vysvetliť 
zmysel grantového programu, 
jeho princípy, ale tiež povenovať sa 
najčastejším chybám, ktoré žiadatelia 
robia a zodpovedať ich otázky. Dovolím si 
povedať, že toto všetko prispelo k tomu, 
že tohtoročne granty boli kvalitnejšie.

• 3. Určite, bolo ich niekoľko, či už  
z oblasti životného prostredia, alebo 
športu. Skôr ma mrzia tie, ktoré boli 
vylúčené z dôvodu nesplnenia formálnych 
náležitostí. Touto cestou by som rada 
vyzvala všetkých záujemcov, aby 
vyplnenie žiadosti a priloženie všetkých 
potrebných príloh nepodceňovali a radšej 
si u p. tajomníčky komisie, resp. u členov 
komisie informácie overili.
• 4. Vnímam ho pozitívne, ale s rezervami. 
Jednou z už zrealizovaných zmien bolo 
vytvorenie priestoru pre tzv. servis pre 
Ružinovčanov – aktuálnu tému v danom 
období.  Ako príklad by som uviedla 
zmapovanie základných či materských 
škôl v období zápisov, aby rodičia dostali 
kompletnú informáciu či už o daných 
školách alebo o jednotlivých krokoch pri 
zápisoch. V najbližších číslach si čitatelia 
nájdu zmapované denné tábory na území 
Ružinova, či prehľad voľnočasových aktivít 
ako pre deti tak aj pre dospelých. Prijala 
by som dynamickejšiu grafiku aj rozšírenie 
počtu strán. Na území Ružinova sa deje 
mnoho zaujímavých udalostí, máme v 
repertoári mnoho zaujímavých tém, žiaľ, 
zverejniť môžeme len časť z nich. Rovnako 
aj servisné témy vieme zmapovať len 
v určitom rozsahu. Samozrejme každá 
takáto zmena znamená navýšenie 
nákladov, ale verím, že sa nám tieto 
zmeny časom podarí zrealizovať.   

Marián Gajdoš
• 1. Ja, ako 
človek, mám  
s týmto VZN-kom 
veľký problém. 
Na jednej 
strane vnímam 
škodlivosť 
hazardu aj s jeho 
dôsledkami  
v rodinách, na 

druhej strane mám obrovský morálny 
problém s tým, že do akej miery je ešte 
demokratické zakazovať niekomu niečo, 
kde vlastne sú hranice demokracie  
a kde začína diktát... Nehovoriac o 
tom, že mesto a MČ príde o nie malé 
prostriedky a hazard sa aj tak presunie do 
nelegálnej zóny.
• 2. Ako po iné roky, tak aj teraz,  
v portfóliu žiadateľov o granty boli 
veľmi hodnotné a pekné projekty, no 
aj také, ktoré nevyhovovali kritériám. 
V konečnom dôsledku však musím 
konštatovať, že celková úroveň projektov 
sa oproti minulosti jednoznačne  zvýšila. 
Myslím si, že veľkú úlohu tu zohral aj 
ten fakt, že potenciálni záujemcovia 
mali možnosť stretnúť sa s členmi 
komisie a detailne prediskutovať všetky 
kritické miesta. Konštatujem, že som 
plne stotožnený s tými projektmi, ktoré 
komisia vybrala.
• 3. Nemám žiadneho favorita. 
Opakujem plne sa stotožňujem  
s celkovým výsledkom.
• 4. Myslím si, že Ružinovské echo je 
celkovo vydarené periodikum, ktoré 
relatívne aktuálne zachytáva pulz 
Ružinova. Chýba mi v ňom viacej 
stanovísk, vízií a myšlienok starostu 
Ružinova.

Marianna Šebová

Ružinov podporí nápady obyvateľov v celkovej výške viac ako 
157  000 eur. Napriek tomu, že sa do grantovej výzvy nezapojil 
rekordný počet záujemcov, členovia komisie ju považujú za úspešnú. 
Ružinovčania sa so svojimi nápadmi mohli zapojiť do všetkých 
oblastí, zmenou oproti minulým rokom bolo ale vyhlásenie dvoch 
z nich za priority na rok 2017. Voľba padla na životné prostredie 
zamerané najmä na znižovanie odpadu, druhá sa týkala športu 
a  voľnočasových aktivít mladých. „Som veľmi rada, že sme k  tým 
prioritám pristúpili, pretože tým, že sme ich vyhlásili, projekty, ktoré 
spĺňali túto podmienku, sme automaticky posúvali vyššie. Bolo to 
cítiť, pretože projektov na tieto dve oblasti bolo najviac,“ zhodnotila 
Petra Palenčárová, členka grantovej komisie. Lákavá bola aj suma, 
ktorú mohol žiadateľ na realizáciu svojho nápadu získať. Pohybovala 
sa od 500 do 5 000 eur. „Podarilo sa nám schváliť 48 žiadostí o grant 
v  celkovej výške 157 213 eur. Je mi len ľúto, že niektoré projekty, 
napriek tomu, že sme mali workshopy, mali slabšiu úroveň. Nebolo 
ich veľa, len deväť, ďalších dvanásť žiadostí zas nespĺňali formálne 
kritériá,“ potvrdila predsedníčka grantovej komisie Lucia Štasselová. 

Vyhlásenie dvoch prioritných oblastí malo členom komisie uľahčiť 
rozhodovanie, zároveň išlo o nápady, ktoré majú viditeľné výsledky 
v  Ružinove. „Granty sa náhodným kľúčom rozdelili medzi členov 
komisie. Každý mal funkciu takzvaného spravodajca a  mal svoju 
dvojičku, aby to bolo neutrálne a dalo sa to spriemerovať. Následne 
sme všetky granty konzultovali na komisii a spoločným hodnotením 
sme vypočítali tie úspešné,“ priblížil proces rozhodovania Martin 
Patoprstý. „Zaujímali ma napríklad aj športové projekty, pretože 
dnes vidíme, že v  Ružinove sú niektoré detské ihriská zanedbané 
a  tieto projekty ich naopak revitalizujú. Aktivitu občanov, ktorí 
podávajú žiadosti na tento účel, veľmi vítam,“ povedal Pavol 
Jusko, ďalší z členov grantovej komisie. Členovia komisie sa snažili 
prerozdeliť celú sumu určenú na podporu nápadov obyvateľov 
mestskej časti. Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia sa 
každý rok vyčlení aspoň jedno percento z rozpočtu Ružinova, ktoré 
putuje na podporu grantov. Grantový program bude vyhlásený aj 
opäť o rok.

Veronika Vasilková

Aprílové miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú podporu  štyridsiatim ôsmim projektom. Stalo sa tak na návrh 
grantovej komisie, ktorá spomedzi 69 projektov vybrala tie, ktoré spĺňali všetky kritériá. Grantový program tento rok opäť 
prispeje ku kvalitnejšiemu životu v mestskej časti.

1.  Ako vnímate prijatie všeobecne záväzného nariadenia o plošnom zákaze 
hazardu v Bratislave?

2.  Na aprílovom zastupiteľstve ste schvaľovali aj úspešných žiadateľov o grant. 
Ako by ste zhodnotili tohtoročné projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu  
z grantového programu Ružinova? 

3.  Bol medzi úspešnými žiadateľmi aj taký projekt, ktorý Vás najviac zaujal?  
Ak áno, aký?

4.  Ako vnímate Ružinovské echo a jeho obsahové zameranie? V čom by sa 
Ružinovské echo mohlo ešte zlepšiť?

Zákaz hazardu, granty a Ružinovské echo. To sú témy, na ktoré sme sa opýtali 
ružinovskej poslankyne Petry Palenčárovej a poslanca a vicestarostu Ružinova 
Mariána Gajdoša.



Nie je umenie ako umenie. A to pouličné je častejšie veľkým problémom ako pastvou pre oko. 
Dvojnásobne to platí v prípade detského ihriska na Rumančekovej ulici. Sprejeri si tu svoju 
fantáziu „vyliali“ na preliezačkách a lavičkách počas bieleho dňa. 
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Aká je budúcnosť grafity?

Z ďaleka ale nejde o ojedinelý prípad. 
Ružinov ako aj celé hlavné mesto je 
posiate rôznymi prejavmi sprejerov. 
Fenomén grafitov zavítal do Bratislavy 
v osemdesiatych rokoch minulého 
storočia. Dlho bol považovaný len za 
priestupok, kde si vandal „vyslúžil“ 
pokutu najviac 500 slovenských korún. 
Zmenou novely zákona sa to v súčas-
nosti eviduje ako trestný čin poško-
dzovania cudzieho majetku. Vinník si 
tak môže odsedieť jeden rok. Ani táto 
hrozba ale neodradila vandalov, ktorí 
sa vyvŕšili na všetkom, čo im prišlo 
pod ruku. Ide o nedávny prípad na 
Rumančekovej ulici. Na sprejerov upo-
zornili všímaví obyvatelia a mestská 
polícia stihla rázne zakročiť. Paradoxne, 
vandali vyčíňali počas popoludňajších 
hodín a teraz ich čakajú neľahké časy. 
Na verejnom priestranstve vznikla 
veľká škoda, keďže odstraňovanie gra-
fitov nepatrí medzi lacné záležitosti. 

V Ružinove sú aj 
legálne možnosti sprejovania
V prípade Rumančekovej ulice sa spre-
jeri doslova „trafili“ tesne vedľa. Deliace 

steny v blízkosti ihriska totiž patria 
medzi legálne plochy na grafity. Ak by 
sa sprejeri realizovali na týchto miestach, 
ničoho zlého by sa nedopustili. Medzi 
ďalšie takéto povolené plochy v Ružinove 
patria deliace steny pri detskom ihris-
ku Čmelíkova, Ondrejovova, Raketová, 
Súmračná, Albrechtova a detskom ihrisku 
na Bachovej ulici. Na týchto miestach je 
ale zakázané maľovať grafity s hanlivými, 
vulgárnymi a osočujúcimi výrazmi alebo 
zobrazeniami. Maľovanie je povolené len 
na deliacich stenách. Nízke múriky, detské 
atrakcie, unimobunky a iné objekty na 
ihriskách povolenými plochami nie sú.

