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Ples Ružinovčanov  
v štýle 80. rokov

Cvernovka 
v novom šate

Bratislava  
má parkovaciu 

politiku
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Stretnutia 
poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:

1. 2. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Igor Adamec 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Pošeň

8. 2. 2017 16:30 - 17:30 
PaedDr. Mária Barancová 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Prievoz

15. 2. 2017 16:30 - 17:30 
Bc. Radovan Bajer 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Štrkovec

22. 2. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Lazík 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Ostredky

Aké granty zabodujú v roku 2017?

Ružinov má schválený rozpočet na rok 2017 

Ružinovský grantový program dáva už niekoľko rokov šancu tvorivým a originálnym 
nápadom obyvateľov, ktorí majú chuť meniť svoje okolie k lepšiemu. Inak tomu nebude 
ani tento rok. Žiadatelia sa ale musia pripraviť na menšiu zmenu, zároveň musia stihnúť 
podať svoj projekt do 18. februára 2017. 
Pre rok 2017 schválili ružinovskí poslanci v rámci grantového programu dve prioritné oblasti. „Našou 
prvou prioritou je životné prostredie. Navrhli sme tému odpadového hospodárstva, znižovanie od-
padov a triedený odpad a zapojenie sa verejnosti do tohto systému. Ako vieme, Slovenská republika 
sa zaviazala, že zníži tvorbu odpadov. Bratislava tak isto patrí medzi mestá, kde je málo triedeného 
odpadu a množstvo odpadu je enormne vysoké, takže by sme chceli skúsiť v Ružinove viac sa venovať 
aj tejto téme,“ zdôvodnila jednu z prioritných oblastí predsedníčka grantovej komisie Lucia Štasselová. 
Druhou prioritou je podpora telovýchovy, športu a voľnočasových aktivít mladých. Projekty s takýmto 
zameraním tak budú mať najväčšiu šancu na získanie finančnej podpory vo výške od 500 do 5 000 eur. 
Súčasne ale sa o ňu môžu uchádzať aj nápady zamerané na kultúrno-spoločenské aktivity, vzdelávanie, 
sociálnu oblasť či rozvoj komunitného života „Nevravím, že špecifikovanie priorít v rámci oblastí, tak 
ako sa to urobilo v tohtoročnej výzve, nemá svoje zdôvodnenie a význam, ale za prioritné považujem 
kvalitu a prínos daného projektu pre obyvateľov Ružinova. Považujem za rozumné nielen z pohľadu 
posudzovania projektov, ale hlavne aj z pohľadu adresnosti, podpory aktivít v konkrétnej oblasti a do-
siahnutia výsledkov, vyhlasovať v danom roku grantovú výzvu na jednu, dve  oblasti. V nasledujúcom 
roku sa zase zamerať na iné oblasti,“ uviedla miestna poslankyňa Tatiana Tomášková. Podľa poslancov 
sa postupným zužovaním zamerania výzvy zabezpečí efektívne narábanie s peniazmi Ružinova, ktoré 
poputujú na konkrétne účely. Zároveň sa aj zaručí urýchlenie a zjednodušenie rozhodovania o konkrét-
nych projektoch. „Už minulý rok som vnímal, že témy sú veľmi široké a častokrát sa akoby míňajú účin-
kom toho, čo by sme chceli a aby to bolo reálne pre prospech Ružinovčanov,,“ uviedol Marián Gajdoš, 
člen grantovej komisie. V roku 2016 bolo celkovo prijatých 103 projektov, finančné prostriedky pridelila 
komisia nakoniec 49 žiadateľom. „Ružinovčania sa zaujímajú o grantový program. Dôležité je, aby sa 
zapájali, pretože oni sú tiež súčasťou nás všetkých. Určite chceme, aby boli súčasťou verejného života a 
verejnej politiky. Týmto spôsobom im ponúkame túto možnosť,“ uviedla členka grantovej komisie Mária 
Barancová. Žiadosti s vypracovaným projektom treba odovzdať na ružinovský miestny úrad do  
18. februára 2017. O tom, ktoré projekty Ružinov finančne podporí, rozhodnú poslanci miestneho za-
stupiteľstva na základe odporúčaní grantovej komisie. 
 Autor: Veronika Vasilková

So sumou 31 573 917 eur v príjmovej aj výdavkovej časti bude hospodáriť mestská časť 
Ružinov v roku 2017. Rozpočet schválili miestni poslanci na decembrovom zastupiteľstve.
Priamo na zastupiteľstve poslanci urobili v navrhovanom rozpočte menšie úpravy. Na návrh po-
slanca Martina Vojtašoviča bola Cultusu Ružinov, a.s. znížená dotácia o približne 60 000 eur, pričom 
táto suma poputuje do rezervného fondu mestskej časti. Druhú zmenu navrhla poslankyňa Kata-
rína Šimončičová a to prerozdeliť sumu 50 000 eur, ktorou pôvodne mal Ružinov prispieť na ob-
novu Domu smútku v Prievoze, čo poslanci neschválili, na rekonštrukciu chodníkov a budovanie 
cyklochodníkov. V roku 2017 bude Ružinov pokračovať v kompletných výmenách povrchov ciest 
a chodníkov, vyčlenených je na to viac ako 600 000 eur. Plánovaná je rekonštrukcia ciest na príklad 
na ulici Staré záhrady, Na úvrati, na Bencúrovej, Mraziarenskej či Ružomberskej ulici. Samospráva 
tiež vybuduje nové cyklochodníky spolu za 60 000 eur.  Ružinov plánuje v tomto roku aj rekon-
štrukciu detských ihrísk na Miletičovej a Raketovej ulici spolu za 120 000 eur a opraví aj zariadenie 
detského ihriska v Areáli hier Radosť na Štrkovci. Mestská časť chce tiež dokončiť rekonštrukciu 
lôžkového oddelenia Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici. Samospráva chce pokračovať v re-
konštrukciách rozvodov elektriny  a osvetlenia v materských a základných školách, ako aj zatepľo-
vaní niektorých z nich. Rekonštrukcia čaká aj Knižnicu Ružinov na Tomášikovej ulici.
NOVÉ MIESTA PRE ŠKÔLKAROV
V roku 2017 chce samospráva vytvoriť  viac ako 50 nových miest pre škôlkarov. Tie vzniknú prero-
bením služobného bytu v materskej škole Prešovská a dve nové triedy vzniknú v budove Základ-
nej školy Borodáčova. „Rozširovanie kapacít materských škôl  patrí naďalej medzi naše priority, 
pretože záujem o ružinovské škôlky je stále veľký,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. V rie-
šení je tiež rekonštrukcia ďalších služobných bytov v MŠ Exnárova, MŠ Bancíkovej a MŠ Prešovská. 
Vzniklo by tak ďalších približne 35 nových miest pre škôlkarov. Za uplynulých 7 rokov mestská časť 
Ružinov vytvorila viac ako 200 nových miest v predškolských zariadeniach. Použila na to peniaze 
zo svojho rozpočtu a v jednom prípade z dotácie ministerstva školstva. V najbližšom období nebu-
de môcť samospráva čerpať niektoré dotácie kvôli nesprávnemu postupu pri prihlásení niektorých 
zamestnancov miestneho úradu do  Sociálnej poisťovne. „Mestská časť si strelila gól do vlastnej 
brány. Každý žiadateľ o takéto financie musí predložiť potvrdenie od Inšpektorátu práce, o tom, že 
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. V tomto prípade ho Ružinov asi nedostane,“ vyjadril 
svoje obavy ružinovský poslanec Martin Vojtašovič.  „Vyvodili sme dôsledky voči osobe, ktorá 
pochybila. Budeme sa snažiť získavať prostriedky na rozvoj Ružinova nie len z nášho rozpočtu, ale 
aj z iných mimorozpočtových zdrojov.  Takto máme v pláne postupovať aj pri rozširovaní kapacít 
našich škôlok,“ uviedol starosta Ružinova. V posledných siedmych rokoch Ružinov rozširoval kapa-
city materských škôl najmä rekonštrukciou ich priestorov. V niektorých prípadoch išlo o prerábanie  
služobných bytov, nevyužívaných práčovní, skladov či ateliérov. Pred štyrmi rokmi samospráva  
v materskej škole Západná prerobila jeden celý pavilón, ktorý bol predtým prenajatý a vybudovala 
tam dve nové triedy pre škôlkarov. 

Autor: Marianna Šebová

Stretnutie so starostom Ružinova býva  
spravidla každý prvý utorok  

v kalendárnom mesiaci v stabilných 
hodinách. Informácie o mieste jeho 
konania nájdete na www.ruzinov.sk  

a v teletexte TV Ružinov.

STRETNUTIE SO 
STAROSTOM RUŽINOVA 

Stretnite sa so starostom 
DUŠANOM PEKÁROM 

a hovorte s ním o Ružinove
14. február

 od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Jedáleň ZŠ Vrútocká 58

Milí Ružinovčania,
prajem vám v roku 2017  

veľa zdravia,
šťastia, úspechov, energie  

a spokojný život v Ružinove.
Verím, že sa nám ako mestskej 

časti bude dariť
 a spoločne urobíme  

z Ružinova ešte krajšie miesto 
pre život

Už teraz vám môžem sľúbiť, že 
budeme pokračovať

 v opravách ciest, chodníkov  
i detských ihrísk

váš starosta Dušan Pekár
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Od 1. januára musí každá domácnosť  
v rodinnom dome požiadať hlavné mesto 
SR Bratislavu o dodanie kompostovacieho 
zásobníka alebo zbernej nádoby na biolo-
gický odpad s minimálnym objemom 120 
litrov. Táto povinnosť sa nevťahuje na byto-
vé domy a vyplýva z inovovaného Všeobec-
ne záväzného nariadenia o nakladaní  
s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi na území hlavného mes-
ta SR Bratislavy. 
O dodanie kompostovacieho zásobníka alebo 
zbernej nádoby museli súčasné domácnosti 
v rodinných domoch písomne požiadať do 
konca januára 2017 na Oddelení miestnych 
daní, poplatkov a licencií magistrátu Bratislavy 
na Blagoevovej 9. Žiadosť o zapojenie do sys-
tému zberu odpadu zo záhrad museli vyplniť 
aj tí, ktorí majú vlastný kompostovací zásobník 
alebo sa im o záhradu vrátane odvozu odpadu 
stará súkromná firma, oprávnená osoba. Stači-

lo to uviesť v čestnom prehlásení, ktoré je sú-
časťou žiadosti. Kompostovací zásobník alebo 
zbernú nádobu môže užívať aj viac rodinných 
domov súčasne, súčasťou vyplnenej žiadosti 
musela v tomto prípade byť aj vzájomná doho-
du domácností o spoločnom užívaní. Zároveň 
je aj možnosť požiadať hlavné mesto o súhlas 
so zriadením komunitného kompostoviska.

Odvoz bude sezónny
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo 

zberných nádob zabezpečí hlavné mesto mini-
málne jedenkrát za 14 dní v období od marca 
až do novembra. Do hnedej zbernej nádoby 
a kompostovacieho zásobníka patria: kvety, 
štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, 
zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie 
a burina. Odpady z domácnosti živočíšneho 
pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky, tam 
ale nepatria. Odvoz biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad avizuje magistrát hlavného 
mesta SR ako bezplatný, pretože je súčasťou 
miestneho poplatku za komunálne a drobné 
stavebné odpady. V prípade, že si rodinný dom 
ešte len staviate, nezabudnite po jeho daní do 
užívania, požiadať nie len o zapojenie do systé-
mu zberu komunálneho odpadu ale aj zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu, ak vám to, 
vrátane údržby záhrady, nebude zabezpečovať 
súkromná firma či oprávnená osoba.

