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Prievoz bude 
mať územné plány zón

Termín podávania
žiadostí do škôlok

sa blíži
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Stretnutia poslancov  
s obyvateľmi 

Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:

4. 4. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Peter Hrapko 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Pošeň

11. 4. 2018 16:30 - 17:30 
JUDr. Martin Vojtašovič
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Prievoz

18. 4. 2018 16:30 - 17:30 
Ing. arch. Lucia Štasselová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Štrkovec

25. 4. 2018 16:30 - 17:30
Ing. Martin Patoprstý
MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2
Starý Ružinov

Mestská časť Ružinov začala s kompletnými 
rekonštrukciami komunikácií ako prvá  
v Bratislave. „Tieto výmeny povrchov sa nám 
osvedčili. Je to lepšie riešenie, ako len neustále 
plátanie výtlkov,“ vysvetlil starosta mestskej 
časti Dušan Pekár. Predpokladaná doba reali-
zácie projektov je od júna do októbra 2018. To, 
ktoré komunikácie samospráva opraví, navr-
huje Komisia dopravy aj na základe podnetov 
obyvateľov.
Zoznam ciest, ktoré plánuje Ružinov rekon-

štruovať: Trenčianska ulica (od Spišskej po 
Miletičovu), Vietnamská ulica (od Bulharskej 
po ul. Na križovatkách), Kupeckého ulica, Mar-
tinčekova ulica (časť v lokalite Ružová dolina 
vrátane chodníkov), Súmračná ulica 5 –13, 
Ulica Planét, Kulíškova ulica (úsek od Sväto-
plukovej po Kvačalovú ulicu vrátane chodní-
kov), Štefunkova ulica, Včelárska ulica, Bancí-
kovej ulica a Okružná ulica (úsek od Cablkovej 
po Krasinského ulicu vrátane chodníkov). 
Zoznam chodníkov, ktoré plánuje Ružinov 
rekonštruovať: Teslova ulica (od Sabinovskej 
po ul. Na Paši obojstranný chodník), Krásna 
(úsek medzi Jabloňovou a Varínskou), Nevä-
dzová (od Sedmokráskovej po školu)  
a Seberíniho ulica (od Jašíkovej ulice po Šte-
funkovu – ľavá strana).
Mestská časť Bratislava-Ružinov tak aj v roku 
2018 nadviaže na opravy ciest a chodníkov, 
ktoré sú už staré, a preto je výhodnejšie ich 
kompletne zrekonštruovať. Od roku 2015 do-
stalo nový povrch viac ako 20 ciest a 9 chodní-
kov za takmer 1,5 milióna eur.

Stanislav Šenc, foto: autor

Mestská časť Ružinov má momentálne rozpracovaných  viacero 
územných plánov zón. Čoskoro sa k nim pridajú ďalšie dva, konkrétne 
tie v Prievoze.
Obstarávanie územných plánov zón Prievoz - západ a Prievoz - východ odobrili na marcovom 
miestnom zastupiteľstve ružinovskí poslanci. „Na základe uvedeného  mestská časť začne proces  
obstarávania týchto územných plánov zón. Prvým krokom bude žiadosť o súhlas hlavného mes-
ta v zmysle štatútu. Potrebujeme totiž od mesta súhlas s obstarávaním predmetných  územných 
plánov zón,“ povedala Alexandra Szökeová, vedúca Odboru  územného plánu, regionálneho 
rozvoja a dopravy na ružinovskom miestnom úrade. „Naplno sme teda odštartovali proces 
územných plánov zón v Prievoze, aby mohli byť schválené v miestnom zastupiteľstve. Nebude 
to ale o pár mesiacov, bude to trvať dlhšie, možno aj niekoľko rokov,“ doplnil ružinovský starosta 
Dušan Pekár. Oblasť Prievoz doteraz nemala územné plány zón. Aj keď zmluvy boli kedysi uza-
tvorené so spracovateľom, ich  obstarávanie nikdy nezačalo. „Územné plány zón v Prievoze sú 
jedným z tých prípadov, v ktorých zmluvy boli podpísané ešte v minulosti za bývalého vedenia. 
Stretol som sa s obyvateľmi aj s odbornými zamestnancami miestneho úradu a povedali sme 
si, že ideme konečne prioritne riešiť práve túto oblasť. Zmluvy boli kedysi podpísané nie na také 
územie, aké sme teraz schválili v zastupiteľstve. Komunikovali sme aj so spracovateľom, ktorý 
nemal problém zmeniť zmluvu,“ objasnil Dušan Pekár. Územný plán zóny Prievoz – východ sa tak 
bude zaoberať lokalitou vymedzenou zo severu Gagarinovou ulicou, z východu Osvetovou  
a Telocvičnou ulicou, zo západu Parkovou a Kaštieľskou ulicou a jeho južnou hranicou bude diaľ-
nica D1. Hranicami územného plánu zóny Prievoz – západ zas budú: zo severu Gagarinova ulica, 
z východu Kaštieľska a Parková ulica, z juhu diaľnica D1 a zo západu Hraničná ulica. 