Príspevok na 
odstránenie grafity
Ružinovčanom sa ukazuje nová šanca, 
ako sa starať o svoje okolie a zbaviť sa 
napríklad nič nehovoriacich nápisov 
- „tagov“. Čistota a údržba verejných 
priestranstiev je jednou z priorít hlavného 
mesta na rok 2017. Bratislava aj tento rok 
poskytuje možnosť čerpania finančného 
príspevku pri odstraňovaní nelegálnych 
grafitov na budovách a objektoch. Mesto 
na tento účel vyčlenilo 150-tisíc eur, ktoré 

budú postupne prerozdelené medzi 
jednotlivých žiadateľov. Od roku 2014, 
kedy mesto s touto aktivitou začalo, sa 
tak suma zvýšila takmer o trojnásobok. 
Zapojiť sa môžu aj Ružinovčania, nie 
ale priamo mestská časť. O túto dotá-
ciu môže požiadať napríklad správca 
bytového domu alebo majitelia domov. 
Ružinovčania boli v minulosti aktívni. 
Vďaka tomu sa podarila vyčistiť väčšia 
časť bytových domov pri nákupnom cen-
tre v blízkosti letiska. Hlavné mesto gra-
fity ako také neodstráni, ale na základe 
podanej žiadosti môže preplatiť náklady 
súvisiace s touto činnosťou. Ide teda  
o preplatenie bločkov v prípade nákupov 
náterov alebo faktúry, ak grafity odstráni 
nejaká firma. Treba však rátať s tým, že 
výška príspevku je limitovaná, maximálna 
suma je 3000 eur. Tlačivo žiadosti  
o finančný príspevok je potrebné vyplniť 
a doručiť vždy k poslednému dňu  
v mesiaci na oddelenie životného prostre-
dia a mestskej zelene. Finančné príspevky 
sa budú udeľovať každý mesiac do konca 
septembra 2017. 

Veronika Vasilková
Foto: Autorka

Takto áno :-)

Takto nie! :-(
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Ružinov postupne bojuje s čiernymi stavbami. Jednou z nich bola aj jama na rohu Solivarskej  
a Komárnickej, ktorá bola po niekoľkoročných ťahaniciach konečne zasypaná.  Z pozemku by malo 
zmiznúť aj oplotenie. 

V Ružinove sa neustále rozmáhajú developerské projekty. Mestská časť predstavuje pre investorov 
dobrú investíciu a pre nových obyvateľov príjemné prostredie na život. Tieto nové projekty, ktoré rastú 
v Ružinove sa ale nestretávajú s priazňou „starých Ružinovčanov“. Tí by, miesto obytných domov, 
častokrát privítali skôr riešenie parkovania, ktoré je už dlhoročným problémom v celej Bratislave. 

Stop čiernym stavbám

Otáznik nad výstavbou  
garáží na ulici Ivana Horvátha
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Mestská organizácia, Spoločnosť na rozvoj 
bývania v Bratislava, získala stavebné povo-
lenie na výstavbu šesťpodlažného bytového 
domu na zelenej ploche ešte v roku 2009. 
Neskôr celý projekt odkúpila spoločnosť 
Inforama. Tam nastala zásadná chyba, 
mestská organizácia nemala pozemok 
predať súkromníkovi, keďže išlo o vnút-
roblok. Stavebník v roku 2011, tesne pred 
vypršaním stavebného povolenia, pozemok 
oplotila. Ružinovský stavebný úrad ho upo-

zornil, že oplotenie pozemku neznamená 
začatie výstavby. Aj napriek upozorneniam 
začal začiatkom júla 2012 s výstavbou, po 
platnosti stavebného povolenia. „Vykopali 
jamu, vybetónovali ju a potom sa to zasta-
vilo a nič sa tam nedialo,“ spomína jedna z 
obyvateliek Komárnickej ulice. V roku 2015 
Okresný úrad Bratislava rozhodol, že staveb-
ník má zasypať výkopovú jamu  
a ryhy. Spoločnosť sa voči tomuto rozhod-
nutiu odvolala na Krajský súd v Bratislave, 

ktorý v januári 2017 potvrdil rozhodnutie 
Okresného úradu a aj ružinovského staveb-
ného úradu o zasypaní výkopovej jamy.  Za 
posledných 6 rokov boli v Ružinove odstrá-
nené len dve čiernej stavby, vrátane tejto. 
Vo väčšine prípadov tomu bráni zákon. 
Ten je postavený tak, že vo väčšej miere 
povoľuje dodatočné zlegalizovanie čiernej 
stavby, ako jej odstránenie. „Ja čakám, kedy 
budeme mať na Slovensku nový prísny sta-
vebný zákon, ktorý neumožní dodatočné 
zlegalizovanie čiernych stavieb,“ vyjadril sa 
starosta mestskej časti Ružinov Dušan Pekár.  
Z pozemku by v najbližšej dobe malo zmiz-
núť aj oplotenie. Tento pozemok je defino-
vaný ako stavebný a stále patrí investorovi, 
ktorý môže požiadať o ďalšie stavebné 
povolenie. Je už len na ňom, čo na pozemku 
vyrastie. Budúcnosť pozemku je teda stále 
nejasná. Ružinovčania by tam radi privítali 
park s oddychovou zónou alebo parkovací 
dom, ktorý by uľahčil parkovanie, ktoré je 
dlhodobým problémom. Rozhodnutie bude 
na investorovi ako tento, zatiaľ „zelený“, 
pozemok využije a či tam vyrastie ďalšia 
bytovka, ktorá zahustí sídlisko. 

Marianna Podlucká 
Foto: autorka

S riešením tejto situácie prišiel investor Elite holding. Ten má  
v pláne vybudovať na ulici Ivana Horvátha podzemné garáže 
a revitalizovať námestie. To momentálne slúži ako parkovacia 
plocha. Investor plánuje výstavbu dvoj-podlažných podzemných 
garáží, kde by sa nachádzalo 149 parkovacích miest. Pre obyva-
teľov by tieto garáže boli prínosom, ale otázkou ostáva, či budú 
určené aj verejnosti. „Večer býva v tejto lokalite problém so zapar-
kovaním, čiže garáže by boli určite dobré. Záleží však od toho, 
či to bude platené alebo bezplatné,“ hovorí jedna z obyvateliek. 
Výstavba garáží sa riešila aj na marcovom zastupiteľstve. Poslanci 
diskutovali s obyvateľmi dotknutých bytoviek a vypočuli si ich 
pripomienky, ktoré predniesli na zastupiteľstve. Sú otvorení revi-
talizácii, ale vyžadujú zmenu projektu, tak ako aj viacerí obyvate-
lia. „Garáže, ktoré sa plánujú stavať majú mať vjazd z Exnárovej 
ulice, ktorá je už teraz preplnená a hlavne úzka,“ vyjadril sa Igor 
Adamec, ružinovský poslanec. Zmena projektu, by sa mala týkať 
hlavne tejto otázky, vytvorenia vjazdu, ktorý by nezasahoval do 
Exnárovej ulice. Nad podzemnými garážami má byť vytvorený 
vyvýšené námestie. To má revitalizovať okolie, ktoré teraz slúži 
len ako parkovisko a v strede je pár stromov a fontána. Na vyvý-
šenom námestí by sa malo nachádzať oplotené detské ihrisko, 
lavičky, zelené plochy a fontána, ktorej plastika bude použitá  
z tej pôvodnej. Súčasťou zmeny projektu by malo byť vytvorenie 
námestia tak, aby bolo bezbariérové, keďže pôjde o vyvýše-
ný priestor. Projekt posudzoval okresný úrad, odbor životného 
prostredia a ten konanie prerušil. Investor mal do 20.4. dodať 

doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek 
vyplývajúcich zo zákona. Investor tieto doplňujúce informácie 
doložil a konanie pokračuje. Ďalším krokom bude oboznámenie 
účastníkov konania s výsledkami rozhodnutia. Projekt má záväzné 
stanovisko hlavného mesta. Investor plánoval začať s výstavbou 
už v apríli 2017, s termínom trvania jeden rok. 

Marianna Podlucká 

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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Športový prírastok 
na Tomášikovej

Za svoj život vyprodukoval 22 
995 000 litrov kyslíka  
a spotreboval 1 400 kg oxidu 
uhličitého. Na nás záleží, či 
mu dáme šancu ďalej lámať 
tieto užitočné rekordy. Reč je 
o viac ako 350 ročnom  dube 
letnom pri Základnej škole 
Ružová dolina.
„Je to pravdepodobne  najstarší 
strom v Ružinove a veľmi cenný. 
Je zakreslený ako orientačný bod vo vojenských mapách územia z 18. storočia,“ 
objasnila Zuzana Pallaghyová, vedúca referátu životného prostredia a verejno-
prospešných služieb na ružinovskom miestnom úrade. Z týchto zistení vyplýva, 
že na svojom mieste rastie dub už približne od roku 1660, teda od čias, keď  
v Uhorsku vládol Leopold I. Habsburský. Mohli pod ním oddychovať vojaci, ktorí 
porazili  Turkov pri Viedni v roku 1683, aj roľníci, ktorí sa tešili zo zrušenia nevoľ-
níctva v Uhorsku v roku 1875. „Zažil osvietené panovanie Márie Terézie, bol 
svedkom vzostupov aj pádov nášho mesta, hoci len z diaľky, pretože v minulosti 
lokalita dnešnej Ružovej doliny ešte nebola súčasťou Bratislavy. Nachádzali 
sa tu lužné lesy a polia,“ predstavuje históriu najstaršieho stromu Zuzana 
Pallaghyová. Približne pred 60 rokmi sa stal dub letný súčasťou verejne zelene 
v Ružovej doline. No čas sa zastaviť nedá, v poslednom období sa na ňom roky 
začali prejavovať a jeho zdravotný stav sa zhoršil „V kmeňovom vetvení bol pred 
10 – 15 rokmi neodborne asanovaný jeden z kostrových konárov, čo spôsobilo 
vznik rozsiahlej lézie nekrotizovaných pletív pod reznou ranou a vznik rozsiah-
lej dutiny v bazálnej časti kmeňa. Strom poskytuje domov rôznym živočíchom, 
najmä vtáctvu a hmyzu. Podľa výletových otvorov predpokladáme, že v ňom 
hniezdi chránený druh fuzáč veľký, preto je veľmi vzácny,“ doplnila Zuzana 
Pallaghyová. Mestská časť si dala na tento strom vypracovať ťahovú skúšku. 
Tá simuluje zaťaženie vetrom, ktorému je strom vystavený. Pritom sa skúma, 
ako toto zaťaženie vetrom ovplyvňuje nosnosť kmeňa a silu ukotvenia stromu  
v zemi. Výsledkom je odborne podložené hodnotenie statického stavu stromu 
a vyhodnotenie jeho odolnosti voči zlomeniu. Na základe nich potom Ružinov 
prijme ďalšie opatrenia.