Autor, Ilustračné foto: Marianna Šebová

Máte rodinný dom so záhradou? Pribudla vám povinnosť

Niektoré sa objavia na mieste z noci na deň, iné stoja nepohnuté 
už niekoľko mesiacov. Vraky áut v Ružinove nie sú ojedinelé, práve 
naopak. Mestská časť má s ich odstraňovaním „plné ruky práce“, nie 
vždy ich ale môže odstrániť. 
V novembri minulého roka sa napríklad podarilo odstrániť vrak nepo-
jazdného vozidla z parkoviska pri Mesačnej ulici. Napriek tomu, že hyzdil 
okolie niekoľko mesiacov, Ružinov nemohol zakročiť. Paradoxne až po 
tom ako dostal vrak akoby zázrakom nohy a objavil sa pri miestnom úra-
de na Mierovej ulici, mestská časť zakročila. „Bol to vrak, ktorý sme, žiaľ, 
nemohli riešiť, pretože sa nachádzal na súkromnom pozemku a vlastník 
neudelil súhlas na to, aby sme mohli tento vrak odstrániť. Z tohto dôvo-
du bol postúpený na okresný úrad a na magistrát, za účelom ďalšieho 
riešenia. Medzičasom sa ale objavil na parkovisku mestskej časti, kde už 
je mestská časť oficiálnym vlastníkom tohto pozemku, takže sme mohli 
vrak operatívne odstrániť,“ objasnila celú situáciu Alexandra Szökeová, 
vedúca referátu územného plánu a regionálneho rozvoja miestneho 
úradu.  Ružinov patrí svojou rozlohou medzi  veľké mestské časti, čo má 
za následok, že výskyt vrakov na tomto území je pomerne častý. Za rok 
2016 ich bolo, podľa informácií mestskej polície, najviac nájdených práve 
v Ružinove. „Zaevidovali sme 118 starých vozidiel. V porovnaní  
s rokom 2015 ide o nárast presne 100 percent,“ priblížila za Mestskú 
políciu Bratislava Ľubomíra Miklovičová. Ružinov v prvom rade, podľa 
zákona o odpadoch, rieši vozidlá, ktoré nemajú evidenčné číslo. Ideálna 
situácia s rýchlejším riešením je, ak sa takéto autá nachádzajú na po-
zemkoch, ktoré patria alebo sú v správe mestskej časti. Čas ale ukázal, že 
práve majetkové práva k pozemku, na ktorom vrak stojí, sú najčastejším 
dôvodom, prečo z neho nezmizne. „Ide o veľký problém, pretože mnoho 

pozemkov je v súkromnom vlastníctve alebo nemá založené listy vlast-
níctva. S takýmito vozidlami mestská časť môže narábať iba v prípade, 
ak má súhlas od vlastníka nehnuteľnosti,“ tvrdí Alexandra Szökeová.

  Nie je vrak ako vrak
Na mnohé prípady dlhodobo odstavených áut upozorňujú aj samotní 
obyvatelia. Nie každé staré, na prvý pohľad nepojazdné vozidlo možno 
považovať za vrak. Ani sfúknuté pneumatiky, rozbité sklo či fakt, že sa 
auto mesiace nepohlo z miesta, z neho ešte oficiálne nerobia vrak. „Ľu-
dia nám často takéto vozidlá nahlasujú ako vraky. Je však potrebné si 
uvedomiť, že toto vozidlo nie je vrakom v prípade, že má platnú technic-
kú a emisnú kontrolu. Spĺňa totiž podmienky prevádzky na pozemných 
komunikáciách a nemôžeme ho teda vôbec riešiť. V prípade, že takéto 
dlhodobo opustené auto nemá tieto kontroly, postupujeme ho ďalej na 
riešenie okresnému úradu. Tak isto, žiaľ, až do vyriešenia, musí zostať na 
komunikácii,“ ďalej priblížila Alexandra Szökeová. Ružinov momentálne 
rieši hneď niekoľko prípadov. Kritickým sa ukazuje napríklad vnútroblok 
na Jelačičovej ulici. Pozemky sú síce vo vlastníctve hlavného mesta, ale 
majiteľ stavby je neznámy, a preto nemožno zakročiť. V prípade, že ste 
vrak našli, kontaktuje v prvom rade mestskú políciu. Tá sa postará o vy-
lepenie výzvy na odstránenie vozidla. Od tejto chvíle má jeho majiteľ 60 
dní na jeho odstránenie, ak tak nespraví, koná mestská časť. Ružinov má 
uzatvorenú bezodplatnú zmluvu s autorizovaným spracovateľom sta-
rých vozidiel, ktorý vozidlo umiestni na určené parkovisko a následne si 
rieši finančné náklady s okresným úradom a majiteľom vozidla. Mestskú 
časť táto služba nič nestojí. 

Autor: Veronika Vasilková

Plastové fľaše, staré noviny 
či igelit. Odpad, ktorý bežne 
putuje do smetných nádob, 
sa môže stať aj umením. Ako 
na to, sa dozvedeli deti na 
tradičnom OLO arte. 
Festival umenia z odpadu je  
v poradí prvým podujatím 
celoročného projektu OLOMÁ-

NIA, ktorý doteraz oslovil 112 bratislavských škôl. Výsledkom je, že viac 
ako 22 tisíc detí sa častejšie zamýšľa, ako správne narábať s odpadom. 
„OLO art sme tentoraz ozvláštnili hudobnou a výtvarnou zložkou tak pre 
školákov ako aj pre tých najmenších, teda škôlkarov. Spoločne oslavu-
jeme už šiesty ročník OLOMÁNIE,“ priblížila Karin Zvalová, marketingová 
manažérka spoločnosti OLO, a.s. Výchovno-vzdelávací projekt učí deti 
triediť odpad a buduje v nich pocit spoločenskej zodpovednosti k svoj-
mu okoliu. K propagácii tejto myšlienky výrazne prispievajú aj známe 
osobnosti, ktoré sa stali členmi výboru OLOMÁNIE. Novou zástupkyňou 

projektu sa na smetiarskom OLO arte stala speváčka Zuzana Smatanová. 
Bola tak svedkom súťaže o najkreatívnejší žltý kontajner, škôlkari zas 
vymýšľali to najkreatívnejšie smetiarske auto. Zapojené školy sa zároveň 
celý školský rok riadia heslom „Začnime každý od seba,...“. Vďaka tomu 
sa deti postupne učia, že malý krok jednotlivca, môže spôsobiť veľký 
krok pre spoločnosť. „Treba sa vzdelávať odmalička, od jasličiek, škôlok 
či škôl. Celoživotné vzdelávanie je asi to najjednoduchšie a najlepšie, čo 
by mohlo byť v oblasti separovaného zberu. Ak tu začneme, spravíme 
veľký krok aj k triedeniu odpadu ako aj ochrane životného prostredia,“ 
uviedol Peter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom 
hospodárstve. „Všimli sme si, že deti postupne menia svoj postoj k odpa-
du ako takému. Má obrovský zmysel robiť takéto akcie, zamerané na tú 
najmladšiu skupinu. Koniec koncov, vidieť to aj na číslach. Tie sa v rámci 
separovaného zberu v Bratislave evidujú a majú narastajúcu tendenciu. 
V skratke, deti robia svoje a z roka na rok sa to zlepšuje,“ uzavrel  generál-
ny riaditeľ spoločnosti OLO a.s., Branislav Cimerman.  
 Autor: Veronika Vasilková

Foto: Autorka

„Tichí strašiaci“ Ružinova

Smetiarsky OLO art opäť nesklamal
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   Dušan Pekár – starosta Ružinova (KDH)
1. Minulý rok sa tiež, tak ako aj tie predošlé, 
niesol v znamení rekonštrukcií. Pokračovali 
sme v kompletných výmenách povrchov 
komunikácií, ako i bezbariérových úpravách 
zjazdov z chodníkov. Zvýšili sme počet 
miest pre škôlkarov Materskej školy Šťastná 
prerobením služobných bytov. Pokračovali sme 
v rekonštrukciách našich škôl a škôlok, začali 
sme pracovať na ich zatepľovaní. Dokončili 
sme väčšiu rekonštrukciu detského ihriska na 
Nivách. V spolupráci s občanmi, mestskými aj 

miestnymi poslancami sme zabránili výstavbe náhradných nájomných 
bytov na Astronomickej a Čmelíkovej ulici, čím sme si uchránili našu 
zeleň. Po tretíkrát sme získali ocenenie Zlaté vedro za komunikáciu na 
portáli odkazprestarostu.sk. V rebríčku Otvorená samospráva, v ktorej je 
hodnotená transparentnosť 100 najväčších samospráv na Slovensku, sa 
Ružinov posunul o tri miesta  smerom nahor. 
2. Mali by sme väčšiu pozornosť venovať našej zeleni a verejným 
priestranstvám. Park Andreja Hlinku už máme zrekonštruovaný, no sú 
aj ďalšie, ktoré by si to zaslúžili. Ide napríklad o park pred Paneurópskou 
vysokou školou či o Rapošov park na Trnávke. Mali by sme zapracovať 
na pasporte zelene a systéme jej údržby. Výzvou je aj obhájenie ocenení 
či diplomov, ktoré Ružinov už získal, ako i ešte väčšie „poskočenie“  
v rebríčkoch.
3. Rozpočet mestskej časti je zostavený konzervatívne. Samozrejme, 
plánujeme pokračovať v nastavenom trende rekonštrukcií komunikácií, 
škôl a škôlok, ako i detských ihrísk. Ešte pred schvaľovaním rozpočtu, 
sme zorganizovali stretnutia s poslancami, nie všetci sa ho zúčastnili. 
Na zastupiteľstve bol ale nakoniec schválený bez extrémnych zmien. 
Rozpočet sa snažíme vždy nastaviť tak, že rátame s nižšími príjmami, aby 
sa nestalo, že sa budeme zakrývať väčšou perinou, na akú máme. Z môjho 
pohľadu je lepšie, byť na začiatku opatrný a neskôr prijať zmenu rozpočtu, 
keď zistíme, že príjmy budú vyššie, ako sme pôvodne predpokladali.

Martin Pener- zástupca starostu Ružinova
1. Jednoznačne rozširovanie kapacít 
materských škôl. Verím, že do tohto procesu  
v blízkej dobe zapojíme aj súkromných 
investorov, ktorí tu v Ružinove stavajú. 
Osobne ma teší, že Ružinov si drží vysokú 
kvalitu sociálnej starostlivosti o seniorov  
a chudobných. 
2. Zlepšiť starostlivosť o zeleň, aj keď si 
uvedomujem, že táto kvalita je závislá na 
zručnosti a ume každého jedného konkrétneho 
pracovníka. Len v intraviláne Ružinova máme 

okolo 50.000 stromov. Riešenie kritických a havarijných stavov stojí veľmi 
veľa úsilia aj peňazí. V blízkej budúcnosti pripravíme novú „stratégiu“ 
rozvoja a udržiavania zelene, aby sme túto starostlivosť zvýšili a zefektívnili. 
Druhou nie menej dôležitou oblasťou na zlepšovanie, je hľadať nové 
riešenia v opatrovateľskej službe. Podiel odkázaných stále rastie a samotné 
opatrovateľské služby majú v Bratislave problém zohnať opatrovateľky. 
Dobrá opatrovateľka je poklad a jej ohodnotenie je pri tom nedostatočné.
3. Rozpočet mestskej časti je dobrý. Je to rozpočet vyrovnaný a počíta 
s výdavkami do rozvoja infraštruktúry, sociálnych služieb, životného 
prostredia, školstva. Som spokojný s tým, že každá dôležitá časť života 
obce dostala svoj diel finančných prostriedkov.

   Marián Gajdoš- zástupca starostu Ružinova
1. Každý rok je špecifický a občiansky rok je len istý, ale umelý predel 
v plánovaní a hodnotení, nakoľko množstvo vecí sa pripravuje v roku, 
v rokoch minulých a ich realizácia – zavŕšenie sa len dostane do toho 
posledného. Teší ma neustále rozširovanie, aj keď postupné a pomalé, 
miest pre deti v našich škôlkach a mám radosť z toho, že sme vytvorili 

dobrý základ na oživenie ZŠ Borodáčova.
2. Popravde, v práci nás poslancov, mi chýba 
istá dávka vizionárstva. Ak sa na veci pozeráme 
reálne, tak od nežnej sme nič nepostavili, 
ale naši predchodcovia predali takmer 
všetko. Chýba mi istá angažovanosť spojená  
s tvorivosťou, aby sme vedeli aj niečo nové a 
hodnotné odovzdať tým, čo prídu po nás.
3. Rozpočet je už tradične konzervatívny a 
opatrný smerom k výdajom, ale aj príjmom. 
Som presvedčený, že je to tak, ako to má 
byť. Stotožňujem sa s názorom, že je lepšie v 

priebehu roka rozpočet upraviť aj niekoľkokrát podľa reálnych potrieb, čím 
dokážeme udržať všetky potrebné ukazovatele na uzde.