Ružinov pripravuje 13 územných plánov zón
Územné plány zón spodrobnia veľký územný plán hlavného mesta, ktorý je momentálne  platný 
v Prievoze, ako aj na celom území Bratislavy. „Ten je ale robený vo veľkej mierke 1:10 000, preto 
sú potrebné aj územné plány zón. Tie regulujú plochy a určujú verejnoprospešné stavby, dávajú 
sem indexy zastavanosti, podlažnosti a tak ďalej,“ dodala Alexandra Szökeová. Tak ako aj v iných 
prípadoch aj tu platí, že územné plány sú z hľadiska  obstarávania veľmi náročné. Prievoz  sa tak 
svojich územných plánov zón dočká najskôr o 3 až 5 rokov. Mestská časť celkovo pripravuje 13 
územných plánov zón, vrátane dvoch nových v Prievoze. Ružinov chce územnými plánmi zón 
zaviesť jasné pravidlá regulácie v lokalitách: Štrkovecké jazero; Bajkalská, Drieňová; Bajkalská 
– roh; Ostredky; Zimný prístav; Líščie nivy – Palkovičova; Miletičova trhovisko; Pošeň – sever; 
Pošeň – juh a Pálenisko-Prístav Bratislava. V prípade schváleného ÚPN-Z Trnávka – stred Ružinov 
obstaráva  Zmeny a doplnky 01.

Katarína Kostková

  

STRETNUTIE SO  
STAROSTOM RUŽINOVA 
Stretnite sa so starostom 

DUŠANOM PEKÁROM 
a hovorte s ním o Ružinove 

3. APRÍL  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.

SD Nivy, Súťažná 22  
 (malá sála,1.poschodie)

Ružinov pokračuje v rekonštrukciách

Prievoz bude mať územné plány zón

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

Klietky pre chov prepelíc , pasce na 
líšky a kuny, liahne na vajíčka,  
viac na www.123nakup.eu 
tel.0907181800 riadková inzercia

Navrhnite osobnosti Ružinova

Poznáte niekoho, kto prispel 
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 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 2018.

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v roku 2018  
v kompletných výmenách povrchov ciest a chodníkov, ale aj  
v budovaní cyklotrás. V rozpočte mestskej časti sú na to 
vyčlenené prostriedky vo výške 1 300 000 eur.

Štefunkova ulica Včelárska ulica
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Svoj developerský 
zámer s názvom 
Ovocné sady odpre-
zentoval investor 
vo februári aj pred 
obyvateľmi. V pro-
jekte by sa malo 
nachádzať 10 obyt-
ných domov  
s takmer 930 bytmi. 
Investor tam plánu-
je vybudovať aj 100 
hotelových apart-
mánov, ktoré budú 

slúžiť  na prechodné ubytovanie. „Ak si zoberieme priemernú 
obsadenosť pri tých 900 bytoch, približne 2,5 - 3 ľudí, tak nám 
ich tam pribudne  2 700, čo môžeme brať ako samostatnú mest-
skú štvrť," uviedol architekt projektu Radoslav Grečmal. A práve 
takýto nárast obyvateľov je hlavným problémom viacerých, 
ktorí bývajú na Trnávke. Takmer tritisíc nových ľudí by ovplyv-
nilo dopravnú situáciu v lokalite a  v okolitých uliciach. Tá je na 
Trnávke v ranných a poobedných špičkách už teraz problémová, 
keďže ide o jednu z hlavných príjazdových ciest do Bratislavy. 
„Ľudia, ktorí prichádzajú do hlavného mesta z Rožňavskej ulice 
si cestu skracujú práve cez uličky Trnávky. Táto časť by mala byť 
pokojná, ale vďaka autám nie je. Neviem si predstaviť, žeby tu 
pribudlo ďalších takmer 3 000 ľudí," dodal obyvateľ Trnávky Ró-
bert Molnár. Preto najdôležitejšie pri každom projekte je vyriešiť 
dopravu. Ľudia sa totiž pohybujú a z domu sa musia dostať do 
práce, deti do školy...Či už na to budú využívať mestskú hromad-
nú dopravu alebo autá, musia mať k doprave prístup. „Mestská 
hromadná doprava je vzdialená od plánovaného projektu, čo 
by sa malo tiež doriešiť. Takisto počet parkovacích miest, ten 
tiež nie je dostatočný," povedala ružinovská poslankyňa Anna 
Reinerová. Investor však plánuje  mestskú dopravu posilniť, a 
to vznikom novej linky alebo zvýšením frekvencie existujúcich 
spojov. „Momentálne je zástavka v  pešej vzdialenosti, akú 