Katarína Kostková
Foto: Z. Pallaghyová

Bratislavu zasiahol posledné roky 
trend zanikania športovísk. Je preto 
potešujúce, že Ružinov sa naopak 
snaží rozvíjať a budovať športové 
areály. Najnovším prírastkom je mul-
tifunkčné ihrisko v areáli Kostola  
sv. Vincenta de Paul na Tomášikovej 
ulici.  
„Myšlienka vybudovať ihrisko vznik-
la zhruba pred troma rokmi, kedy sme 
v našom areáli otvárali detské ihrisko 
a rozmýšľali, čo urobiť s týmto veľkým 
prázdnym pozemkom. A myslím, že sme 
sa rozhodli správne,“ objasnil zdroj nápa-

du ružinovský farár Peter Šaradin. Ihrisko bude slúžiť nielen tunajšej komunite, 
ktorá sa venuje mládeži, ale aj širokej verejnosti.  Vybudovanie multifunkčného 
ihriska zhltlo zhruba 30-tisíc eur, sumou 5-tisíc eur prispela mestská časť. „Veľmi 
ma teší, že sa nám podarilo dať dokopy peniaze na toto ihrisko. Dá sa tu hrať 
futbal, tenis, volejbal či florbal. Pevne verím, že toto športovisko si nájde svojich 
fanúšikov a pritiahne k pohybu a plnohodnotne trávenému času čo najviac 
mladých ľudí“ doplnil Peter Šaradin. Oficiálne otvorenie ihriska bude 21. mája 
od 14:00 hod. a ponúkne deň plný športu a zábavy. Vítaný je každý jeden 
Ružinovčan. „Ja sa veľmi teším každému jednému novému ihrisku na pôde 
Ružinova. Verím, že pokrstiť ho príde mnoho Ružinovčanov. Pripravený bude 
detský futbalový turnaj i zápas medzi zástupcami farnosti a mestskej časti. 
Nebudú chýbať zábavné atrakcie pre najmenšie deti a dobré občerstvenie pre 
veľkých i malých,“ predstavila veľký deň na ihrisku spoluorganizátorka poduja-
tia, ružinovská poslankyňa Petra Palenčárová. 

Katarína Kostková
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Dobrý deň, 
rada by som sa touto cestou 
verejne poďakovala referátu 
životného prostredia a verejno-
prospešných služieb - menovite  
p. Dubovej, Skácelovej a 
Szökeovej, ktorým som 22.3. 2017 
zaslala žiadosť o výmenu smet-
ných košov na detskom ihrisku na 
Rezedovej. Pôvodné dva smetné 
koše boli pre detské ihrisko, ako aj 
verejné priestranstvo, nevhodné 
a nehygienické. Boli úplne otvore-
né, takže k ich obsahu mali veľmi 
jednoduchý prístup nielen deti a 
dospelí, ale aj vtáky či iné zviera-
tá. Prudký vietor ich tiež dokázal 
rozhádzať po celom okolí. Koše 
sa navyše hojdali, čím boli ešte 
väčším lákadlom pre najmenšie 
deti. Bola to vôbec moja prvá 
skúsenosť bežnej obyvateľky so 
zaslaním podnetu na miestny úrad v Ružinove. A vyšla 
hneď „na prvý šup". Stačil jeden mail s fotkami a prosba 
o možnosť výmeny. Do hodiny od zaslania mojej pros-
by mailom som od menovaných pracovníčok referátu 
dostala odpoveď, že smetné koše pôjdu obhliadnuť a na 
ďalší deň pozitívnu správu, že ich vymenia. A len mesiac 
trvalo, aby dnes na ihrisku stáli dva nové smetné koše, 
ktorých obsah nekončí rozsypaný po okolí. Milo ma 
prekvapilo a najmä potešilo, že mi stačilo vynaložiť len 
trochu úsilia, aby sa veci v mojom okolí zmenili  
k lepšiemu :- ) 

J. Nahálková

Zaujímavosti o Dulovom námestí 
– z iného uhla pohľadu
V rokoch 50. rokoch sme boli školáci a denno-denne 
chodili cez „Dulák“ do školy na Kvačalovej. V 60. rokoch 
sa začala budovať časť Trenčianskej ulice, dnes nepárne 
čísla, ako aj časť Košickej ulice smerom trhovisku. Domy 
s červenou fasádou na Dulovom nám, ešte neskôr. 
Námestie vtedy rámcovali iba domy Trenčianskej ulice a 
na opačnej strane dvory malých prevádzok Cvernovky. 
Nestál hotel Dukla a domy na Kvačalovej a Páričkovej. 
Pred tzv. apolláckymi domami na Trenčianskej ulici, dnes 
č. 20 – 30, Bulhar Petko pestoval zeleninu. Všetci to takto 
máme v pamäti, niektorí aj na fotografiách. Rovnako 
si pamätáme každú zmenu, pretože sme s ňou doslova 
rástli. Preto nemôžeme prijať nepresnosti uvedené  
v článku: 1. Barokový zámoček neprebrala po 2. vojne do 
správy armáda. Armáda ho prevzala do správy až  
v 80. rokoch a bolo tam jej zdravotnícke zariadenie  
s lôžkovou časťou. A aj posádková hudba, ktorá je tam 
dodnes. 2. Košická ulica sa budovala ako je uvedené vyš-
šie, ona nevytvárala a nevytvára námestie. Nebola a nie 
je prepojená s tzv. 500 bytmi. Sídlisko na Dulovom novou 
výstavbou nevzniklo. Dolu boli a sú štyri obchody. Takže 
aké „malé mestečko“ vzniklo? 3. Najväčšou nepresnosťou 
je informácia o hoteli Dukla (dnes Apollo). Ten bol od 
začiatku hotelom! Vstup, recepcia a kaviareň s reštaurá-
ciou sú pôvodné a takto boli funkčné od jeho otvorenia. 
Menili sa konferenčné sály pri a nad reštauráciou, ale aj 
tie tam dnes sú. Hotel bol vtedy iba do 5. či 7. poschodia. 
Vyššie bola ubytovňa, garzónky a nad nimi byty sochá-
rov s ateliérmi. Vstup do nich ako do bytovky bol samo-
statný, dnes je v jeho priestore výťah hotela. Takže žiadna 
ubytovňa pre straníckych funkcionárov, bývali tam aj 
mladé rodiny a jednotlivci. Objekt nebol vôbec uzavretý, 
do obytnej časti sa vchádzalo bežným vchodom, ktorý 
sa nezamykal. Za uvedenými výhradami k článku si plne 
stojíme. 

Jana Miklovičová
za pamätníkov z Trenčianskej ulice č. 20 - 28
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Na vlnách histórie

V Ružinove zapísali  
takmer deväťstoprvákov

Už 20 rokov sa vždy raz do roka organizuje benefičný koncert „Na vlnách histó-
rie“. Výnimočný je tým, že ako jediný v hlavnom meste vzdáva úctu vynálezcovi 
kontaktnej šošovky Ottovi Wichterlemu. Jeho dôležitou súčasťou sú aj študenti 
viacerých ružinovských škôl.
Autorkou myšlienky organizovať pravidelne toto podujatie je dáma, ktorá sa s akademi-
kom dobre poznala. „Bol to môj profesor na škole a veľmi som ho obdivovala. Bol fan-
tastický vedec, na čo sa pozrel, už ho hneď napadlo, čo by sa s tým dalo robiť. Po ľud-
skej stránke bol veľmi skromný, ovládal asi päť, šesť rečí. Raz do týždňa nám chodil 
prednášať a to bola fantázia,“ tvrdí Angelika de Rossi, iniciátorka podujatia. V roku 1953 
objavil tento český akademik materiál, ktorý je dodnes neprekonaným a východiskovým 
pre výrobu špičkových očných kontaktných šošoviek. Prispel tak k lepšej kvalite života 
množstva ľudí. Mnohí mu prišli vzdať hold aj priamo na benefičný koncert. Od roku 2012 
jeho programovú zložku zastrešuje výlučne Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera  
z Ružinova. „Spoznali sme sa priamo s autorkou tejto krásnej tradície. Zoznámili sme 
sa s ňou vďaka tomu, že do tohto podujatia bol priamo angažovaný aj pán Rajter 
a jeho rodina. Keď sa naša škola pri príležitosti 45. výročia stala nositeľkou tohto 
vzácneho mena Ľudovíta Rajtera, boli sme do tohto podujatia prizývaní. Najprv len 
tak sporadicky jedným alebo dvoma číslami,“ objasňuje Erika Fáberová riaditeľka ZUŠ 
Ľudovíta Rajtera. O svojich kvalitách ale členov organizačného tímu presvedčili natoľko, že 

od roku 2012 zabezpečuje škola celú programovú štruktúru slávnostného galavečera. Od 
tohto okamihu sa stalo tradíciou, že každému ročníku dominovala určitá téma. V poradí 
dvadsiate podujatie sa nieslo v znamení osláv tristého výročia narodenia Márie Terézie. 
Pri tejto príležitosti ruku k dielu pridala aj ďalšia z ružinovských škôl, konkrétne Stredná 
umelecká škola scénického výtvarníctva. „Túto akciu sme podporili prvýkrát, ale so 
základnou umeleckou školou spolupracujeme veľmi často a to hneď pri rôznych 
akciách. Pri tejto príležitosti sme doniesli špeciálnu, skrátenú verziu scénického 
čísla Dunaj, rieka, ktorá spája. Keďže je to spojené aj s Máriou Teréziou, postaráme 
sa, aby práve tá oceňovala ich hostí,“ vysvetlil Milan Búci, riaditeľ SUŠSV na Sklenárovej 
ulici. Celé podujatie malo zároveň charitatívny rozmer. Výťažok z koncertu poputoval žia-
kom zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. 