   Jozef Matúšek  
   - nezávislý poslanec MZ MČ Ružinov
1.Samospráva Ružinova sa môže pochváliť 
úspechmi (názormi), čo všetko robí dobre 
pre verejnosť, ale skutočnosť je len jedna 
a to je značná nespokojnosť verejnosti  
s bezpečnosťou, čistotou a poriadkom 
na verejných priestranstvách, dopravou a 
nekoordinovanou výstavbou. Môj subjektívny 
názor v rámci tejto otázky je uzatvorenie 
Dohody o spolupráci s Fakultou architektúry 
STU Bratislava na spoločné riešenie komplexnej 

regulácii územia „rinku“, teda trhoviska na Miletičovej ulici, so zachovaním 
plochy pre trhovníkov a zatraktívnením celého priestoru pre návštevníkov 
i obyvateľov. Trhovisko má úžasnú atmosféru. Nedajme si to zobrať. 
2. Rázne riešiť chyby minulosti t.j. nevysporiadané pozemky vo viacerých 
lokalitách v Ružinove. Rozhodne tímová spolupráca na osi - starosta - 
zamestnanci MÚ - poslanci - verejnosť, teda vzájomná úcta, komunikácia, 
transparentnosť, spätná väzba a vzájomná aktivita pri riešení skutočnej 
mobility požiadaviek občanov Ružinova, najmä v súvislosti so stavebným 
úradom, ktorý by mal kompletne a okamžite prejsť pod štátnu správu!
3. Samotné hodnotenie rozpočtu je relevantnejšie na konci kalendárneho 
roka. Čo ma trápi je, že sa momentálne v súvislosti s rozpočtom Ružinova 
neviem od jeho tvorcov dozvedieť, koľko finančných prostriedkov je 
vyčlenených na r. 2017 pre môj obvod - Starý Ružinov napr. na údržbu 
zelene, na detské ihriská, parky, opravu komunikácií či zvýšenie počtu 
objemnejších smetných košov. Hodnotím to ako netransparentný  
a nevyhovujúci systém! Dúfam, že poslanecký tím a samotné kontrolné 
oddelenie MÚ MČ BA - Ružinov bude oveľa viac kontrolovať účelovosť 
použitia finančných prostriedkov.

   Patrik Guldan  
   –nezávislý poslanec MZ MČ Ružinov
1. V Ružinove sa po prvý raz stalo, že sa 
uskutočnila urbanisticko-architektonická súťaž 
na riešenie územia s historickou dominantou 
národnej kultúrnej pamiatky - budovou 
pradiarne areálu Cvernovky na Páričkovej ulici. 
Sám som developera na jar tohto roku v kine 
Nivy k takému niečomu vyzval. Spoločnosť 
YIT vyzvala desať kolektívov architektov, ktoré 
pripravili skutočne hodnotné predstavy, o tom 
ako by sa dalo územie Cvernovky stvárniť a 

využiť. Pozitívne treba zhodnotiť, že sa developer, zrejme aj v kontexte 
architektonických návrhov, rozhodol nezbúrať objekt silocentrály.
2. My, poslanci v Ružinove, by sme sa mali zasadiť o prípravu a presadenie 
aspoň jedného takého investičného zámeru, ktorý vďaka architektonickému 
dielu prinesie obyvateľom Ružinova úžitok, uspokojenie a radosť. Mohlo 
by to byť napr.  krásne námestie s fontánou alebo revitalizácia trhoviska 
Miletičova vrátane vybudovania podzemnej garáže, škôlky, či  knižnice. 

Uplynulý rok by sa dal definovať ako rok rekonštrukcií, ale i výziev. Čo Ružinovčanov ešte čaká? Aj nato sme sa opýtali 
starostu Ružinova a ružinovských poslancov.
1. Čo považujete za najväčšie úspechy uplynulého roka?
2. V čom by podľa Vás mal Ružinov „zabrať“ a čo by sa malo zlepšiť v Ružinove?
3. Ako hodnotíte rozpočet mestskej časti na rok 2017?

Aký bol rok 2016 a čo čaká Ružinov v roku 2017?



 www.ruzinovskeecho.sk

Nemali by sme zabudnúť ani na obnovu národných kultúrnych pamiatok 
a objektov, ktoré sme zapísali do Zoznamu pamätihodností Ružinova. 
Nie všetko môže financovať mestská časť. Ukazuje sa, že svitá na lepšie 
časy, pretože stavebný úrad premieta do svojich rozhodnutí odborné 
usmernenia a odporúčania kompetentných odborníkov. Podľa mňa by 
sme tiež nemali plytvať s verejnými prostriedkami na záchranu našich  
akciových spoločností. Nech sa z nich stanú napr. príspevkové alebo 
rozpočtové organizácie.  
3. Predkladatelia návrhu rozpočtu prezentovali, že pripravili konzervatívny 
rozpočet. Ak sa opiera a vychádza z potrieb hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Ružinova, je to v poriadku. Ružinov sa. musí sa starať, udržiavať a 
zveľaďovať verejné priestranstvá, množstvo komunikácií a iný nehnuteľný 
majetok, ktorý spravuje. Osobne by som však veľmi rád preniesol do 
rozpočtu aj vízie, o ktorých som hovoril v predošlej otázke.

   Peter Hrapko - predseda Poslaneckého 
   klubu SMER – SD
1. Odsúhlasenie začatia spracovávania 
Územných plánov zón na Pošeň na môj návrh 
miestnym zastupiteľstvom, od ktorého si 
sľubujem zaregulovanie čoraz nezmyselnejšej 
výstavby na Pošni. Žiaľ, zároveň musím 
konštatovať, že sa nepodarilo miestnemu 
úradu Ružinova, z dôvodu námietok, vysúťažiť 
zhotoviteľa a nakoniec aj zrušením celej súťaže 
Úradom pre verejné obstarávanie.
2. Je toho, žiaľ, stále viac a viac. Nie je 

doriešený problém Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb 
s miliónovými dlžobami. Pred 2 rokmi sa zistilo, že starostom menovaná 
riaditeľka Ružinovského športového klubu (bez súhlasu zastupiteľstva) 
nevie zdokladovať stotisícové manká, do dnešného dňa nie je zrejmé, 
kto to Ružinovu nahradí. Hirošima nám ďalej veselo chátra aj napriek 
predvolebným sľubom pána starostu. Nemôžeme plne využívať Areál 
Radosť pri Štrkoveckom jazere, lebo vedenie mestskej časti už rok nevie 
zabezpečiť prenájom pozemkov pod ním od štátu. Máme už 10 rokov 
nedostavaný hotel pri Zimnom štadióne V. Dzurillu za milióny eur bez 
kolaudácie. Miestne zastupiteľstvo vyjadrilo nedôveru vedeniu spoločnosti 
CULTUS Ružinov a.s., starostovi to zjavne nevadí, ako aj to, že v najbližšom 
období nebudeme môcť čerpať eurodotácie kvôli nesprávnemu postupu 
miestneho úradu pri prihlásení niektorých zamestnancov do Sociálnej 
poisťovne. 
3. Mám celkom problém, že príprava rozpočtu sa udiala bez spolupráce 
poslaneckých klubov zastupiteľstva, čím nie sú zapracované niektoré 
priority poslancov, ako zástupcov svojich voličov. Formálne pozvanie 
na prerokovanie na poslednú chvíľu, bez riadneho dialógu, rozhodne 
nepovažujem za adekvátne.

   Martin Vojtašovič - predseda poslaneckého 
   klubu Alternatíva pre Ružinov
1. Rok 2016 bol plný úspešných projektov. 
Podarilo sa nám presadiť opravy viacerých 
komunikácií v Ružinove, pribudlo nám 
zrekonštruované detské ihrisko na Nivách, 
ako i ďalšie bezbariérové zjazdy z chodníkov. 
Rozšírili sme sociálnu politiku Ružinova, prijali 
sme plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti a zaviedli interaktívny rozpočet, 
ktorý je voľne prístupný na internetovej stránke 
Ružinova. Po 14 rokoch sa nám podarilo prijať 

nový rokovací poriadok zastupiteľstva, ktorým sa samospráva ešte viac 
otvára verejnosti. Popri množstve ťahajúcich sa notoricky známych káuz 
z minulých období, ma ako poslanca a obyvateľa Ružinova, nepríjemne 
prekvapila informácia, že sa Ružinov pravdepodobne pripravil o možnosť 
uchádzať sa o eurofondy a štátne dotácie. 
2. Kde všade sa človek pozrie, vidí samé staveniská, žeriavy a vozidlá 
stavieb. Ružinov má množstvo rozpracovaných územných plánov zón, 
ktoré by mali zaregulovať jednotlivé lokality a zaviesť striktné jasné 
pravidlá výstavby. Na vypracovanie týchto plánov sú podpísané zmluvy 
už od roku 2010. Je tak potrebné vyvinúť, čo najväčší tlak na meškajúcich 
zhotoviteľov, dokončiť tieto územnoplánovacie dokumenty a zaviesť ich 
do života Ružinova. A samospráva, ako dobrý hospodár, by sa k tomu mala 
zodpovedne postaviť. 
3.Rozpočet mestskej časti vyzerá dobre, počíta s množstvom investícií 
ako napríklad sú opravy ciest na uliciach Staré záhrady či Včelárska, ale  
i zateplenie telocvične na Mierovej. Popritom sa splácajú dlhy z minulých 

období. Čo však rozpočtu chýba, je určitá vízia, resp. striedmosť, nakoľko 
už dlhodobo sa na súdoch vedú mnohomiliónové spory, ktoré tikajú ako 
časovaná bomba. Rovnako ani realizácia rozumnej parkovacej politiky 
nebude zadarmo.

   Pavol Jusko -predseda poslaneckého 
   klubu Otvorený klub
1. Mám radosť, že na Ostredkoch sme 
zaregulovali výstavbu pravoplatným 
územným rozhodnutím o stavebnej uzávere 
od 6.10.2016. Teší má i spoločné víťazstvo 
proti výstavbe náhradných nájomných bytov 
na Astronomickej ulici, kde sme držali spolu 
iniciatívni poslanci za Ostredky a odhodlaní 
občania. Na druhej strane sme presadzovali 
efektívne využívanie finančných zdrojov, aj 
preto môžeme začať a pokračovať v zatepľovaní 

ružinovských základných škôl. To považujem za úspech pretože v roku 
2016 nás ťažilo bremeno z predchádzajúceho volebného obdobia, kde 
sme splatili dlhy v Ružinovskom športovom klube a Ružinovskom podniku 
verejno - prospešných služieb.
2. Určite je dôležite stanoviť novú formu Ružinovského podniku  
verejno - prospešných služieb, ktorý je v konkurze, tak aby bola zachovaná 
kontinuita činnosti a prinášala ekonomický zisk. Jednoducho povedané, 
aby sme prestali doplácať na jej činnosť. Takisto od začiatku svojho 
volebného mandátu presadzujem, aby kultúrne domy v správe CULTUS 
Ružinov a.s boli zrekonštruované a zodpovedali štandardom 21. storočia. 
Veľkou výzvou je nová parkovacia politika, na ktorú budeme musieť 
vyčleniť finančné prostriedky a hlavne začať diskusiu z občanmi, akú 
parkovaciu politiku chceme v Ružinove. Mám radosť, že sa nám našim 
odhodlaním podarilo presvedčiť Magistrát hl. mesta SR o potrebe 
zrekonštruovať Ružinovskú ulicu.
3. Rok 2017 môže byť prelomovým rokom, pretože budeme mať viac 
finančných zdrojov ako v roku 2016. V našom rozpočte na rok 2017 
absentujú položky práve na parkovaciu politiku v širšom horizonte pri 
jej implementácii v podmienkach Ružinova. Takisto som nespokojný, že 
neriešime zásadným spôsobom navýšenie počtu miest v materských 
školách formou výstavby novej materskej školy. Budem presadzovať, aby 
bol stanovený harmonogram na zatepľovanie materských škôl v Ružinove. 
To sme napokon presadili v rozpočte 2017 u základných škôl.