norma povoľuje, ale aj tak by sme ju chceli presunúť až k hranici 
projektu, aby mali obyvatelia k nej lepší prístup," objasnil archi-
tekt projektu. 

Lákadlom bude cena, ovocné stromy a zeleň
Investor za hlavnú výhodu tohto projektu považuje jeho cenu. 
Bývanie je prvotne určené mladým rodinám s deťmi, ktoré ne-
majú až toľko financií. Nízka cena odráža aj polohu, kde by mal 
byť projekt  umiestený. Z jednej strany má letisko a z druhej 
diaľnicu. „Ja si myslím, že samotný projekt je dobrý, len na ne-
správnom mieste. Ak tu dopustíme výstavbu sídliska, kde bude 
bývať takmer 3 000 ľudí, ktorí budú v tesnej blízkosti letiska, tak 
postupne to povedie k sťažnostiam obyvateľov na hluk. Ale to 
nie je jediný problém. Ak budú byty stáť takto blízko, tak auto-
maticky zavrhujeme ďalšie rozširovanie letiska," povedal ruži-
novský poslanec Martin Ferák. Investor však hovorí, že priestor 
nie je zaťažovaný hlukom nad rámec normy a obyvatelia sú 
oboznámení s tým, kde sa výstavba nachádza aj čo je v jej okolí. 
Musia rátať s hlukom, ktorý spôsobuje pristávanie a vzlietanie 
lietadiel. Ku každej výstavbe neodmysliteľne patrí občianska 
vybavenosť, verejné priestory a zeleň. Súčasťou novej štvrte by 
mal byť veľký centrálny park s detským ihriskom, komunitným 
grilom, lezeckou stenou, detských centrom  a ďalšími priestormi 
na spoločné trávenie voľného času.  Investor plánuje vybudovať 
škôlku, keďže výstavba je určená mladým rodinám a miest  
v ružinovských materských školách je nedostatok. Preto by tam 
chcel vytvoriť škôlku, ktorá by bola v správe mestskej časti, čiže 
by bola štátna. Spĺňala by tak štandardy, ktoré by si samospráva 
určila. Podľa vyjadrenia architekta je uvedené v štádiu riešenia 
a bude to posunuté do ďalšej fázy. Projekt Ovocné sady Tr-
návka je momentálne v územnom konaní. Investor má všetky 
stanoviská, ktoré sú kladné resp. kladné  s podmienkami. Ak by 
všetko prebiehalo, ako má, výstavba by sa mala začať koncom 
budúceho roka a hotová by mala byť v priebehu dvoch - troch 
rokov od začatia prác.  
 Marianna Podlucká 

Foto: Marianna Šebová

Mestská polícia v Bratislave má od marca nový 
organizačný poriadok. Schválilo ho zastupiteľstvo 
hlavného mesta. 
Doterajší organizačný poriadok mestskej polície platil takmer  
15 rokov a už nereflektoval na aktuálne témy. „Organizačný poria-
dok bol už pomerne zastaralý, pracovali sme podľa neho od roku 
2003.  Doba sa ale značne posunula a nároky, ktoré sú na mestskú 
políciu v súčasnosti kladené, sú oveľa vyššie ako pred pätnástimi 
rokmi,“ objasnil Peter Pleva, hovorca MsP hlavného mesta SR Bra-
tislavy. Nový organizačný poriadok zavádza do mestskej polície 
viaceré zmeny. Najzákladnejšou z je vznik nových útvarov a sta-
níc, ktoré budú pracovať aj v celomestskej pôsobnosti. „Vzniká 
nám zásahová jednotka a útvar dopravnej polície a parkovania. 
Tento nový útvar sa bude zameriavať najmä na parkovaciu poli-
tiku, ktorú hlavné mesto plánuje zaviesť v najbližších rokoch do 
praxe. Budú kontrolovať parkovanie v zónach s dopravným ob-
medzením a v prípade potreby zabezpečovať odstraňovanie mo-
torových vozidiel,“ doplnil  Peter Pleva. Mestská polícia v Bratislave 
musí riešiť aj potrebu navýšenia počtu policajtov. Na začiatku ok-
tóbra 2017 mala 246 policajtov a 49 zamestnancov, čo podľa nej 
nezodpovedá potrebám na plnenie zverených úloh. Dlhodobo sa 
však deklaruje navýšenie počtov policajtov na viac ako dvojnáso-