Veronika Vasilková

Na deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Ružinov je zapísaných 872 prvákov. Najviac detí zapísali rodičia na Základnú 
školu Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici a to 173. Viac ako 160 budúcich prvá-
kov sa hlási aj na ZŠ Ostredková. Na Základnú školu Nevädzová zapísali rodičia 
137 detí. Cez stodesať zapísaných detí majú aj na Základnej škole Mierová. 
Celkovo v Ružinove tento rok v počte zapísaných detí dominujú, tak ako aj 
vlani, chlapci. Počet zapísaných detí je zatiaľ predbežný, výsledný počet prvákov  
v školskom roku 2017/2018 znížia aj odklady povinnej školskej dochádzky alebo iné 
zmeny, kvôli ktorým nastúpia napríklad do iných škôl. V počte zapísaných detí si tento 
rok polepšila aj Základná škola Borodáčova, oproti vlaňajšku ide až o 30 predškolákov. Na 
zápis tak tento rok prišlo 54 detí. Základná škola Ružová dolina tiež zapísala viac detí ako 
rok predým, konkrétne ich teraz bolo takmer 70. (red)

Ružinovský matuzalem

0800 800 474

Vyrástli ste z podnájmu?
Rozkvitnite v Ružinove!

NUPPU TULPPAANI

Stavte na fínsku kvalitu a zažite dostupné
bývanie v Ružinove.

V druhej etape projektu Nuppu - Tulppaani 
nájdete jedno až 4-izbové byty s rozumnou 
výmerou. V cene bytu je zahrnutý bytový 
štandard podľa vášho výberu a pivničná 
kobka. Príjemné prostredie ponúka
zeleň v podobe parku
s oddychovými zónami.

VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.

Cypriánovo krídlo 
 

dňa 17.mája 2017 
Kategórie :  
 
mladší žiaci 1. až  4. ročník ZŠ 

starší žiaci    5. až  9. ročník ZŠ 

juniori                              ( študenti stredných škôl 1. až 4. ročník) 

Súťažné kategórie : 
  
A –     lietadlá  mladší žiaci, starší žiaci, juniori 

B –   bojová technika mladší žiaci, starší žiaci, juniori  

C –     diorámy, figúrky a busty                      mladší žiaci, starší žiaci, juniori   

D –     novinka- rozostavané modely               mladší žiaci, starší žiaci, juniori            

  Súčasťou podujatia bude otvorená ukážka zo stavby plastových modelov 

v rámci predmetu Technika                       

Záujemcovia o súťaž sa môžu  písomne kontaktovať na sekretariáte školy  
u  Mgr. Rudolfa Pažíka na adrese:  Spojená škola sv. Vincenta de Paul 
                                                                Bachova 4, 821 03 Bratislava 
                                                               alebo:pazik@vdp.sk 
Informácie telefonicky na čísle :  0910 151 834,02/43427453 
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Ružinovské gymnázium  
oslávilo svoju polstoročnicu

Plameň mieru horí v Ružinove RUŽINOV OCENIL 
VÝNIMOČNÝCH 
PEDAGÓGOV

Pri zrode školy stáli od začiatku umelci. Medzi prvými bol naprí-
klad sochár Tibor Bártfay alebo dnes už nebohý Ladislav Chudík. 
Od tohto okamihu škola vychovala celú plejádu známych i menej 
známych osobností. Mnohí z nich si polstoročie školy, ktorá im dala 
základ do profesijného života, nenechali ujsť. „Priamo z gymnázia 
som išiel študovať švédčinu a pamätám sa, ako som posledný 
maturitný polrok strávil hodiny tým, že som pod lavicou čítal švéd-
ske knihy. Už vtedy sa začalo to, že som sa odrazil k týmto jazykom 
profesionálne,“ zhodnotil po rokoch Jozef Zelizňák prekladateľ 
severskej literatúry. „Bol som sa po priestoroch školy znova prejsť. 
Mám pocit, že to ubehlo všetko veľmi rýchlo, akoby to bolo včera. 

Bol to milý, sentimentálny pocit, kedy mi vyvstávali rôzne spomien-
ky na to, čom som tu všetko zažil,“ uviedol herec Marek Majeský. 
Podobné pocity zažívala aj riaditeľka gymnázia Marta Jankovičová, 
ktorá žije touto školou už tridsať rokov. „Je to priam neuveriteľné. 
Škola išla svojím vývojom, v čase keď vznikla bola potrebná. Teraz 
musíme súperiť s inými gymnáziami, čiže situácia je úplne iná. Nie 
sme najstaršie gymnázium, takýchto škôl v Bratislave je viacej, ale 
my sme radi, že máme takéto pekné výročie a snažili sme sa ho aj 
dôstojne osláviť,“ priblížila Marta Jankovičová súčasná riaditeľka 
gymnázia. Škola oslavovala svoje výročie priebežne od septembra, 
vrcholom slávností bola ale až akadémia. Učitelia i žiaci a dokonca 
aj bývalí absolventi pri tejto príležitosti spojili sily a pripravili ori-
ginálny program. V jeho štruktúre nechýbal tanec, spev či hudba. 
Oslavy vyvrcholili v Dome kultúry Ružinov. „Škole by som zaželal 
veľa zdravia, dobrú kondíciu a samé jednotky. Nech ju študenti 
ohodnocujú tak ako my, ktorí na ňu radi spomíname. Sme taká 
dosť veľká generácia „horváthkárov“, ktorí sme sa dostali na rôzne 
humanitné smery. Sme taká „horváthkárska mafia“ a to sme už 
päťdesiatnici. Stále sa kamarátime a stretávame práve na báze 
príslušnosti k tomu gymnáziu. Dúfam, že aj týmto mladým ľuďom 
vydrží príslušnosť ku škole, lebo to je niečo, čím sa budú časom 
pýšiť,“ uzavrel herec a bývalý absolvent Igor Adamec. 

Veronika Vasilková
Foto: archív Gymnázia Ivana Horvátha

Na Základnú školu Medzilaborecká zaví-
tala v apríli významná návšteva. Tvorili ju 
členovia kráľovskej rodiny.

Rakúske vlajky v rukách detí, predstavenie 
pred unikátnym publikom a  najmä obrov-
ská česť. Takto to vyzeralo počas návštevy 
arcivojvodkyne Herty Margarete Habsburg-
Lothringen s manželom Sandorom 
Habsburg-Lothringen, ktorí zavítali do jednej 
z ružinovských škôl. Nešlo pritom o náhodu. 
Na ZŠ Medzilaborecká chodí detská amba-
sádorka za mier Izabela Kliská. „Izabelka sa 
stala slovenskou vyslankyňou mladých ľudí 
za mier. V prípade, že by došlo k nejakému 
nešťastiu napríklad povodni či nedajbože 
vojnovému stavu, ona je tá, ktorá by s pani 
arcivojvodkyňou prišla do tých rodín a upo-
kojovala ich, pomáhala im po psychickej 
stránke,“ približuje Iveta Hajduová, riaditeľka 
ZŠ Medzilaborecká. Izabela nosí hrdý titul 
len krátko. Spolu s matkou Renátou si ho 

prevzala 11. apríla. „Prišlo to tak nečakane, 
že som sa nad tým nestihla ani zamýšľať. 
Teraz mám z toho pocit rešpektu, trošku 
to tak zväzuje, napriek tomu je to veľká 
radosť,“ tvrdí Renáta Kliská, zástupkyňa 
pre dospelých na území Slovenska. Úlohou 
oboch amasádoriek mieru bude napomáhať 
pri plnení cieľov nadácie a rozvíjať myšlienky 
arcivojvodkyne Herty Margarete Habsburg-
Lothringen. Spoločným menovateľom bude 
mier a jeho dôležitosť v každej krajine sveta. 
Kráľovská návšteva sa na škole nezdržala 
dlho, napriek tomu zanechala obrovský 
ohlas nielen zo strany pedagógov, ale aj 
detí. „Podľa mňa je to super, nečakala som 
tu. Pani arcivojvodkyňa bola veľmi milá  
a sympatická,“ tvrdí piatačka Karin. Riaditeľka 
školy si z rúk jej veličenstva prevzala symbol 
nadácie – plameň mieru. „Vzdelanie nám 
ponúka slobodu, voľnosť, priateľstvo a je 
veľmi dôležité, v časoch ako sú tieto, aby boli 
tieto elementy spojené. Deti sa musia navzá-
jom spoznávať, svoju kultúru. Lebo len vtedy 
ak sa naučíme kultúru spoznávať, porozu-
mieme jej. Máme veľké spoločné dejiny a aj 
do budúcna chceme nažívať v miery a pria-
teľstve. Tieto deti sú naša budúcnosť, ktoré 
budú raz o tom rozhodovať,“ tvrdí toskán-
ska princezná  Herta Margarete Habsburg-
Lothringen. Na to aby sa tento cieľ naplnil 
bude dozerať žiačka piateho ročníka Izabela. 
„Bola som veľmi dojatá, keď som tento titul 
získala, až mi vybehla slza. Arcivojvodkyni 
kreslím obrázky alebo jej niečo vyrobím,“ 
približuje samotná Izabela. Tá je odhodlaná 
deťom vysvetľovať, že mier je jedna z najdô-
ležitejších vecí našej budúcnosti.