   Martina Fondrková 
  - poslankyňa MZ MČ Ružinov
1. Mojou hlavnou prioritou, ktorú som sa 
zaviazala splniť, je riešenie katastrofálneho 
stavu priestranstva/chodníka pred nákupným 
strediskom TESCOexpres na Martinčekovej 
ul. v Ružovej doline. V tejto lokalite žijú, a 
to nielen v Ružinovskom domove seniorov 
na Sklenárovej ul., prevažne starší ľudia, 
ktorým robí obrovský problém prejsť týmto 
úsekom a nakúpiť si základné potraviny. Spolu  
s mestským poslancom Martinom Chrenom sa 

nám podarilo v uplynulom roku získať finančné prostriedky z rozpočtu hl. 
mesta a prísľub primátora na rekonštrukciu, nakoľko tieto pozemky patria 
Hl. mestu Bratislava, čo považujem za značný úspech. 
2. Príležitostí na zlepšovanie sa máme naozaj neúrekom. Rozširovanie 
kapacít materských škôl patrí medzi dôležité priority, pretože záujem  
o ružinovské škôlky je stále veľký. Vytvorenie jednotnej parkovacej politiky 
je nevyhnutné, keďže v priebehu najbližších rokov hrozí totálny kolaps 
dopravy v Bratislave. Občania Ružinova sa taktiež dožadujú dôkladnejšej 
čistoty verejného priestranstva, o  čo sa budem viac usilovať.
3. Mestská časť Ružinov bude v tomto roku hospodáriť so sumou  
31 573 917 eur. Rozpočet na rok 2017 je postavený konzervatívne. Ako 
poslanci sme sa na schválení rozpočtu dokázali dohodnúť pomerne rýchlo 
aj vďaka podrobnému prerokovaniu vo všetkých komisiách MZ. Ružinov 
získal od Národnej diaľničnej spoločnosti, vďaka predaju pozemkov pod 
diaľničným obchvatom financie, ktoré budú zapojené do investičného 
rozvoja MČ. Ružinov bude v roku  2017 pokračovať v kompletných výmenách 
povrchov ciest a chodníkov, plánovaná je aj rekonštrukcia detských ihrísk 
napríklad na Miletičovej ulici, ako i oprava zariadení detského ihriska v 
Areáli hier Radosť na Štrkovci. Rekonštrukcia čaká aj Knižnicu Ružinov na 
Tomášikovej ulici. Ružinov chce tiež dokončiť rekonštrukciu lôžkového 
oddelenia Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici.
 autor: Veronika Vasilková 
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Cvernovka v novom šate
Budúca podoba areálu Cvernovky je známa. Víťazom na Slovensku ojedinelej súťaže sa stal 
návrh bratislavského ateliéru Compass Architekti. Dokázal prepojiť infraštruktúru s verejným 
priestorom. Nemalou pridanou hodnotou je najmä veľké námestie.

Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejší 
koncept novej štvrte vo vzájomnom 
prepojení jedinečnej lokality a jej his-
torického odkazu s novou modernou 
architektúrou a funkčným zakompono-
vaním pamiatkovo chráneného objek-
tu bývalej Pradiarne. Súťaž vzbudila 
záujem u renomovaných architektov 
doma i za hranicami Slovenska. Lokalita 
Cvernovky totiž v sebe nesie veľký 
potenciál, aj to bolo možno lákadlom 
pre architektov.

Ojedinelá súťaž
Spoločnosť YIT Slovakia a.s. začiatkom 
septembra minulého roka vyhlásila užšiu 
urbanisticko-architektonickú súťaž na 
ideové a funkčné riešenie areálu bývalej 
Bratislavskej cvernovej továrne. Išlo  
o vôbec prvú súťaž vyhlásenú developer-
skou spoločnosťou, ktorej súťažné pod-
mienky overila Slovenská komora architek-
tov. Do užšej vyzvanej súťaže spoločnosť 
oslovila 12 renomovaných architektonic-
kých ateliérov zo Slovenska a Českej repub-
liky, na základe ich predchádzajúcich skú-
seností s projektmi podobného významu  
a rozsahu. „Boli sme naozaj milo prekvape-
ní. Obdržali sme desať vysoko kvalitných 
prepracovaných návrhov, veľmi zaujíma-
vých a rôznorodých. Napriek striktnému 
zadaniu a rešpektovaniu územného plánu 
to architekti poňali veľmi tvorivo a kreatív-
ne. Sme radi, že myšlienka usporiadať túto 
súťaž sa stretla s takýmto ohlasom u reno-
movaných ateliérov. Preto aj vyhodnotenie 
súťaže bolo pre komisiu veľmi náročné, 
ale myslím, že sme sa rozhodli správne. No 
môžem otvorene povedať, že ktorýkoľvek 
z tých desiatich návrhov je tak hodnot-
ných, že priniesli aj nové podnety do tohto 

územia,“ zhodnotil architektonickú súťaž 
Radek Pšenička,  Business Development 
Director YIT Slovakia a.s. a zároveň predse-
da poroty.
Súťaž pozitívne prijala aj Lesia Richterová, 
vedúca odboru regionálneho rozvoja 
a životného prostredia ružinovského 
miestneho úradu: „Všetky návrhy sú zau-
jímavé, verím, že porota vybrala správne. 
Cvernovka potrebovala zmenu, aby sme 
sa posunuli dopredu, aby sa toto územie 
skvalitnilo a slúžilo plnohodnotne obča-
nom.“

Víťazi z Bratislavy
Odborná porota, zložená zo zástupcov 
mesta, mestskej časti, ale aj odborníkov  
a akademikov z oblasti urbanizmu a archi-
tektúry, dôkladne preštudovala jednotlivé 

návrhy a prešla viacerými kolami hodnote-
nia, na konci ktorých vybrala víťazný návrh 
od architektonického ateliéru Compass 
Architekti z Bratislavy. Ten priniesol jasné 
riešenie areálu v zmysle zadania, ale súčas-
ne koncept, ktorý umožňuje ďalší rozvoj 
lokality. Návrh priniesol jedno z najlepších 
urbanistických riešení v súťaži. „Náš návrh 
je relatívne konzervatívny, ide o klasickú 
mestskú štruktúru. Nešli sme tam s výško-
vým konceptom, snažili sme sa o niečo, čo 
do tohto prostredia dobre zapadne,“ struč-
ne predstavil víťazný návrh Matej Grébert  
z architektonického ateliéru  Compass. 
Doplnil ho kolega Peter Dostál: „Stretlo 
sa tu veľmi veľa skvelých myšlienok, nedá 
sa povedať, že len jedna je správna. Aj ten 
finálny výsledok bude spojenie jednotli-
vých myšlienok. My sme radi, že ten náš 
návrh a myšlienky porota ocenila ako tie 
najlepšie.“ Ďalší z tímu víťazov, architekt 
Juraj Benetin vyzdvihol aj prácu ostat-
ných súťažných návrhov: „Z tejto súťaže 
nevychádza iba víťaz, ale vychádza taký 
katalóg ideí a nápadov, ktoré dúfam, že 
sa nikde nestratia. Lebo všetky tie nápady 
sú naozaj profesionálne a úžasné, bola by 
veľká škoda, keby sa v Cvernovke neap- 
likovali. V tejto súťaži sa stretli najlepší 
architekti z celého Česko-Slovenska, všetky 
generácie od najmladšej až po tú staršiu.“
Druhé miesto v súťaži spojené s finančnou 
odmenou získal ateliér A69 architekti, tretie 
miesto ateliér GutGut. Porota sa rozhodla 
udeliť aj mimoriadnu cenu architektonic-
kému ateliéru Chybik Kristof za nadšenie 
autorského tímu, podporené príbehom 
pamäte historickej profilácie územia, ktoré 
prinieslo nevšedné riešenie.

Pradiareň zachovaná
Víťazný návrh v areáli bývalej Bratislavskej 
cvernovej továrne predpokladá výškovo 
primeranú mestskú zástavbu, s pozvoľ-
ným zvyšovaním smerom od Košickej 
ulice. Navrhovaná bloková zástavba 
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Vyrástli ste z podnájmu?
Rozkvitnite v Ružinove!

NUPPU LILJA

Stavte na fínsku kvalitu a zažite dostupné bývanie

v Ružinove.

V prvej etape projektu Nuppu - Lilja 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.

0800 800 474
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ponúka vyššiu kvalitu života pre rezi-
dentov, keďže v hustej zástavbe mesta 
poskytuje vyšší komfort bývania a súk-
romia. Navrhované riešenie zástavby je 
otvorené k všetkým okolitým štruktúram. 
Zároveň vyzdvihol pamiatkovo chráne-
ný objekt Pradiarne prostredníctvom 
nového verejného priestoru – námestia. 
„Súťažili naozaj skvelé návrhy, mnohé 
predbiehali dobu. Môj subjektívny názor 
je, že možno z toho urbanistického a 
architektonického hľadiska nevyhral ten 
najhodnotnejší návrh. Ale z toho realizač-
ného pohľadu a investorského hľadiska 
najmenej konfliktný, možno najľahšie 
a najlepšie realizovateľný vzhľadom na 
rôzne parametre, či už urbanistické alebo 
stavebnotechnické. Víťazný návrh preto 
určite Ružinovu pomôže. Celú súťaž hod-

notím veľmi pozitívne, keď sa ich bude 
robiť viac, bude rásť aj vedomie develo-
perov o potrebe realizácie hodnotných 
architektúr,“ zhodnotil výsledky súťaže 
ružinovský poslanec Patrik Guldan, ktorý 
pracuje na Pamiatkovom úrade a zároveň 
sa zaujíma o architektúru, urbanizmus a 
tvár Ružinova. „Páči sa mi víťazný projekt, 
ktorý vzišiel z tejto architektonicko- urba-
nistickej súťaže. Chcem vyzdvihnúť postup 
investora, že vyhlásil túto súťaž a prezen-
toval projekt odbornej i laickej verejnosti 
a verím, že si tento pozitívny postup osvo-
ja aj ďalší investori. Regulácia územia 
územnými plánmi zón je časovo náročná, 
no architektonicko-urbanistická súťaž 
môže v menších lokalitách nájsť kvalitné 
riešenie výstavby, s ktorým budú stotož-
není obyvatelia danej lokality, investor 

i mestská časť,“ uviedol na margo archi-
tektonicko-urbanistickej súťaže Slavomír 
Drozd, člen komisie územného plánovania 
ružinovského miestneho zastupiteľstva.

Realita o niekoľko rokov
Víťazný návrh z dielne architektonického 
ateliéru Compass Architekti by sa tak o 
niekoľko rokov mal premeniť na realitu. 
Spoločnosť YIT Slovakia a.s. teraz pristú-
pi k rokovaniam s víťazom smerujúcim 
k dopracovaniu štúdie a spracovaniu 
projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie. „Čaká nás momentálne veľa 
práce, k realizácii samotného projektu sa 
chceme priblížiť čo najrýchlejšie,“ dodal 
Radek Pšenička.

Autor: Katarína Kostková
Vizualizácie: YIT Slovakia, a.s.
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Bratislava má parkovaciu politiku

Tisícky áut na cestách i v uliciach, nedostatok parkovacích miest, 
dopravné zápchy. Situácia, ktorá je v hlavnom meste na dennom 
poriadku. Súčasné i minulé vedenie Bratislavy sa s týmto prob-
lémom pasuje už dlho. Svetlo sveta konečne uzrela parkovacia 
politika, ktorú schválili mestskí poslanci. „Hlasovanie poslancov 
možno označiť naozaj za prelomové, lebo sme urobili prvý veľký 
krok na ceste riešenia mobility v Bratislave. A tým bezpochyby je 
jednotná parkovacia politika, ktorá bude platiť pre celé mesto. 
Preto som vďačný všetkým poslancom, že našli v sebe odvahu a 
spoločne sme parkovaciu politiku schválili,“ neskrýval nadšenie 
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

    Výhody pre Bratislavčanov

Na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia  budú 
Bratislavčania na území celého hlavného mesta s výnimkou 
Starého mesta parkovať zadarmo v rámci ceny rezidentnej karty. 
Druhé auto viazané na byt bude mať pri krátkodobom parkovaní 
v Bratislave okrem Starého mesta 50 percentnú zľavu. Cenu rezi-
dentnej parkovacej karty si určí každá mestská časť, v rozmedzí 
od 20-100 eur. Môže ale rozhodnúť, že počas prvých 24 mesiacov 
bude zadarmo. Parkovacej politike sa budú na najbližších zasad-
nutiach miestneho zastupiteľstva venovať i ružinovskí poslanci. 
Nárok na rezidentnú kartu má človek, ktorý má trvalý pobyt v 
hlavnom meste a zároveň má vzťah k nejakému autu. Napríklad 
je držiteľom motorového vozidla, vozidlo ale môže mať napísané 
i na svoju živnosť. Tiež môže využívať firemné auto, ak mu ho 
zamestnávateľ dovolil používať aj na súkromné účely. Prípadne ak 
je rezident štatutár nejakej právnickej osoby, taktiež môže využí-
vať auto tejto právnickej osoby. „Vďaka parkovacej politike bude 
poriadok v uliciach, Bratislavčania budú zvýhodnení. To je cieľ 
parkovacej politiky. Samozrejme, riešenie mobility je celý kom-
plex vecí,  ktoré paralelne riešime, podpora alternatívnych spôso-
bov dopravy, budovanie cyklotrás, realizovať obnovu  mestskej 
hromadnej dopravy, podpora električkových radiál i železničnej 
dopravy. To všetko spolu súvisí, ale niekde musíme začať a začali 
sme tým správnym krokom a to je zavedenie poriadku do bratis- 
lavských verejných priestorov,“ dodal primátor Bratislavy.  