Veronika Vasilková
Foto: Marianna Šebová

Mestská časť Ružinov opäť ocenila výnimoč-
ných pedagógov pôsobiacich v ružinovských 
materských a základných školách. Pri príleži-
tosti Dňa učiteľov si z rúk starostu Ružinova 
Dušana Pekára prebralo ocenenie spolu 39 
ružinovských pedagógov. Súčasných učiteľov, 
ako aj tých na dôchodku, navrhli na ocenenie 
riaditelia materských a základných škôl. „Byť 
učiteľom je, podľa mňa, skôr poslanie ako 
povolanie. Vyžaduje si nielen odborné znalos-
ti, ale aj patričnú dávku empatie a schopnosť 
viesť deti k čo najlepším výkonom. Preto som 
veľmi rád, že aj takýmto spôsobom vieme zas 
my motivovať našich učiteľov v ich doterajšej 
práci a vyzdvihnúť ich výsledky,“ uviedol sta-
rosta Ružinova Dušan Pekár. Ružinovskí peda-
gógovia získali okrem ocenenia aj hodnotné 
dary. Okrem toho si mestská časť pre nich 
pripravila slávnostné podujatie, ktoré modero-
vala Karin Majtánová a o kultúrny program sa 
postaral spevák Karol Csino. 

Marianna Šebová
Foto: Stanislav Šenc

Gymnázium Ivana Horvátha oslávilo päťdesiate výročie. Škola, ktorá si dodnes drží dobré meno, sa to aj rozhodla 
patrične osláviť. Zorganizovala slávnostnú akadémiu, kde nechýbali ani bývalí absolventi a pedagógovia.
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Zabehnite si  
s nami a podporte dobrú vec

Rodinný trh  
Ružinovčanov opäť pomáhal

Pre niekoho je to forma 
relaxu, pre iných túžba 
víťaziť. Spoznáte vďaka 
nemu veľa podobných 
„šialencov“, ako ste vy 
sami a nás veľmi teší, že 
sa bežecká komunita 
rozrastá zo dňa na deň. 
Preto sme pre všetkých, 
ktorí behu podľahli už 

dávno, ale aj pre tých ktorí sa rozhodli začať práve dnes pripravili  
v sobotu 27. mája 2017 už druhý ročník RETRO RUNu. Podujatie sa koná 
pod záštitou starostu Ružinova Dušana Pekára, ktorý preteky odštartuje 
presne o 10:30 hod.  Zoberte svojich priateľov a príďte spraviť niečo 
pre seba svoje zdravie. Čaká na vás beh na 5 km a 10 km jednotlivcov 
a tímov, detské behy a tohtoročná novinka amatérsky cross challange, 
na ktorom môžete do slova prekonať samých seba. Prekážková dráha je 
vhodná pre začiatočníkov a aj pokročilých, ale hlavne pre všetkých , ktorí 
sa neboja výziev. Pre víťazov v každej kategórii sme pripravili atraktívne 
ceny. Absolútni víťazi získajú originálne trofeje, vyrobené len pre RETRO 
RUN. A každý účastník získa zaujímavý balíček. Tento rok sme sa naším 
behom rozhodli podporiť projekty Ligy proti rakovine, preto euro z kaž-
dého štartovného a rovnako aj výťažok zo zbierky, ktorá bude prebiehať 
počas preberania štartovacích balíčkov odovzdáme priamo ligovému 
bežeckému tímu, ktorý sa pretekov tiež aktívne zúčastní. Patrónkou 
tejto spolupráce ja pani doktorka Eva Siracká.

Tím RETRO RUN 

Myšlienka zorganizovať podujatie, kde by si mamičky mohli 
medzi sebou povymieňať alebo predávať za symbolickú sumu 
veci, ktoré už nepotrebujú, je stará už niekoľko rokov. Neostalo 
len pri slovách. Rodinný trh Ružinovčanov bol v mestskej časti už 
oficiálne štvrtýkrát. 
Medzičasom sa nielen rozšíril, ale aj zmenil svoje pravidlá. Štvrtému roč-
níku dominovali zámerne najmä takzvané handmade výrobky. Za sym-
bolické predajné mohli talentovaní výrobcovia ponúkať svoje produk-
ty. Priestory Domu kultúry Ružinov ich zaplnilo viac ako osemdesiat. 
Časť z toho čo predali, pomohla správnej veci. Výťažok z charitatívneho 
bazára každý rok pomáha niekomu inému. Kým minulý rok vyzbieraná 
suma putovala do rúk životom skúšaného slobodného otecka, teraz 
si organizátori vytipovali Kristínu. „Spojila som sa s miestnym úradom  
v Ružinove, kde sme dostali echo na viaceré rodinky, ktoré by potre-
bovali pomoc. Oslovila nás najviac Kristína, pretože je akčná a sama 
hovorí, že je v situácii, kde veľmi nechce byť. Momentálne sa to ale nedá 
inak riešiť, sama si hľadá prácu a chce dať dieťa do škôlky. Povedali sme 
si, že jej pomôžeme preklenúť toto obdobie týmto trhom,“ priblížila 
Libuša Wienková, spoluorganizátorka rodinného trhu. Mladé dievča 
sa pretĺka životom ako len vie. Osud sa s ňou nemaznal. Na výchovu 
trojročného synčeka Patrika zostala sama. Bez rodiny a práce je to ale 
náročná úloha. Aj z toho dôvodu už niekoľko mesiacov býva v krízovom 
centre. Napriek všetkému sa pozerá na svet s úsmevom a vo všetkom 
zlom sa snaží nájsť aj niečo pozitíve. „Nemám rodičov a ani nikoho, som 
sama, len ja a moje dieťa. Práve táto situácia ma donútila ísť do tohto 
centra, keďže som nemala kam ísť. Svoje dieťa ale chcem vychovávať a 
za žiadnu cenu o neho nechcem prísť, inú možnosť som, žiaľ, nevidela. 
Paradoxne som aj rada, moje dieťa je pri mne a dodáva mi energiu do 
života, poháňa ma vpred a nedovolí mi vzdať sa. Spolu to zvládneme,“ 
zdôverila sa mladá, len dvadsaťpäť ročná, mamička Kristína Kramárová. 
Situáciu ale zhoršuje fakt, že Patrik býva často chorý a to znemožňuje 
matke nájsť si stabilnú prácu. V týchto dňoch aspoň brigáduje a zháňa 
pre svoju ratolesť vhodnú materskú škôlku. Ako priznáva – Patrik je 
zmyslom jej života a to aby sa mal dobre je jej hlavná priorita. V rámci 
podujatia sa spoločným úsilím podarilo Kristíne vyzbierať viac ako tristo 
eur. Mnohí z predajcov venovali jej i Patrikovi časť svojho sortimentu. 
Všetci dúfajú, že v budúcnosti sa statočnej Bratislavčanke podarí splniť 
si všetko, o čom sníva. 

Veronika Vasilková

Ružinov prispeje do 350  
eur na liečebný pobyt pre zdravotne 
postihnuté deti
Mestská časť Bratislava–Ružinov prispeje počas letných  
prázdnin 2017 na integračný pobyt rodičom alebo zákon-
ným zástupcom  zdravotne postihnutých detí so sprie-
vodcom. Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného 
výberu.
Výška príspevku: do 350 eur
Doklady, ktoré je potrebné predložiť:
- platný občiansky preukaz, s trvalým pobytom v Ružinove,
- rodný list dieťaťa, resp. detí
- potvrdenie o návšteve školy
-  preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom /

ŤZPS/
-  predfaktúra, alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení 

pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry do 31.8.2017
-  akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutoč-

ností tvrdených v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť 
alebo mestská časť prostredníctvom svojho povereného 
zamestnanca môže dôvodne požadovať 

Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požiadať o príspevok na   
miestnom úrade,   Mierová 21, 827 05 Bratislava - Ružinov, na 
referáte sociálnych služieb -  č.tel.:02/ 48284285

Letné tábory pre  
deti zo sociálne slabších rodín
Mestská časť Bratislava–Ružinov organizuje pre deti vo veku 
od 7 – 14 rokov z rodín v hmotnej núdzi a s nízkym príjmom 
aktivity počas letných prázdnin. Možnosť je vybrať z dvoch 
ponúk:
1.  denný tábor v Areáli hier Radosť Štrkovec 

Prihlasovanie: do 23.6.2017
2.  Poskytnutie finančného príspevku na letný pobytový 

tábor vo výške 180 eur/1 dieťa
Podmienky: predfaktúra alebo faktúra o uhradení letného 
tábora dieťaťa
Prihlasovanie: do 15.8.2017
Oprávnenou osobou na využitie tejto ponuky je v zmysle VZN 
13/2016 § 27 zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt 
v Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ak:
- ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle § 3 a príslušného 
zákona,
-  ide o rodiny v náhlej núdzi v zmysle § 7 ods. 1 tohto vše-

obecne záväzného nariadenia,
-  ide o  rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi v zmysle § 

27 tohto nariadenia
Bližšie informácie: Referát sociálnych služieb MiÚ 
Ružinov, Mierová 21, kancelária č. 10, tel.číslo: 
02/48284285
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Bellušove domy

Architekt Emil Belluš patril k popred-
ných slovenským architektom. Trúfame 
si ho nazvať otcom modernej slovenskej 
architektúry. Podieľal sa na založení Fakulty 
architektúry a pozemného staviteľstva  
v Bratislave, projektoval aj budovu fakulty, 
kde neskôr pôsobil aj ako profesor. Tridsiate 
a štyridsiate roky 20.stor. patrili k vrcholu 
jeho kariéry. V Bratislave môžeme realizácie 
jeho projektov vidieť na rôznych miestach. 
Projektoval budovu Národnej banky (dnes 
sídlo Generálnej prokuratúry), tri družstevné 
domy na Nám. SNP., objekt Novej radnice na 
Primaciálnom námestí ,internát Mladá garda 
a mnoho ďalších. Tento významný slovenský 
architekt bol v r. 1975 menovaný národným 
umelcom. Na jeho počesť, národná cena 
za architektúru, ktorá sa udeľuje od r. 1990 
nesie meno Cena Emila Belluša za celoživot-
né dielo.  