    „Mimo“ Bratislavčania si priplatia

Parkovacia politika má zvýhodňovať domácich, platiť budú teda 
najmä majitelia áut bez trvalého pobytu v Bratislave. Parkovať 
budú od 20 centov do 3 eur za hodinu a to len vo vyhradených 
zónach. Vybaviť si ale budú môcť abonentnú kartu, tá bude v roz-

medzí  od 100 do 1000 eur. V tomto prípade je ale na rozhodnutí 
každej mestskej časti, či vôbec abonentnú kartu zavedie alebo 
ponechá len spoplatnené parkovanie. 
O abonentnú kartu si môže požiadať každý, kto nemá trvalý 
pobyt v danej zóne ale býva napríklad v prenajatom byte, kde 
chce parkovať. Abonentom tiež môže byť živnostník, firma alebo 
občianske združenie, ak majú v danej zóne svoje sídlo alebo pre-
vádzku.

    Na ťahu sú mestské časti

Zmenou štatútu hlavného mesta sa mestským častiam zverili 
mestské kompetencie na účely parkovania. To znamená, že bra-
tislavskí poslanci síce schválili parkovaciu politiku v hlavnom 
meste, no detaily sú už na mestských častiach. Tie si budú musieť 
schváliť svoje vlastné všeobecne záväzné nariadenie. Celý proces 
ale nie je tak jednoduchý, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 
„Momentálne si robíme dopravno-kapacitné prieskumy jed-
notlivých lokalít v Ružinove. Teda zisťujeme, koľko parkujúcich 
automobilov v súčasnosti máme, koľko z nich je bratislavských 
a koľko mimobratislavských a koľko parkovacích miest budeme 
vedieť vyznačiť v zmysle príslušných noriem. Taktiež je dôležité, 
koľko vozidiel parkuje na miestnych komunikáciách a koľko vo 
vnútroblokoch, práve tie sú najväčším problémom,“ objasnila 
Alexandra Szökeová, vedúca referátu územného plánu a regionál-
neho rozvoja na ružinovskom miestnom úrade. 
Prieskumy budú slúžiť na prípravu koncepcie už samotnej par-
kovacej politiky. „Zatiaľ nevieme, či spravíme zóny zmiešané, 
ktoré budú pre domácich i abonentov, ktorí si zakúpia abonentnú 
kartu alebo si zaplatia. Možno zóny oddelíme, zvlášť budú pre 
rezidentov, teda Bratislavčanov a zvlášť pre abonentov. Všetko 
nám ukážu prieskumy jednotlivých lokalít. V oblastiach, kde sa 
nachádzajú obchodné centrá, administratívne budovy či naprí-
klad úrady, bude musieť byť pochopiteľne viac miest pre abonen-
tov ako v lokalitách, kde sú len bytové domy,“ dodala Alexandra 
Szökeová. A hlavne, nie je to otázka blízkej budúcnosti, ale 
viacerých mesiacov. „Čakajú nás náročné rokovania, jednak so 
zástupcami mestskej časti i so zástupcami verejnosti. Preto ráta-
me, že tento rok to pravdepodobne nebude,“ ukončila Alexandra 
Szökeová.

Autor: Katarína Kostková
Foto: Stanislav Šenc

inzercia

Bratislava sa od marca zaradí medzi európske metropoly, v ktorých sú jednotné pravidlá 
parkovania samozrejmosťou. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve  bratislavskí poslanci 
zahlasovali za návrh všeobecne záväzného nariadenia. Parkovacia politika sa tak v hlavnom 
meste stáva realitou. Jej podmienky i zásady si budú najbližšie týždne schvaľovať i jednotlivé 
mestské časti.
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Ceny nehnuteľností stúpajú

Minulý rok poskytli banky rekordné obje-
my hypotekárnych úverov a veľký dopyt 
po bývaní tlačil na rast cien nehnuteľnos-
tí.  Realitný trh sa priblížil k dobe, ktorá 
na Slovensku panovala pred krízou a ceny 
nehnuteľností a pozemkov sa pomaly 
šplhajú stále vyššie a vyššie. Podľa pre-
zidenta Národnej asociácie realitných 
kancelárii Slovenska Jána Palenčára bude  
v tomto roku trend stúpania pokračovať: 
„Predpokladám, že vývoj rastu cien nehnu-
teľností, predovšetkým rezidenčných, bude 
pokračovať aj v roku 2017. K spomaleniu 
rastu cien ale príde v prípade starších bytov. 
A to z dôvodu, že na trh sa umiestni veľké 
množstvo nových bytov. Ľudia tak budú 
mať väčšie možnosti výberu. Ceny starších 
bytov minulý rok stúpli hlavne kvôli tomu, 
že ľudia potrebovali bývať hneď, nechceli 
čakať na nové projekty a práve staršie byty 
boli k dispozícii.“ 

LACNEJŠIE UŽ BOLO
Tí, ktorí dúfali, že v roku 2017 pôjdu ceny 
nehnuteľností nadol, budú sklamaní. Aj keď 
od marca začnú platiť nové pravidlá pre 
poskytovanie hypoték a nie každý dosta-
ne toľko peňazí, o koľko si zažiada, dopyt 
po bytoch a domoch bude pretrvávať 
naďalej. Aj v tomto roku sú totiž výborné 

podmienky na to, aby ceny nehnuteľnos-
tí naďalej stúpali. „V súčasnosti sme ešte 
stále pod hranicou najvyšších cien, ktoré na 
Slovensku panovali v roku 2008, zhruba 15 
až 20 percent. Ten trh tak má ešte priestor 
na rast. Treba si ale uvedomiť, či je trh zalo-
žený na reálnom dopyte obyvateľov, ktorí 
majú záujem kúpiť si bývanie. A to môžeme 
dnes zodpovedne prehlásiť, že veľká časť 
kupujúcich sú práve ľudia, ktorí si kupujú 
nehnuteľnosť za účelom vlastného býva-
nia. Nejde teda o špekulatívne navyšovanie 
cien, ale je založené na reálnom dopyte 
kupujúcich,“ uviedol na margo rastu cien 
Ján Palenčár.
S Jánom Palenčárom súhlasí aj Martin Čapo, 
riaditeľ realitnej kancelárie a zároveň vice-
prezident Národnej asociácie realitných 
kancelárii Slovenska. Aj keď presné per-
cento rastu cien nehnuteľností odhadnúť 
nevie, predpokladá, že príde k miernemu 
spomaleniu rastu. Rast cien síce bude pretr-
vávať, ale nie až taký dynamický, ako tomu 
bolo posledné mesiace. „Na jednej strane 
je tu zásah na strane dopytu, kde Národná 
banka Slovenska sa snaží trh udržať v neja-
kých tých rozumných mierach. Na druhej 
strane tu ale máme ponuku developerských 
projektov, ktorých výstavba začala pred 
rokom a pol, tie momentálne prídu na trh  

v podobe hotových bytov. To bude mať 
vplyv na trh a na mierne spomalenie rastu. 
Vo vyhľadávaných lokalitách v hlavnom 
meste ale budú mať ceny stále zhruba desať 
percentný medziročný nárast,“ objasnil 
Martin Čapo. K vyhľadávaným lokalitám 
patrí aj Ružinov. 
 
JE SI Z ČOHO VYBERAŤ
Zvyšovanie cien nehnuteľností by teda 
malo nadviazať na minulý rok. Odborníci  
z realitného trhu predpokladajú, že stúpnu 
najmä ceny jedno a trojizbových bytov, 
ktoré sú medzi kupujúcimi najviac vyhľa-
dávané. Na cene by mali stúpať aj luxusné 
nadštandardné nehnuteľnosti, po ktorých 
je tiež v hlavnom meste dopyt. Na trhu si 
je v dnešnej dobe z čo vyberať. Potvrdzuje 
to aj Ján Palenčár: „Za posledné roky sa do 
veľkej miery zvýšila kvalita developerských 
projektov. Či už z pohľadu architektúry, 
technického vybavenia a dispozície bytov. 
Je to spôsobené tým, že klienti si dnes vybe-
rajú, správajú sa veľmi sofistikovane. Veľmi 
rozumne a pragmaticky hodnotia každý 
jeden projekt. A preto sa developeri snažia 
klientovi priniesť kvalitnejšie, lepšie a zaují-
mavejšie bývanie.“
Ak teda rozmýšľate nad kúpou nehnuteľ-
nosti, netreba váhať. Martin Čapo tvrdí, 
že ideálny čas je vtedy, keď je kupujúci 
pripravený: „Pripravený v zmysle, že nao-
zaj je etablovaný v svojom zamestnaní,  
v partnerskom rodinnom vzťahu, jeho príj-
my sú stabilné. Vie, že daná lokalita v ktorej 
pôsobí je tá, v ktorej chce žiť. To je ten správ-
ny čas. Orientovať sa podľa toho ako sa 
vyvíja trh nedáva zmysel. Bežný kupujúci, 
ktorý nehnuteľnosť kupuje pre svoju vlast-
nú potrebu, je človek, ktorý svoje nákupné 
rozhodnutie odložiť nemôže.“ 

Autor: Katarína Kostková
Foto: Stanislav Šenc

Pre realitný trh bol rok 2016 
mimoriadne úspešný. Dopyt po 
bývaní bol vysoký, úspech mali 
novostavby ale i staršie byty, 
ktoré sa predávali za enormne 
vysoké ceny.
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Polstoročnica na Ostredkovej

Zlatú Ružinovskú lýru získala Zuzana Fridecká

Žiaci z Borodáčovej  
odporúčajú tvorivé objavovanie

Oslava vo veľkom štýle. Taká, akú si úspešná škola zaslúži.  
A to Základná škola Ostredková bezpochyby je. Dokazuje to 
najlepšie ako vie, skvelými študijnými výsledkami svojich žiakov  
a každoročným vysokým počtom žiadostí o prijatie detí do prvého 
ročníka. „Je to veľmi zvláštny pocit, lebo som si uvedomila, že som 
v poradí piata riaditeľka našej školy. A symbolická piata desiatka 
priniesla tejto škole mňa. Som poctená, že stojím na čele tak skvelej 
školy, plnej úžasných žiakov, pedagógov, kolegov, kamarátov,“ 
neskrývala dojatie riaditeľka Erika Drgoňová. Na slávnostnom 

programe k príležitosti polstoročnice školy boli ľudia, ktorí s ňou 
majú veľa spoločného. Nielen tí súčasní pedagógovia  
a deti, ale i tí minulí žiaci, učitelia či riaditelia. „Je to úžasné, na tejto 
škole som prežila veľmi veľa rokov, rada sa sem vraciam. Rada 
stretnem ľudí, s ktorými som pracovala a ktorí mi prirástli k srdcu. 
Teší ma, že škola ide tým správnym smerom, že pokračuje  
v tom, o čo som sa snažila aj ja s mojim vtedajším kolektívom. 
A vlastne, nie že pokračuje, je dokonca ešte lepšia,“ pozitívne 
zhodnotila svoje bývalé pôsobisko jedna z predchádzajúcich 
riaditeliek ZŠ Ostredková Darina Šajdíková. 
Moderátorka Adela Banášová, súrodenci herci Kaprálikovci  
i Csinovci, či hokejisti Róbert Pukalovič a Ivan Dornič. Aj tieto 
úspešné známe tváre kedysi sedeli v laviciach ZŠ Ostredková. 
Trend úspešnosti si škola udržuje naďalej, aj dnes sa môže popýšiť 
dobrými žiakmi a skvelými učiteľmi. „Ja pôsobím na tejto škole už 
desať rokov. Škola je výborná nielen vybavením, ale i kolektívom. 
Na vysokej úrovni je aj vzťah pedagóg a žiak. A to si myslím, že 
je najviac. Dobre, priam komfortne sa tu cítime všetci,“ nešetril 
chválou na svoje pôsobisko učiteľ Daniel Divinec. Základná škola 
Ostredková naozaj funguje ukážkovo. Za 50 rokov svojej existencie 
sa vypracovala na top školu, nielen v Ružinove, ale  
i Bratislave. Riaditeľka Erika Drgoňová presne vie, čo želá škole na 
ďalších päťdesiat rokov: „Aby ju zub času neohlodával, aby  
v nej prevládala príjemná atmosféra a priateľské vzťahy. Aby mala 
najmä naďalej dobrých učiteľov a tým učiteľov zo srdca prajem 
dobrých žiakov.“

Autor: Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová

Talentovaní textári a skladatelia, nové tváre a atmosféra ako pred rokmi. Takto vyzeral 
prvý ročník Ružinovskej lýry pod taktovkou spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. Budúcnosť 
slovenskej hudobnej scény tak súťažila o zlatú, striebornú a bronzovú lýru.
Podmienkou súťaže bolo, aby autor pochádzal z Bratislavského kraja a pieseň nebola dovtedy 
zverejnená. Do Ružinovskej lýry sa prihlásilo až 33 piesní. Do finále postúpilo 10 najlepších, 
ktoré vybrala odborná porota v zložení: Katka Ivanková, Ľuboš Zeman a Vladimír Valovič. 
Finálová desiatka dostala šancu zaspievať v sprievode známeho Orchestra Gustava Broma. 
Spomedzi finálovej desiatky súťažiach si zlatú Ružinovskú lýru odniesla Zuzana Fridecká  
s piesňou Ako strom. Text napísala spolu s Matejom Frideckým, hudobnú zložku vytvorila 
samotná víťazka. „Veľmi sa teším. Je to taký pocit zadosťučinenia, že konečne sa niečo 
podarilo, keď sa človek roky snaží,“ povedala po vyhlásení výsledkov mladá mamička  
a talentovaná hudobníčka Zuzana Fridecká. Striebornú lýru a 2. miesto vyhrala pieseň 
Brány, ktorej text a melódiu skomponoval Peter Farkašovský. Na 3. mieste sa umiestnil 
Branislav Heriban s piesňou Zajtra snáď. Autorsky sa na nej podieľal Peter Konečný a v hudbe 
sekundoval Matúš Minarovič. Cenu Mestskej časti Bratislava-Ružinov si prevzal z rúk starostu 
Róberto Patejdl. Zabodoval s piesňou Hľadá sa žena, ktorú aj sám skomponoval. „Chceme i 
naďalej podporovať slovenskú tvorbu a slovenských autorov. Už teraz máme s pokračovaním 
súťaže veľké plány,“ uviedla riaditeľka Cultus-Ružinov, a.s. Andrea Kozáková. Prvý ročník 
súťaže finančné podporil Bratislavský samosprávny kraj a mestská časť Ružinov. (red)

So začlenenými žiakmi sme sa zúčastnili animačného programu 
v  SNG v  Esterházyho paláci. Animačný program sa nám veľmi 
páčil a preto by sme ho chceli dať do pozornosti aj ďalším školám 
v Ružinove.
Cez sochy a obrazy sa nám  tlmočili celé príbehy, podobenstvá aj legendy. 
Sprevádzajúca lektorka pútavou formou poukázala na moc vizuálnej 
kultúry pri formovaní verejnej mienky tak v histórii ako aj v súčasnosti. Na 
výstave sa žiaci naučili čítať symboly a obsahy diel. Príbehy žiaci posunuli 
vlastným smerom pri tvorivom zadaní kreatívneho a výtvarného textu. 
V  ateliéri  SNG žiaci pracovali na tvorivom objavovaní symbolov a  ich 
prenesení na vlastný výrobok. Nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to! 
Jednotlivé animačné programy sa dajú absolvovať samostatne, alebo aj 
všetky. Vďaka metodickým listom môže práca pokračovať aj v škole.

Anna Jakubcová
školský špeciálny pedagóg ZŠ Borodáčova

Päťdesiatka, päťdesiatka, to nie je žiadny vek....no 
v prípade základnej školy je to už vek úctyhodný. 
Polstoročnicu oslávila jedna z najlepších a 
najvyhľadávanejších ružinovských základných škôl.

Hojdana Február 2017
Hojdana bude počas polročných a jarných prázdnin 

zatvorená: (3.2., 20. až 24.2.2017)
1., 8. a 15.2. Tanec ako cesta k sebe - cvičenie tancom 
pre dospelých (18,15 – 19,30 hod.)
2. a 9.2. Otvorená hodina hudobného krúžku  
s prvkami muzikoterapie pre 2 - 3 ročné deti (10:00 hod.)
7., 14., 21. a 28.2. Šikulinček – utorkové tvorivé 
dielničky pre deti a rodičov (9:30 a 10:30 hod.)
10.2. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí 
(10:00 hod.)
11. - 12.2. Rešpektovať a byť rešpektovaný – 3. časť 
kurzu pre rodičov aj pedagógov, v spolupráci s OZ 
Monte Plus
17. - 19.2. Handle prístup -  I. a II. stupeň, kurz  
v spolupráci s OZ CDKL5 Slovakia 
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Knižnica Ružinov v dokumente
Knižnica Ružinov je navštevované miesto. Na jej jednotlivých pobočkách 
nájdu návštevníci knižné novinky i starú-dobrú klasiku. Obslúžia i poradia 
vám milé dámy, ktorých život je už roky spätý s knihami. Slovom, knižnice 
žijú vlastným životom a tá v Ružinove nie je výnimkou. Na svoje konto si 
ale môže pripísať historický úspech, ktorý sa doteraz nepodaril nikomu – 
natočila vlastný dokument.
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že práca knihovníka je stereotypná, nie je tomu 
tak. Dôkazom je dokument, ktorý uzrel svetlo sveta koncom minulého roka. Jeho 
autorkami sú dve pracovníčky Knižnice Ružinov: Adriana Adamovská a Kamila 
Čermáková. Ide vôbec o prvý dokument svojho druhu. Napriek tomu, že v istých 
fázach prekročil hranice Ružinova, navždy sa jeho vznik bude spájať s adresou 
mestskej časti. „Som rada, že som im dala priestor na tvorivosť a realizáciu. Videla 
som, že sú šikovné, že chcú niečo vytvoriť, majú čo povedať a spojiť nás do jednej veľkej 
rodiny, aby sme niečo pre knižnú kultúru urobili,“ tvrdí Darina Horáková, riaditeľka 
Knižnice Ružinov. Dokument má približovať prácu knihovníkov a odbúravať predstavy, 
do ktorých sú verejnosťou „zaškatuľkovaní“. Film vznikal rok investigatívnymi a 
poznávacími výjazdmi autoriek. „Život (ne) knihovníka“, ako sa dokument nazýva, 
tak po prvý raz odhaľuje skutočnú tvár profesie, ktorá v súčasnosti pomaly upadá do 
zabudnutia. „Dokument vznikol na podnet okolia, pretože veľa ľudí sa ma pýtalo, čo 
vlastne robím v knižnici. Nevedela som im to v skratke opísať. Samozrejme si mysleli, že 
knižnice sú buď zatvorené, alebo sa tam stále len vypožičiavajú knihy a tam to končí. 
My už ale v knižnici máme zamestnancov, ktorí sa venujú aj úplne iným činnostiam,“ 
objasnila jedna zo spoluautoriek dokumentu Adriana Adamovská. Autorky projektu 
si vytipovali knihovníkov, ktorí sú príkladom toho, že táto funkcia sa rozvíja a zaručuje 
pestrý profesijný život. Od organizovania rôznych akcií a podujatí, cez marketing 
alebo prácu s elektronickými knihami. „Spolupracovali sme s mladými knihovníkmi, 
navštívili sme rôzne knižnice. Kniha má vždy čo ponúknuť, či už sú to príbehy, 
posolstvá alebo vzdelanie, rozptýlenie či zábava,“ myslí si Kamila Čermáková, druhá 
spoluautorka. Takmer 40 minútový dokument si môže každý zadarmo pozrieť na 
portáli spolku slovenských knihovníkov a knižníc, kde je už v týchto dňoch zverejnený.

Autor: Veronika Vasilková 

Televíziu Ružinov čakajú zmeny! 
Zlepšiť by sa mala kvalita obrazu
Začiatok roka sa zväčša spája aj s akýmsi hodnotením toho predošlého. 
O tom, čo sa v televízii Ružinov a Ružinovskom echu zmenilo a aké sú 
„televízne“ plány do budúcna, sme sa rozprávali s riaditeľom TVR a RE, 
s.r.o. Igorom Adamcom. 

Na čele Ružinovskej televízie a Ružinovského echa ste 
už prekročili hranicu 6 rokov. Čo sa za ten čas v televízii a 
echu zmenilo? Ktoré boli tie najvýznamnejšie vylepšenia?
V televízii sa toho zmenilo mnoho. Od personálneho 
obsadenia, cez programovú štruktúru, dosiahnuteľnosť 
televízie až po nový výzor niektorých relácii. Myslím, že sa 
nám pomaly darí meniť kompletnú vizuálnu podobu televízie. 
Echo, v časoch, keď som ho prebral nebolo zlé, aj tak sme  

v ňom urobili trochu obsahový poriadok a mierne sa zmenil aj jeho výzor. 

Televízia má za sebou aj „čerstvé" zmeny. Aké sú to? 
Opustil nás pán šéfredaktor televízneho spravodajstva a doterajší šéfredaktor 
echa pán Stanislav. Televízia nebude mať v budúcnosti  špecializovanú funkciu 
šéfa spravodajstva, redaktorky si editorskú prácu rozdelia. Echo má novú 
šéfredaktorku.

Zmenila sa aj programová štruktúra?
Nie, programovú štruktúru televízie podľa môjho názoru netreba meniť. Zatiaľ.

Život v médiách je možno ešte dynamickejší ako v iných oblastiach. 
Média musia byť jednoznačne v centre nielen diania, ale i pokroku. Aké 
sú televízne plány na tento rok? Môžu sa diváci tešiť na ešte lepšiu kvalitu 
vysielania?
Jednoznačne musíme niečo urobiť s technikou vnútri televízie ako sú kamery, 
vysielacie pracovisko a strihací pult. Investícia sa pohybuje v sumách, ktoré 
presahujú možnosti nášho bežného rozpočtu. Ja som za 6 rokov svojho pôsobenia 
nikdy nežiadal od zastupiteľstva navyše ani euro, teraz ale asi požiadame 
poslancov o jednorazovú podporu. Ak pôjde všetko dobre a podľa predpokladov, 
na nových mašinách by sme mali vysielať od začiatku jesene. A bude to na kvalite 
obrazu určite vidieť.

(red)
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Na margo tradície v Ružinove