V 30. rokoch 20. storočia bol v Bratislave 
nedostatok bývania pre rastúcu robotníc-
ku triedu – tzv. sociálne bývanie. Najväčší 
dopyt bol po malometrážnych bytoch. 
Mladý architekt Emil Belluš v rekordnom 
čase 13 dní vypracoval návrh  a základný 
projekt súboru obytných domov. Zadaná 
úloha nebola jednoduchá. Architekt mal  
k dispozícii relatívne malý priestor vyme-
dzený ulicami Trenčianska a Miletičova. Sem 
umiestnil 8 samostatne stojacich domov,  
v každom dome malo byť 32 bytov, spolu 
256 bytov. Rozhodol sa pre netypické dispo-
zičné riešenie domu, ktorý má pôdorys pís-
mena „H“. Každý z týchto bytových domov je 
tvorený dvoma krídlami a v strede je komu-
nikačné schodisko. Byty na poschodiach sú 
identické. Tvorené sú izbou, kuchyňou, pred-
sieňou, komorou a WC. Kúpeľne boli situova-

né do spoločných priestorov na chodbách. 
Projekt na výstavbu domov, ktorý bol okam-
žite schválený a dostal stavebné povolenie.  
S výstavbou sa začalo v júni a už v decembri 
1930 sa sťahovali prví obyvatelia.  Aj keď celý 
proces projektu a výstavby bol naozaj urých-
lený, práca ktorú odviedol bola na najvyššej 
úrovni. Bellušove domy stoja dodnes a stále 
sa v nich býva.

Bellušove domy na  Trenčianskej a 
Miletičovej pamätihodnosťou
Dnes už nepatria k sociálnemu bývaniu a je 
na majiteľoch, ako si byty dispozične upra-
via, aby vyhovovali dnešným štandardom. 
Žiaľ, v súčasnosti sme svedkami ďalších a ďal-
ších nových pokusov realizovať na tomto ori-
ginálnom súbore bytových domov, strešné 
nadstavby.  Majitelia bytových domov, či už 
z dôvodu zlého stavu strechy, či vedení vidi-
nou zisku, či zlepšenia komfortu obyvateľov 
domov, dovoľujú architektom rôznej kvalita-
tívnej úrovne, aby realizovali svoju predstavu 
o strešnej nadstavbe. Tieto rôznorodé nere-
gulované stavebné aktivity ničia to, čo bolo 
na tejto architektúre unikátne. Častokrát sa 
nedá už ani povedať, že ide o Bellušov dom, 
lebo typické prvky tam už nie sú badateľné. 
Našťastie Ružinov vyhlásil súbor obytných 
domov aspoň ako pamätihodnosť Ružinova, 
čím sa zabránilo ďalšiemu ničeniu tohto kul-
túrneho dedičstva, ktoré nám po národnom 
umelcovi Emilovi Bellušovi ostalo. 
Za poskytnuté informácie ďakujeme 
prtacovníkom Mestského ústavu ochra-
ny pamiatok.

Marianna Podlucká 
Foto: autorka    

Začiatkom 20. storočia Bratislava zažívala veľký stavebný boom. Mesto sa 
spriemyselňovalo, industrializovalo, továrne sa stavali najmä na okrajových 
častiach mesta. Postupne sa k výstavbe fabrík, pridávala aj výstavba 
domov na bývanie . Ich architektúra, ktorá je častokrát dielom popredných 
slovenských architektov a odzrkadľuje dobu svojho vzniku. 
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TLAČ 100 KS LETÁKOV DL
LEN ZA 77,90 EUR

TLAČ 500 KS LETÁKOV A6
LEN ZA 28,90 EUR

S DPH

S DPH

TLAČ 200 KS VIZITIEK
LEN ZA 8,90 EUR

S DPH

... A EŠTE OMNOHO VIAC!

KVALITNÁ
EXPRESNÁ TLAČ

OC Retro  I  Nevädzová 6  I  Bratislava
kontaktujte nás: 0918 935 596

www.worldofprint.sk

v Ružinove

za
SUPER
ceny!
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kvetov a záhradníctva

INCHEBA EXPO
Organizátor

www.florabratislava.sk

Ak chceme zmeniť svet, našou nádejou sú deti

Vyštudovali ste učiteľ-
stvo výtvarného umenia 
na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského  
v Bratislave. Ťahalo vás to 
odmalička k výtvarníctvu?
Áno, kreslím už od útleho det-
stva, odvtedy ako mi mamina 
dala prvý krát ceruzku do ruky. 
Od piatich rokov chodím do 
Základnej umeleckej školy 
Exnárova. Učí ma výborný ilustrá-
tor Dušan Nágel. Obdivujem jeho 
tvorbu ako aj jeho pedagogickú 
charizmu. Ilustrovanie ma fascino-
valo už odmalička.

Spomeniete si ešte na svoj 
prvý obraz, ktorý ste ako dieťa 
namaľovali?
Nespomínam si presne, ako som 
vytvorila prvý obraz, ale ocino 
spomína s úsmevom na tvári 
nato, ako som prvý krát nama-
ľovala obraz na koberec našej 
izby s rozliatou plechovkou od  
farby. Medzi moje prvotiny patrili 
aj obrazy namaľované na stene 
jednoduchými tvarmi a nie veľmi 
rovnými čiarami.... Pamätám si aj 
na moje obdobie, kedy som kres-
lila zajačiky na rôzne spôsoby a 
vyrábala som knižky a maľovanky.

Hovorí sa, že všetko sa dá 
naučiť. Či jazyk, šport, či hru 
na hudobný nástroj. Ako to je 
s maľovaním? Musí sa človek 
narodiť s nejakým špeciálnym 
výtvarným nadaním?
Maľovanie sa dá naučiť. Je o 
sebazdokonaľovaní a predcvi-

čovaní. Každý autor má vlastnú 
cestu. Myslím si, že nadanie je dar. 
Kreslenie je o pozeraní, o cvičení 
oka a pohľade s otvorenými 
očami a srdcom na svet. Spočíva 
aj vo vnútornej motivácií, hľadaní 
nových nápadov a tvorivých 
riešení. 

Zaoberáte sa najmä perok-
resbou a akvarelom. Čím vás 
dostali práve tieto techniky?
Pri kreslení perom alebo fixkou 
ma fascinujú detaily, ktoré je 
možné s nimi vytvoriť. Utvárajú 
tak jemnosť a hĺbku obrazov, 
ktoré kreslím. Perokresba koloro-
vaná akvarelom dovoľuje zachytiť 
rôzne farebné variácie, ktorými 
možno vyjadriť rôzne pocity v 
danom okamihu vytvorenej ilu-
strácie. 

Témou vašich výtvarných prác 
sú často rozprávkové príbehy 
a bytosti. Prečo tieto motívy?
Rozprávky a príbehy sú mi veľmi 
blízke, fascinujú ma odmalička. Pri 
týchto témach sa rada ponáram 
do fantázie. Vytvárajú svet lásky 
a dobra, ktorý je dnes vzácny. 
Inšpiráciu čerpám z prírody, ľudí, 
z vôní a z prostredia okolo mňa. 
Postavy mojich obrazov sú jemne 
snové. Rozprávkové  motívy ma 
zaujali aj preto, lebo majú v sebe 
silu lásky. Dobro v nich víťazí nad 
zlom, čím je v nich skryté hlboké 
posolstvo.  

Ružinovčania vás môžu poznať 
ako autorku kresieb v knižkách 

pre ružinovské deti Pomôžme 
Bobimu a Chrobák Tonko. Ako 
sa ilustrujú takéto diela, ktoré 
majú vzbudiť v deťoch záujem 
o ochranu životného prostre-
dia?  
Pri ilustrovaní knižiek s environ-
mentálnou témou rozmýšľam 
nad tým, aby si deti vytvorili 
vzťah k hrdinovi, ktorý ich spre-
vádza a poukazuje na záujem o 
ochranu životného prostredia. Učí 
ich a prechádza s nimi príbehom. 
Vzbudzuje u deti pozitívny vzťah 
k prírode. Mojim zámerom je 
vytvorenie postavičky chrobáka 
Tonka, ktorý pomáha deťom 
a učí ich k dobrému vzťahu k 
životnému prostrediu. Som rada, 
že to deti dokážu prijať a oceniť. 
Zaujímavé je vidieť dramatizáciu 
príbehu, radosť a prijatie u deti.

Aký máte vy vzťah k životné-
mu prostrediu?
Životné prostredie, ktoré nás 
obklopuje, je našou súčasťou. 
Ak chceme túto krasu  zachovať, 
je dobre začať s malými vecami, 
ktoré sú trvalé. Verím, že ak chce-
me zmeniť svet, našou nádejou 
sú práve deti. Jednou z možnosti 
ako ho chrániť, je vytvárať moti-
vačné projekty, ktoré vedú deti  
k láske a starostlivosti o prírodu.

Máte za sebou už aj nejaké 
výstavy. Plánujete ďalšie?
V apríli som vystavovala v knižnici 
na Bachovej ulici v Ružinove. 
Prezentovala som moju tvorbu 
na výstave POÉZIA V OBRAZE.  

Tu som mala možnosť vystaviť 
svoju ilustrátorskú kolekciu. 
Vystavovala som na viacerých 
študentských výstavách. Ako 
napr. DIPLOMOVKY, v priestoroch 
Bratislavského hradu, SPOJENIE 
V ODLIŠNOSTI.  Vystavovala som 
ale aj v  príjemných priestoroch 
čajovne, moje obrazy boli vysta-
vené v komorných priestoroch  
jedného podniku ako súčasť pro-
jektu  Fantázia v cukrárni. 

Na čom momentálne pracu-
jete?
Momentálne uvažujem o ďalších 
environmentálnych projektoch. 
Pripravujem sa na pokračovanie 
chrobáka Tonka. 

Aký je život slovenského mla-
dého výtvarníka? Môžete si 
dovoliť celý deň kresliť a roz-
víjať fantáziu alebo musíte aj 
„zarezávať“ v nejakej práci?
Život mladého výtvarníka spočíva 
v aktivite, hľadaní a objavovaní.

Katarína Kostková
Foto: archív Z. Pallaghyovej

Je mladá, talentovaná a plná fantázie. Ilustrovanie ju fascinovalo už odmalička.  
Zuzana Pallaghyová svoj pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu 
pretavila do dvoch environmentálnych knižočiek pre ružinovské deti. 
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Súťažte o knihu Musíme zostať spolu od Jany Benkovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie 
tajničky do 20.5.2017 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 4/2017: „Živý je len ten, kto miluje“. Knihu Srdcu nerozkážeš od Krystal 
Sutherlandovej získava Silvia Peštová z Mesačnej ulice. 