K Vianociam neodmysliteľne patria stretnutia 
priateľov, spolužiakov, kolegov na vianočných 
trhoch. Rovnako ako stretnutia rodiny pri 
sviatočnom stole. Slogany „nikto nemá byť 
sám“, „rodina zasadne k spoločnému stolu“, „pri 
sviatočnom stole nikto nesmie chýbať“ sa šíria 
z médií týždne pred Vianocami. U nás sa z tejto 
vyše storočnej tradície stal kult a to bez rozdielu, 
aké bolo spoločenské zriadenie. Nič proti tradícii, 
ale to celoplošné masové mentorovanie, že ide 
o rodinný sviatok a proklamácia, že nikto nemá 
byť sám, má niekoľko trhlín. Nie vždy je možné, 
aby sa všade všetci členovia rodiny v daný večer 
stretli. Niekto je v práci, iný chorý. Navyše medzi 
nami žijú aj takí, ktorí žiadnu rodinu nemajú. 
Spadajú do nej ovdovelí, rozvedení, slobodní 
i bezdetní. Možno je tam aj podskupina tých, 
ktorá nemajú súrodencov a sú teda aj sami ako 
prst. Dôvodov je veľa, prináša to rozmanitosť 
života. Títo ľudia sú všeobecne nazývaní ako 
osamelí. 
Opäť akési klišé, pretože osamelosť sa predsa 
neodvíja od statusu. K tomu sa ešte vrátim. 
Cieľom tejto mojej poznámky je poukázať na 
výnimočný prístup k osamelým seniorom  
v Ružinove. Tu práve na Štedrý večer majú 
osamelí možnosť sadnúť si k sviatočnému stolu  
s pánom starostom. Ide o ojedinelý počin  
v Bratislave. V ostatných mestských častiach sa 
starostovia s osamelými stretávajú aj týždeň 
pred Vianocami. Takže osamelí Ružinovčania 
sa skutočne ani na Vianoce nemusia cítiť sami, 
stačí prijať pozvanie a prísť. Príjemné prostredie 
Ružinovského domova seniorov aj  
s personálom, kapustnica, program, príhovory 
hostí, darček, to všetko umocnilo slávnostnú 
atmosféru. Rozhovory so spolusediacimi a 
možno aj dohovorené stretnutie po sviatkoch 
boli zážitkom, ktorý si prítomní preniesli do 
svojich domovov. Je dokázané, že sviatky 
premietnuté do spomienok obohacujú. Tí, ktorí 
boli na vianočnom stretnutí, mi určite dajú za 
pravdu. A tí, ktorí sa vlani ostýchali prísť, budú 
mať možnosť tak urobiť na budúce Vianoce. Pán 
starosta určite tento zvyk zachová.
A teraz sa ešte vrátim k statusu osamelosti. 
Každý je osamelý len tak, ako si osamelosť 
pripustí. Možnosti nájsť si priateľov je veľa, i 
keď to nie je jednoduché. Ale ak sa chce, tak 
sa možnosti otvoria. V Ružinove je ich pre 
seniorov veľa počas celého roka. Kultúrne 
podujatia, zájazdy, športové preteky, posedenia 
v denných centrách. Stačí iba prekonať svoje 
vlastné zábrany a prísť. K úplnosti názorov na 
vianočný kult rodiny ešte jedna informácia. 
Napríklad v Taliansku nepoznajú zvyk štedrej 
večere. Je to bežný deň, vo veľkých mestách 
sú obchody otvorené aj do 21-tej hodiny. 
Darčeky sa rozdávajú až po sviatočnom obede 
25.decembra. Ale najmä dospelým, deťom nosí 
darčeky La Befana a to 6. januára, podobne 
ako náš Mikuláš. Pritom 25. decembra sú 
otvorené reštaurácie, pretože mnohí práve v nich 
sviatočne stolujú, ale nie je to len bezprostredná 
rodina. Podobne je to aj v Španielsku. Kult 
Vianoc ako sviatkov rodiny tam nikto masovo 
neproklamuje. Na druhej strane sa ani masovo 
nespomínajú osamelí. Takže platí, že každá 
minca má dve strany.  A to aj vo zvykoch a 
prístupoch k Vianociam v štátoch EÚ.

Jana Miklovičová
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Rozprávkové domy na Trnávke

Novousadlíci najprv bývali na privátoch  
v centre mesta, kde ale miesta popri 
„starých Bratislavčanoch“ nebolo až tak veľa. 
V dôsledku toho vznikla v hlavnom meste 
tzv. bytová kríza. Vedenie Bratislavy sa preto 
rozhodlo, že novým obyvateľom sprístupní 
aj okrajové časti mesta, aby si tu vystavali 
svoje vlastné bývanie. „Väčšinou išlo o 
zastabilizovanie ľudí, ktorí tu pracovali, čiže 
to boli robotnícke kádre, ktoré pracovali 
v továrňach. V tých rokoch boli robotníci 
pyšní, že pracujú, lebo im z toho plynuli 
rôzne výhody,“ vyjadrila sa Jana Hamšíkova 
z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Prvé 
domy, ktoré na Trnávke postavili, boli veľmi 
jednoduché. 

Trnávka vznikla ako samostatná časť 
Bratislavy a svoje prvé osídľovanie 
zažila v 19. storočí. Začiatkom 
20-tych rokov minulého storočia sa 
Bratislava postupne zahusťovala, 
stavali sa tu továrne a do mesta tak 
prichádzali aj ľudia z okolia. 

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

riadková inzercia

Zahlasujte za ihrisko v Ružinove
Mestská časť Ružinov sa zapojila do projektu  
„Ihrisko Žihadielko“. Ide o súťaž, v ktorej víťazi získajú 
vďaka hlasom verejnosti nové ihrisko. Samosprávy sú 
rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií 
pričom v každej z nich vyhrávajú prvé dve mestá, obce  
s najvyšším počtom hlasov. Vlani Ružinov nebol úspešný 
a ihrisko s veľkým náskokom vyhrala Dúbravka.  
Tento rok prihlásila mestská časť na základe kritérií 
súťaže do hlasovania detské ihrisko v areáli základnej 
školy na Vrútockej ulici. Zahlasovať zaň môžete aj vy na 
stránke https://zihadielko.lidl.sk/ a to každý deň do  
28. februára 2017.

(red)

Väčšinou mali len jednu izbu, kuchynku a malú predzáhradku. Veľa 
z týchto domov je zachovaných dodnes a tvoria jadro súčasnej 
Trnávky, ktorá svojím položením pôsobí ako samostatná dedinka. 

Vznik Masarykovej kolónie
Na prázdnom území Trnávky bola naplánovaná urbanizácia. Išlo 
o takzvanú Žandársku kolóniu, postavená so štátnou podporou 
a iniciovaná prezidentom T. G. Masarykom. Vznikol tak súbor 
domov, ktoré poznáme pod názvom Masarykova kolónia. Tie už 
na prvý pohľad nepôsobia jednoduchou architektúrou, ako tomu 
bolo pri prvých domoch, ktoré sa tam stavali. Územie, na ktorom 
sa nachádzajú má vejárovitý charakter. Jeho začiatok je v parku, 
ktorý dotvára rozprávkovú atmosféru celej oblasti. 

Ulice sú usporiadané lúčovito.  Masarykovu kolóniu tvorí 30 
dvojdomov, ktoré sa o seba opierajú štítovou stenou. „Špecifickým 
prvkom tejto architektúry sú zalomené štíty striech, čo vytvára 
zaujímavý efekt. Aj samotná strecha má zvláštny tvar, je 
zaoblená,” dodala Jana Hamšíková. Tieto rozprávkové domy, boli 
najpravdepodobnejšie určené hlavným majstrom, teda ľuďom, 
ktorí mali vyšší spoločenský status v rámci fabrík. Tí chceli už 
väčší komfort, ktorý im táto výstavba ponúkla, či už priestorový 
alebo záhradný. Domy v Masarykovej kolónii sú zapísané ako 
pamätihodnosti Ružinova, ale aj Bratislavy. Preto sa všetky zásahy 
do ich architektúry musia robiť s ohľadom na ich históriu, aby to 
pôvodné, čo je na nich vzácne, bolo zachované. 
Za poskytnuté informácie ďakujeme PhDr. Jane Hamšíkovej  
z Mestského ústavu ochrany pamiatok. 

Autor: Marianna Podlucká 
Foto: Autorka 

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

riadková inzercia
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Nekoketoval som so  
zahraničím, zostal som verný Slovensku

Keď môžem pomôžem,  
keď nepomôžem, aspoň neuškodím

Miro Gregor sa narodil  18. septembra 1931 v Žiline. Od ukončenia 
gymnázia je jeho život neoddeliteľne spätý s fotografovaním. Je jeho 
vášňou, prácou i záľubou a venuje sa mu dodnes. Na svojom konte 
má 14 autorských obrazových fotografických publikácií, z toho sú tri 
samostatné vydania kníh o Bratislave. Za svoju prácu bol aj niekoľko 
ocenení. Medzi tie najnovšie patrí titul Osobnosť slovenskej fotografie 
z roku 2011 a vlani získal aj Výročnú cenu Samula Zocha, ktorú 
udeľuje Bratislavský samosprávny kraj.

Fotografie majú  tú zvláštnu schopnosť, 
že je v nich zachytená určitá hĺbka. Nesú 
v sebe nie len časť  z fotografovaného 
objektu, ale i z fotografa samotného. 
Bolo vždy vaším snom venovať sa práve 
foteniu?
V roku 1957 som získal som cenu časopisu 
Československá fotografie na celoštátnej 
výstave ĽUT za snímku Splnená túžba. 
To rozhodlo o tom, že som rozhodol 
celoživotne venovať fotografovaniu 
venoval celý svoj život. Vo svojej tvorbe 
som sa venoval aj aktom, pričom som si 
vytvoril svoj osobitný štýl. S nimi som sa 
presadil nie len u nás, ale aj v zahraničí. 
Akty, ktoré som nafotil, boli ako prvé 

publikované v československých novinách.

Pri aktoch je tenká hranica medzi 
umením a vulgárnosťou. Ako sa vám ju 
podarilo udržať?
Bolo to práve mojim osobitým štýlom. Ja 
som fotograf a grafik. Fotil som čiernobiele 
akty a zväčša išlo len o detaily, kontúry 
a nefotil som tváre. V tejto svojej tvorbe 
som sa snažil vyjadriť vzťah medzi líniami a 
tvarmi. Trojrozmerný subjekt som redukoval 
čelným osvetlením  a vysokým kontrastom 
do dvojrozmernej plochy obrazu.

Vo svojej tvorbe ste začali aktami, ale 
nevenovali ste sa len im. Učarovala vám 
aj slovenská krajina.
Presne tak. Neskôr som sa orientoval 
najmä na publikačnú tvorbu. Vydal som 
14 autorských obrazových fotografických 
publikácií, v ktorých som zachytil krásy 
Slovenska. V mojej tvorbe ma veľmi 
podporovala moja manželka Anička. Vďaka 
nej som po vydaní kníh o Žiline prešiel  na 
Gemer a urobil knihu aj o ňom. Tri knihy 
som venoval aj hlavnému mestu. Všetky 
knihy som si graficky upravoval sám, aj 
som si k nim písal texty. Pri fotografovaní 

som prešiel prakticky celé Slovensko. Od 
najvyšších vrcholov, kam som „vláčil“ ťažkú 
24 kilovú techniku, až po jaskyne. Našu 
krajinu mám poriadne preštudovanú, 
prechodenú.

Pri fotografovaní ste sa zamerali na 
Slovensko. Nikdy ste nerozmýšľali nad 
fotením v zahraničí?
Nikdy som nekoketoval s myšlienkou fotiť 
miesta v zahraničí. Mojou špecialitou bolo 
a je Slovensko. Zostal a som mu verný. Fotil 
som ale pre slovenské podniky, z čoho 
vzišli publikácie ako napríklad Tesla Orava, 
Hydrostav či Sklárne Poltár. 

Čomu sa venujete aktuálne?
Zväčša „pendlujem“ medzi bytom na 
Štrkovci a mojím ateliérom. Aktuálne 
pripravujem veľkú výstavu v galérii 
Umelka. Pôjde o prierez mojej celoživotnej 
tvorby, takúto výstavu v Umelke doteraz 
ešte nikto nerobil. Postupne som vyberal 
tie najlepšie z mojich fotiek a rámoval ich. 
Výstava bude v auguste tohto roka.

Autor: Marianna Šebová
Foto: archív Mira Gregora

Seniori z Ružinova robia mestskej časti 
výborné meno. Sú aktívni, zapájajú sa do 
všelijakých projektov, vyhrávajú rôzne 
súťaže. Magdaléna Chudá je toho živým 
dôkazom. 
Po tom, čo Magdaléna Chudá získala, tak 
ako aj ďalší traja seniori, ocenenie Senior 
roka 2016 na úrovni hlavného mesta sa jej 
dostala aj vyššia pocta. Na slávnostnom 
udeľovaní ocenení v Bojniciach si prevzala 
ocenenie Senior roka Slovenska. „S niečím 
podobným som vôbec nepočítala a veľmi 
ma to dojalo. Lebo ja som nikdy nerobila 
niečo preto, aby si to niekto všimol. Všetky 
aktivity robím s láskou a veľkou chuťou. Ale 
potešila som sa.  Už keď ma ocenili  
v Bratislave. Ale to celoslovenské ocenenie 
ma úplne dostalo,“ neskrývala radosť 
Magdaléna Chudá. 
Ružinovčanka Magdaléna Chudá je 
seniorka, ktorá by sa pokojne mohla 
stať vzorom pre ostatných svojich 
rovesníkov. Je mimoriadne aktívna, vedie 
Jednotu dôchodcov na Zimnej ulici, je 
členkou Miestneho spolku Slovenského 
červeného kríža na Miletičovej ulici a je 

spoluzakladateľkou občianskeho združenia 
Ľadové medvede. A nielen to sama sa 
pravidelne ponára do ľadových vôd. „Vždy 
som sa venovala turistike a cestovaniu, 
teraz som to len rozšírila medzi viacerých 
seniorov. Pravidelne sa stretávame na 
rôznych výletoch. Vždy som mala chuť 
robiť niečo organizačné, v práci sa mi to 
nepodarilo, tak si to vynahrádzam teraz 
na dôchodku v Jednote dôchodcov. No a 
ľadové medvede sú moja srdcovka, vyzerá 
to hrozne, ale je to perfektné,“ dodala 
pani Magdaléna, ktorá robí Ružinovu 
skvelé meno. Veď nie každé mesto, obec či 

mestská časť sa môže popýšiť, že práve tu 
aktívne žije najlepší slovenský senior. 

Autor: Katarína Kostková
Foto: M.Pener

Pozvánka na výlet
ZO JDS Zimná, Bratislava II organizuje 

pre seniorov  nasledovný  výlet:
8.2.2017 /streda/   

Rajecká lesná – slovenský Betlehem
Podrobné informácie sú na nástenke 
v Seniorskom informačnom centre na 

Zimnej ul. l

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku

Bratislava II   Zimná - Ostredky
oznamuje svojím členom, že členské 

príspevky na rok 2017 sa budú vyberať 
v mesiacoch  január a február každý 

štvrtok  od 11,30 do 13,00 hod.  
v SIC na Zimnej ul. č. 1.  

Ďalej už len každý 1. štvrtok v mesiaci.
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Súťažte o  knihu Jabloňové lásky od Zuzany Širokej ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 
15.2.2017 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružiinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a 
telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 3/2017. Správne znenie tajničky RE 12/2016: ,,...na šťastie v dobe nešťastia." Knihu Muž na úteku, žena dolu hlavou od 
Ivany Lackovej získava Nadežda Šlachtová z Kupeckého ulice.

Ples Ružinovčanov v štýle 80. rokov

„Keď sme rozmýšľali nad témou plesu, napadlo 
nám, že všetci čo pracujeme v Cultuse, máme 
radi toto obdobie a 80. roky sú nám blízke, tak 
sme na to vsadili,“ objasnila Andrea Kozáková, 
riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. Do 
tanca počas celého večera vyhrávala kapela 
Ludo Kuruc Band. Parket bol plný od prvej 
chvíle. Ružinovčania sú dobrí tanečníci a  
neboja sa to ukázať. Medzi nimi sa našli aj takí, 
ktorí nič nenechali na náhodu a tematickému 
večeru sa prispôsobili aj výberom svojho 
oblečenia. Tancovalo sa na dvoch tanečných 
parketoch. Kto chcel zakúsiť trošku romantiky či 
nostalgie, mohol si vo veľkej sále v prítmí, ktoré 
poskytovala, zatancovať na videodiskotéke.  
Pomyslenou „čerešničkou na torte“ bolo 
vystúpenie legendárneho Petra Hečka so 
skupinou Bony M Again. Večerom sprevádzala 
šarmantná speváčka a herečka Katarína 
Ivanková, ktorá spolu s Karolom Csinom 
zaspievala niekoľko piesní. Neodmysliteľnou 
súčasťou podujatia bola aj tombola, ktorej 
výťažok organizátori zakaždým venovali 
na dobrú vec. V rámci 6. ročníka Plesu 
Ružinovčanov sa touto cestou podarilo vyzbierať 
1486 eur, ktoré poputujú na kúpu verejného 
defibrilátora. Zriadený bude pri vchode do 
Domu kultúry Ružinov a umožní aj laikovi podať 
prvú pomoc.  

Autor: Veronika Vasilková
Foto: Autorka a Filip Adamec

Druhý januárový víkend patril jednému z najobľúbenejších podujatí mestskej časti – Plesu Ružinovčanov. 
Organizátori sa ho rozhodli urobiť v štýle 80. rokov. Ako sa ukázalo, bol to dobrý nápad. Ružinovčania sa 
zabávali do skorých ranných hodín.
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Bohatý rok pre seniorov

Zmeny v príjmových  
hraniciach pri výletoch a stravovaní

Zaujímavé prednášky, súťaže, kurzy, koncerty či potulky po 
Slovensku i zahraničí. To ponúkol minulý rok ružinovským 
seniorom. Rok 2017 ale nebude určite zaostávať, práve naopak! 
Našim dôchodcom toho ponúkne ešte omnoho viac.
Mestská časť opäť sľubuje krásnu „jeseň života“ pre tých skôr narodených. 
Program, ktorý pre seniorov naplánovala, ich zaručene vytiahne z bytov 
a domov. Na svoje si prídu všetci: milovníci cestovania, hudby, tanca, 
i tí, ktorí bažia po nových informáciách a zážitkoch. „Chceme, aby čo 
najviac seniorov malo záujem socializovať sa. Darí sa nám to, čo ma 
veľmi teší. Dôkazom sú zaplnené koncerty, či pravidelné losovanie  
z dôvodu obmedzených kapacitných možností na výlet alebo kurz.  
A spokojní seniori, ktorí s úsmevom na tvári poďakujú a tešia sa na ďalšie 
stretnutie, to je najlepšie ohodnotenie našej práce,“ zhodnotila minulý 
rok Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí  na ružinovskom 
miestnom úrade.

NOVÉ CESTOVATEĽSKÉ ZÁŽITKY
Seniori sa vyberú na výlet po Bratislave, Slovensku, ale i za hranice.  
Aj tento rok bude plný cestovateľských zážitkov. „Mestská časť má 
pripravený bohatý plán výletov. Hneď vo februári navštívime termálne 
kúpele Flexum v Mosonmagyaróvári, ktoré sú u našich seniorov veľmi 
obľúbené. Po troch rokoch sa vrátime do rakúskeho Carnuntumu, 
pozrieť si veľké rímske mesto. Čakajú nás ale i nové destinácie. V Rakúsku 
navštívime zámok Eckartsau a zámok Orth an der Donau. V Maďarsku si 
pozrieme levanduľové záhrady a zámok Pannonhalma, nebude chýbať 
ani komentovaná prehliadka mesta Győr. Samozrejme, nezabudneme 
ani na komentovanú prehliadku Bratislavského hradu, ktorú sme tento 
rok doplnili aj o prehliadku Národnej rady,“ priblížila cestovateľský plán 
Henrieta Valková. 

HUDOBNÉ ZÁŽITKY
Ružinovskí seniori milujú hudbu a tanec. Potvrdili to posledné roky, 
kedy boli koncerty zaplnené takmer do posledného miesta. Po 
pozitívnych ohlasoch je preto odbor sociálnych vecí plný nápadov. 
Henrieta Valková sľubuje, že na svoje si prídu milovníci klasickej hudby 
ale i temperamentného latina: „Verím, že tanečné predstavenie Fiesta 

Latina rozprúdi našim seniorom krv. Vrátime sa aj ku koncertu, počas 
ktorého zaznejú skladby argentínskeho tanga. Vážnu hudbu moderným 
spôsobom predvedú dámy z formácie The Ladies Ensemble.“

NOVINKOU ŠKOLA ZDRAVIA
Od februára budú mať seniori možnosť dozvedieť sa viac o zdraví  
i o starostlivosti oň. Mestská časť spúšťa projekt Škola zdravia, ktorá raz 
mesačne ponúkne seniorom zaujímavú prednášku na zdravotnícku 
tému. „Chceme prispieť aj k vzdelávaniu seniorov. Na bezplatných 
prednáškach, ktoré organizujeme v spolupráci s Farmaceutickou 
fakultou, je vítaný každý, kto sa chce dozvedieť nové informácie. Prvá 
téma v Škole zdravia bude čaje, lieky a ich vzájomná kontraindikácia. 
Prenáška sa bude konať trinásteho februára o 14:30 v Dome kultúry 
Ružinov. Odborníci sa v ďalších prednáškach zamerajú aj na 
Alzheimerovú chorobu, na internetové rady o liečení, či na chronickú 
obštrukčnú chorobu pľúc,“ objasnila vedúca sociálneho odboru.
Seniori sa budú stretávať aj na spoločenských akciách, ktoré pre nich 
mestská časť pravidelne organizuje. Oslávenci si spoločne pripijú na 
stretnutí jubilantov a v rámci mesiaca úcty starších nebude v októbri 
chýbať deň seniorov, ktorý je vždy plný zaujímavých informácii. 
O všetkých pripravovaných akciách sa seniori dočítajú nielen na 
stránkach Ružinovského echa, či na stránke mestskej časti. „Pokračujeme 
aj v tej adresnejšej komunikácii. Ak sa s nami už seniori podelili o svoje 
telefónne číslo prípadne emailovú adresu, pravidelne ich informujeme 
aj touto cestou,“ uzavrela Henrieta Valková. 

Autor: Katarína Kostková
Ilustračné foto: Marianna Šebová

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/ 2016 o poskytovaní 
nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom 
mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, 
pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného 
stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch 
sa od 1. januára menia príjmové hranice pri výletoch a stravovaní 
seniorov. Dôvodom je valorizácia dôchodkov, ktorú zohľadňujú dané 
zmeny. Cieľom je, aby sa nestalo, že skôr narodenému Ružinovčanovi síce 
stúpne o pár eur dôchodok, no bez zmien príjmových hraníc by zaplatil 
za obed či výlet viac a v konečnom dôsledku by si finančne pohoršil. Od 
1. januára tak pri výletoch pre seniorov, ktoré organizuje mestská časť, 
platia nasledovné kategórie, podľa výšky starobného alebo predčasného 
starobného dôchodku: do 313,20 € stojí zájazd 1€, od 313,21 € do 535,30 
€ je poplatok za zájazd 5 € a pri dôchodku nad 531,31 € je to 10 €. Pri 
spoločnom stravovaní nepracujúcich dôchodcov je príspevok na jeden 
odobratý obed vo výške 1,5 €, ak je výška dôchodku do 255,30€. Ak je to 
nad 255,31 €  a do 535,30 € je príspevok 0,50 €, pri dôchodku nad 535,31 
€ je to 0,30 € na jeden odobratý obed. 

(mš)

Mestská časť Bratislava – Ružinov
pozýva seniorov z Ružinova

na koncert  
slovenského dámskeho komorného orchestra

THE LADIES ENSEMBLE
22. február 2017 o 14:30 hod.

DK Ružinov, veľká sála

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



02.2.  štv 17.00 – 21:00
  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ   
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 
05.2.   ne 10.30 h
  NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
  Putovanie rozprávkovom v podaní Divadla Babena 
06.2.    po 17.00 h 
  TV ŠLÁGER   
  verejná nahrávka populárnych piesni
08.2.   str 8.00 h
  DIALÓGY......
  protidrogové fórum  pre žiakov ZŠ MČ Ružinov  
10.2.   pi 18.00 h
  1. RAW FOOD PLES
  plesové podujatie pre milovníkov zdravej stravy
11.2.   so 19.00 h
  PLES FARNOSTI TRNÁVKA
  spoločenské podujatie farnosti Trnávka
12.2.  ne   16.00 – 19.00 h
  RUŽINOVSKÝ DETSKÝ KARNEVAL
  podujatie plné zábavy pre deti v maskách
13.2.   po  14.30 h
  RUŽINOVSKÁ MINIAKADÉMIA ZDRAVIA
  Čaje a lieky – čo hrozí pri ich vzájomnom kombinovaní?
13.2.                            po 18.00
   CSÁKY: DÁŽĎ KVETOV
  divadelné predstavenie v podaní Jókaiho divadla v Komárne
18.2.  so  19.00 h
  RUŽINOVSKÝ FARSKÝ PLES
  plesové podujatie farnosti MČ Ružinov

19.2.   ne 10.30 h
  NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE 
  Klauniada v podaní Divadla zo šuflíka
22.2.   str 14.30 h
  KONCERT  PRE SENIOROV – The Ladies Ensemble
  podujatie v spolupráci s MČ Ružinov
22.2.   str 14.30 h
  AKADÉMIA  III. VEKU    
  zdravotná prednáška pre seniorov 
  Tráviace ťažkosti. Prednáša DOC. Dr. Ľubomír Michalko
22.2.  str  8.00 h
  DIALÓGY...
  protidrogové fórum pre žiakov ZŠ MČ Ružinov  
23.2.  štv 17.00 – 21:00 h
  RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ                                                                                                                                       
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie. 
25.2.  so 19.00 h
  RUŽINOVSKÝ MAŠKARNÝ BÁL - 2.ročník
   noc plná zábavy, hudby a tanca v maskách alebo bez nich 
26.2.  ne 10.30 h
  NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
  Babky ježibabky v podaní Divadla na vešiaku

04.2.  so  10:00 
  RUŽINOVSKÉ ZABÍJÁČKOVÉ SLÁVNOSTI  
  tradičné podujatie spojené s ukážkami, výrobou a ochutnávkou  
  zabíjačkových špecialít v Parku Andreja Hlinku

 
DOM KULTÚRY RUŽINOV
Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23 PROGRAM: FEBRUÁR  2017

Park Andreja Hlinku