Bazálna stimulácia v Domove dôchodcov Pažítkova 2
Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici je po 
preškolení pracovníkov a splnení všetkých 
podmienok uplatňovania konceptu bazálnej 
stimulácie v praxi certifikovaným zariadením podľa 
podmienok Medzinárodnej asociácie Bazálnej 
stimulácie.  

Cieľom bazálnej stimulácie je pomôcť klientovi pocítiť svoje telo, 
uvedomiť si sám seba a vlastné hranice tela. Základnými prvkami 
konceptu sú pohyb, komunikácia, vnímanie a ich úzke prepoje-
nie. Koncept bazálnej stimulácie umožňuje ľuďom so zmenami 
v týchto troch oblastiach podporu, a to cez cielenú stimuláciu 
zmyslových orgánov, pričom využíva schopnosti ľudského mozgu 
uchovať svoje životné návyky v pamäťových dráhach. Cielenou sti-
muláciou spomienok môžeme znova aktivovať mozgovú činnosť 
a vplývať tak na vnímanie, komunikáciu a pohyb klienta. Koncept 
umožňuje klientovi vnímať jeho vlastnú identitu, napomáha zlep-
šiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. 
Bazálna stimulácia znamená poskytovať podnety tam, kde si jed-
notlivci vzhľadom na svoje postihnutie nedokážu sami zabezpečiť 
dostatočný prísun podnetov. Základným prostriedkom je dotyk. 
Pracovníci pri práci s klientmi používajú dotyk, ktorý nesmie byť 
prerušovaný a  má za úlohu sprostredkovať pozitívnu telesnú 
skúsenosť. Dotyky sú systematické a opakujúce sa rovnakým 
spôsobom, aby sme vytvorili rituály, ktoré sú v veľmi dôležité, pre-
tože vznikajú pravidelným opakovaním ako jednotný celok, ktorý 
klient identifikuje ako rituál denného programu, ktorý zároveň 
sprostredkuje klientovi pocit bezpečia, spoľahlivosti a istoty.  
V koncepte bazálnej stimulácie je veľmi dôležité vytvorenie vzťa-
hu medzi klientom a sprostredkovateľom vnemu. Pri našej práci 
využívame najmä somatickú a vestibulárnu stimuláciu. Somatická 
stimulácia sprostredkováva klientovi vnemy z povrchu tela pros-
tredníctvom kožného percepčného orgánu, stimuluje vnímanie 
jeho telesnej schémy a následne aj okolitého sveta. Vestibulárna 

stimulácia prenáša informácie na vestibulárne jadro v mozgu a 
tým sprostredkováva informácie o postavení v priestore, redukuje 
negatívne pocity z pohybu, znižuje napätie stahovačov a naťaho-
vačov svalov, pripravuje organizmus na mobilizáciu a  udržiava 
pohyb endolymfy vo vestibulárnom aparáte. Neodmysliteľnou 
súčasťou našej práce je využívanie neurofyziologickej stimulácie, 
ktorú využívame pri klientoch po cievnej mozgovej príhode a 
klient je oslabený na niektorú časť tela. Cieľom tejto stimulácie je 
prenášanie impulzov z plne fungujúcej polovice tela do oslabenej 
a tým zabezpečenie jej zlepšenia. V blízkej budúcnosti by sme 
chceli rozšíriť našu prácu o nadstavbové prvky konceptu ktorými 
sú: Optická (zraková) stimulácia, Auditívna (sluchová) stimulácia, 
Orálna (chuťová) stimulácia, Olfaktorická (čuchová) stimulácia a 
Takticko-haptilná (hmatová) stimulácia. Naši klienti majú pozitívnu 
skúsenosť s týmto konceptom. Neoddeliteľnou súčasťou konceptu 
je iniciálny dotyk, ktorý je pre klientov signálom začiatku a konca 
komunikácie, stimulácie alebo akejkoľvek inej činnosti. Koncept je 
prínosný pre klientov aj pracovníkov. V zariadení sme zaznamenali  
zlepšenie zdravotného psychického i fyzického stavu. U klientov 
došlo k zníženiu nepokoja a dezorientácie. Pociťujeme zvýšenie 
pozitívnych emócií, spokojnosti a zlepšenie vzťahov medzi klient-
mi a pracovníkmi. 

Tím DD Pažítkova 2

Anthony   
de Mello

značka    
jednotky   

dekagram

zrakový    
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pochlpia,   
pomotajú

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

neobratná, 
ťarbavá

značka    
prvku      
astát

hrdina     
(bás.) užasnutie

mestský  
sluha      

(zastar.)

ťapkaním  
zhotoví

Pomôcky: 
biric, nard,  

former,    
Ormuzd    

skratka    
bastuby

2. časť    
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druh      
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skratka    
dioktyl-    

sebakátu

rúbaním   
pripravia   

vosk      
(v med.)

skratka    
bróm-     

sulftaleínu

1. časť    
tajničky

vz. jodidu  
tálneho    
grécke     

písmeno

umelý     
človek     
z hliny

zrážka     
(hovor.)    
cievkové 
teliesko

Pomôcky: 
pilav, cera, 
AEI, AUA,  
Oreb, aras

zachyť

skratka    
profesora  
3. časť    
tajničky

syčí       
rumunské  

platidlo    

skr. štátu   
Virgínia    
trápil,   

sužoval

pomýlil

cestovná   
kancelária  
citoslovce  
bzukotu
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Maďarska  
juhoázijská  

rastlina
skratka   
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spoloč.    

Rakúska

vrch v     
Čechách   
skratka    

oddelenia

súhlas     
stavba na  
obývanie

tlačová    
agentúra   

Portu-     
galska

sťaby

EČV      
Dunajskej  

Stredy

perzský    
boh svetla  

zn. rus.    
lietadiel

nástenný   
gobelín    
osobné    
zámeno

poriadne 4. časť    
tajničky

policajt    
(hovor.)

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

organizuje pre seniorov  nasledovný  výlet:

11.5.2017 /štvrtok/   
Hrad Strečno, Starý hrad  

Podrobné informácie sú na nástenke  
v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. l
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Seniori si rozšírili svoje počítačové znalosti 

Pracovníci firmy mali pre seniorov pripravenú prezentáciu, kde im 
predstavovali rôzne portály, ktoré im môžu uľahčiť každodenné 
fungovanie. Zamerali sa hlavne na čítanie dennej tlače, cestovné 
poriadky či nákup lístkov cez internet. „Chceli by sme povýšiť toto 
vzdelávanie aj na tému internetovej ekonomiky, čiže nové metó-
dy online nakupovania, platenia,“ vyjadrila sa Henrieta Valková 
z odboru sociálnych služieb ružinovského miestneho úradu. 
Ružinov.  Pre seniorov znamená online nakupovanie a platby cez 
internet niečo nové, porovnateľné s príchodom kreditných kariet. 
Avšak veľa z nich už tieto služby využíva a našlo si k nim cestu. 
Druhá časť prednášky bola zameraná na otázky. Seniori mali mož-
nosť si priniesť svoje vlastné notebooky, tablety, smartphony a 
pracovať s nimi. Väčšina z nich bola už v oblasti techniky zručná 
a zvládali emaily, ukladanie fotiek, ako i vyhľadávanie informá-
cii. Najväčší problém s tým, že ich technika častokrát zrádzala. 
Vypínali sa im aplikácie alebo tablety vydávali neprimeraný zvuk 

pri zapnutí. So všetkými týmito otázkami a problémami im ochot-
ne pomohli pracovníci spoločnosti Lenovo, ktorí im aj názorne 
ukázali, ktoré aplikácie im môžu pomôcť, ako si ich stiahnuť, keďže 
každý tablet alebo notebook je iný. 
Záujem o kurzy a prednášky je veľmi veľký, preto je na tieto 
akcie obmedzený počet miest. O všetkých aktivitách sa môžu 
Ružinovčania dozvedieť prostredníctvom nášho mesačníka 
Ružinovské echo alebo pomocou SMS správ, ktoré sú rozosie-
lané všetkým, ktorí sa prihlásili do databázy. 

Marianna Podlucká 
Foto: Marianna Šebová

V prípade záujmu kontaktujte p. Janu Lavovu na: jana.lavova@ruzinov.sk   
tel.č. 02/4828 4451 Uzávierka prihlasovania do 29.5.2017.

5.6
7.6
9.6

Mestská časť Bratislava – Ružinov 
pozýva na IV. prednášku Školy zdravia

Ako porozumieť človeku  
s poruchou pamäti?

10. mája 2017 o 14:30 hod.
Veľká sála DK Ružinov

Ružinovskí seniori sa postupne zoznamujú s novými technológiami. Mestská časť pre nich pravidelne organizuje 
kurzy, kde si môžu zlepšiť svoje počítačové znalosti. Seniori tak opäť absolvovali zaujímavú prednášku priamo  
v centrále spoločnosti Lenovo (Slovakia) s.r.o.



   
   

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

02.05 – 04.05. ut – štv 8.00 h -14.00 h
  BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY Krajská súťažná 
  prehliadka v umeleckom prednese detí Bratislavského kraja
02.05. ut 11.00 h RUŽINOVSKÝ  IDOL Súťaž v speve a tanci žiakov ZŠ Drieňová
04.05. štv  15.00 h POZNÁME, KDE BÝVAME?
                                    Vlastivedná súťaž pre seniorov v spolupráci s Kniž nicou Ružinov
04.05. štv 18.00 h FRAGILE - Bratislava Narcis Tour Vstupenky v sieti Ticketportal                                                                      
05.05. pi 17:00 – 21:00 RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ   
  Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
07.05. ne 10.00 h K-POP WORLD Festival Slovakia 2017
                                    Medzinárodná tanečno-spevácka súťaž
07.05. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
                                    Gašparkov drak vetroplach v podaní Marionetového divadla
10.05. str 14.30 h RUŽINOVSKÁ MINIAKADÉMIA ZDRAVIA
                                    Téma: Ako porozumieť človeku s poruchou pamäti? 
10.05. str 19.00 h HORÚCA SPRCHA  
  Divadelná hra v podaní domovského Divadla komédie. 
  Vstupenky v sieti Ticketportal                                                                      
11.05. štv 19.00 h DEŇ MATIEK- na voľné vstupenky 
  Horúca sprcha v podaní domovského Divadla komédie. 
  Venované mladým mamičkám z MČ Ružinov
12.05. pi 15.00 h DEŇ MATIEK- na voľné vstupenky
  Horúca sprcha - divadelná hra v podaní domovského Divadla komédie.  
  Venované seniorkám z MČ Ružinov             
13.05. so 08.00 h – 14.00 h FARMÁRSKE TRHY pred DK Ružinov
13.05. so 19.00 h RUŽINOVSKÝ GALAVEČER ŠPORTU
  Ocenenie najlepších ružinovských športovcov. Vstup zadarmo
14.05. ne 9.00 h – 15.00 h PIXEL AKVATERA BRATISLAVA
                                  Medzinárodná akvaristicko-teraristická  výstava    
14.05. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
  Hugo, Frigo, Bublina v podaní Divadla Ludus
14.05. ne 15.00 h RUŽINOVSKÝ PSÍ MILÁČIK
                                    Súťažno-zábavné popoludnie venované milovníkom zvierat
  registrácia na mieste od 14:00 do 14:45 pred DK Ružinov
16.05. ut 17.00 h KONCERT ŽIAKOV A PEDAGÓGOV
                                    koncert populárnej hudby ZUŠ sv. Cecílie
17.05. str 8.00 h DIALÓGY 
  Protidrogové fórum  pre žiakov ZŠ MČ Ružinov 
18.05. štv 18.00 h DEŇ MATIEK
                                    Slávnostná akadémia ZŠ Nevädzová
19.05. pi 9.00 h DEŇ DIABETIKOV
                                    Podujatie venované prevencií a liečbe diagnózy Diabetes
19.05. pi 14.00 h DEŇ MATIEK
                                    Slávnostná besiedka MŠ Exnárova              
19.05. pi 10.00 h  ŠKOLSKÁ AKADÉMIA GYMNÁZIA I. HORVÁTHA  
21.05. ne 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE 
  Aladinova lampa v podaní Stražanovho bábkového divadla
21.05. ne 18.00 h RICHARD RIKKON, FÉLIX SLOVÁČEK, NATÁLIA HATALOVÁ
  Koncert troch osobností slovensko-českej hudobnej scény
  vstupenky v sieti Ticketportal
23.05. ut 17.00 h KONCERT ŽIAKOV A PEDAGÓGOV
   Koncert populárnej hudby ZUŠ sv. Cecílie
23.05. ut 19.00 h  HORÚCA SPRCHA  Divadelná hra v podaní domovského 
  Divadla komédie. Vstupenky v sieti Ticketportal
24.05. str 14:00 h POÉZIA V NÁS A MEDZI NAMI Hosť: poetka a recitátorka 
  Žofia Friedrichova. Podujatie v spolupráci s Knižnicou Ružinov
26.05. pi 17.00 – 21:00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
27.05. so 08.00 – 14.00 h FARMÁRSKE TRHY pred DK Ružinov
27.05.– 28.05. so -ne  8.00 h – 21.00 h
  DNI ZDRAVIA Festival zdravia a zdravého životného štýlu 
31.05. str 8.00 h DIALÓGY Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ MČ Ružinov 
31.05. str 10.00 h SVET OKOLO NÁS Peru – štyri strany sveta. 
  Vzdelávací projekt pre študentov

28.05. so 15.00 h  FESTIVAL DETÍ S KRÚŽKAMI V ŠKOLE
                                    Zábavné popoludnie pre všetky deti v Parku A. Hlinku
  Lacko Cmorej, Rozprávkový svet Toma a Ela, módna prehliadka,   
  vedecké pokusy, súťaže, maľovanie na tvár

 13.05. so 08.00 h RUŽINOV ŚPORTUJE
  Športové podujatie pre všetky vekové kategórie

06.05. so 10:30 h MECHÚRIK KOŠČÚRIK
  Bábkové predstavenie o ceste do sveta a siedmych kozliatkach 
  v podaní Oľgy Hoffmanovej. Malá sála. Vstup zadarmo
11.05. štv 19:00 h Adriena Bartošová, Štefan Bučko: SÚVISLOSTI
  Hudobno–poetický večer s gitaristom Pavlom Berezom a študentmi DF  
  VŠMU. Malá sála. Vstup zadarmo
15.05. po 14:00 h Filmové premietanie pre seniorov z Ružinova: KONCERT
  Réžia - Radu Mihaileanu, 2009, 119 min., Fr./Tal./Rum. 
  Hudobná komédia. Kinosála. Vstup zadarmo
27.05. so 16:00 h Ružinovské detské kino: LEGO PRÍBEH Réžia - Phil Lord a Chris Miller,  
  USA/Austr., 2014, 100 min., slov. dabing. Kinosála. Vstup zadarmo

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

 Park Andreja Hlinku

 
Areál netradičných športov
Pivoňková 9, Bratislava

03.05. ST 19:30 PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA, Špan./Arg../Tal., 2015
04.05. ŠT 19:30 MOONLIGHT, Barry Jenkins, USA, 2016
05.05. PI 18:00 MALÝ PRINC, Mark Osborne, Fr., 2015 (PRE DETI)
05.05. PI 20:00 THE CIRCLE, James Ponsoldt, USA, 2017
06.05. SO 18:30 ČERVENÁ KORYTNAČKA, Michael Dudok de Wit, Fr./Belg./Jap., 2016
06.05. SO 20:00 AJ DVAJA SÚ RODINA, Hugo Gélin, Fr., 2016
10.05. ST 19:00 VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD, Jan Němec, ČR/SR/Fr., 2016
11.05. ŠT 19:30 MUŽ MENOM OVE, Hannes Holm, Švéd., 2015
12.05. PI 18:00 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA, USA, 2017 (PRE DETI)
12.05. PI 19:45 STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 3D, James Gunn, USA, 2017
13.05. SO 18:30 PIATA LOĎ, Iveta Grófová, SR/ČR, 2017
13.05. SO 20:15 T2 TRAINSPOTTING, Danny Boyle, Brit., 2017
15.05. PO 14:00 KONCERT, Fr./Tal./Rum., 2009 (PRE RUŽINOVSKÝCH SENIOROV - vstup voľný)
17.05. ST 19:30 DENNÍK RUŠŇOVODIČA, Miloš Radović, Srb./Chorv., 2016
18.05. ŠT 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI, Paolo Genovese, Tal., 2016
19.05. PI 18:00 DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU, Špan., 2017 (PRE DETI)
19.05. PI 19:45 STRÁŽCOVIA GALAXIE 2, James Gunn, USA, 2017
20.05. SO 18:30 JA, CLAUDE MONET | Art On Screen, Phil Grabsky, Brit., 2017
20.05. SO 20:15 MUŽ MENOM OVE, Hannes Holm, Švéd., 2015
24.05. ST 19:30 VOTRELEC: COVENANT, Ridley Scott, USA/Brit., 2017
25.05. ŠT 19:30 PO BÚRKE, Hirokazu Koreeda, Jap., 2016
26.05. PI 18:00 CESTA DO FANTÁZIE, Hayao Miyazaki, Jap., 2001 (PRE DETI)
26.05. PI 20:15 MASARYK, Julius Ševčík, ČR/SR, 2016
27.5. SO 16:00 LEGO PRÍBEH, USA/Austr., 2014 (RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO - vstup voľný) 
27.05. SO 18:30 PUTOVANIE TUČNIAKOV: VOLANIE OCEÁNU, Luc Jacquet, Fr., 2017
27.05. SO 20:15 VOTRELEC: COVENANT, Ridley Scott, USA/Brit., 2017
31.05. ST 19:30 NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ŽIVOTE OLLIHO MÄKIHO, Fín./Švéd./Nem., 2016
10.06. SO 18:00 REMBRANDT | Exhibition On Screen, Kat Mansoor, Brit., 2014
Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

SD Nivy, Súťažná 18 

19.05. pia 18:00 h TÁŇA RADEVA, MÁRIA BREINEROVÁ: Recept na úspech Pravidelné 
  posede nie pri káve. Hudobný hosť: Milan Olšiak. Veľká sála. Vstup zadarmo
20.05. so 17:30 h Rodina spolu – hravo a zdravo Zábavné športové popoludnie pre deti,  
  mamy, staré mamy ale aj otcov a starých otcov. Lektorka pohybu: Jarmila  
  Batthyányová. Záhrada SD Prievoz. Vstup zadarmo
25.05. štv 17:30 h Tvorivé dielne Servítková technika, výroba lampášikov zo zaváraninových  
  pohárov, výzdoba starých črepníkov. Vstup zadarmo

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

Hojdana Máj 2017

5.5. Concierto de la Curación de Sonido – liečivo-meditatívny koncert 
výnimočného peruánskeho hudobníka Tito La Rosa. Záujem nahlásiť na 0904/824 242 alebo 
paulinaf@stonline.sk. (17:30 hod.)
12.5. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí (10:00 hod.)
19.5. Múdry piatok v Hojdane – „Ako pomôcť dieťaťu, aby s nami spolupracovalo?“, 
prednáška lektorky Efektívneho rodičovstva (10:30 hod.)
21.5. O slniečkovej a dažďovej víle - rozprávkové divadelno-herničkové nedeľné 
dopoludnie v Hojdane (10:00 hod.). Vstupenky je potrebné si vopred zakúpiť na recepcii MC 
Hojdana.

PRIPRAVUJEME:
2.6. Múdry piatok v Hojdane – „Úrazy detí“, debata o homeopatii, prednáša Hanka 
Červenáková, klasický homeopat (10:30 hod.)
3.6. Šmolkáreň v Hojdane – veľká záhradná slávnosť pri príležitosti MDD (10:00 hod.)
K O L I E S K O V O – denný tábor pre budúcich prvákov. Termín: 31.7. – 1.8.2017. Viac info 
na hojdana@stonline.sk.

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

Zmena programu vyhradená.