bok. Súčasný plánovaný stav je okolo 330 všetkých zamestnancov 
mestskej polície. V roku 2018 chce prijať 20 a o rok neskôr 30 no-
vých zamestnancov. 

Katarína Kostková

Ovocné sady na Trnávke 

Polícia s novým organizačným poriadkom

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, ktorá má v Ružinove niekoľko developerských zámerov, prišla  
s ďalším. Na periférii Bratislavy v blízkosti letiska plánuje vybudovať dostupné bývanie pre 
mladé rodiny s deťmi.

inzercia
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Už takmer štyri roky majú 
majitelia psov možnosť 
správne ich unaviť hneď na 
dvoch miestach v Ružinove. 

Jedno psie ihrisko je na 
na Astronomickej ulici  na 
Ostredkoch a druhé na roz-
hraní ulíc Parková a Syslia  
v Prievoze. Súčasťou týchto 
voľných výbehov sú aj rôzne 
agility prvky napr. tunel, 
preliezka v tvare  písmena A, 
tunely z pneumatík, slalomo-
vá dráha, vahadlová hojdač-
ka či koleso na preskakova-
nie. Obe psie ihriská sú oplo-
tené. Psík sa v nich môže do 
sýtosti vyblázniť a je v bezpe-
čí, tak ako aj okoloidúci chod-
ci. „Plánujeme vybudovanie 
ihriska pre voľný pohyb psov 
na Gašparíkovej. Momentálne 
sme vo fáze prieskumu loka-
lity. Uvažujeme aj o ďalších 
lokalitách napríklad na 
Vavrínovej ulici. Termín vybu-
dovania nevieme, závisí od 
finančných prostriedkov a 
kapacít dodávateľa,“ uviedla 
Zuzana Pallaghyová, vedúca 
Referátu životného prostre-
dia ružinovského miestneho 
úradu. Každé ihrisko má pre-
vádzkový poriadok a aj kôš 
na psie exkrementy. 

(red)

Kde nájdete psie ihriská?

inzercia

KUCHYNSKÁ LINKA 
500 €

ZADARMO *

jarabinky.sk

PREDANÝCH
2 3 BYTOV

Obľúbený projekt Jarabinky v atraktívnej časti Ružinova sú splneným snom každého, kto túži po skutočnej komunitnej atmosfére. 
Dušou celého projektu sú dva vnútorné uzatvorené dvory, ktoré budú prístupné iba pre obyvateľov Jarabiniek. Sú ideálnym miestom 

pre oddych a bezpečnú hru vašich detí. Ak chcete zistiť, ako sa žije v Jarabinkách, musíte sa poponáhľať. 2/3 projektu sú už vypredané. 
Teraz navyše k bytu dostanete aj kuchynskú linku v hodnote až do 2 500 € zadarmo.

detský
smiech

dvor pod
domom

super
kondička

nákupná
promenáda

ranná
kávička

Voľný výbeh pre psov - Syslia ulica

Voľný výbeh pre psov - Astronomická ulica

Darovať krv nemusia len ľudia, 
túto možnosť majú aj domá-
ci miláčikovia. Nie je to ale 
také časté ako pri ich pánoch. 
Transfúzia sa vykonáva len  
v nevyhnutných prípadoch a nič 
ako krvná banka neexistuje.
Aj psík môže zachrániť ďalší život, 
pomoc ale musí byť operatívna.  
V takýchto prípadoch sa oslovujú iní 
majitelia, ktorých domáci miláčikovia 
majú vhodnú krvnú skupinu.  
U psov ich je až osem. Aj keď by bolo 
asi najideálnejšie, ak by sa krv niekde 
skladovala a v kritickom prípade sa 

len vytiahla, tu to nie je možné. Životodarná tekutina sa môže totižto 
skladovať len približne mesiac a pri jej nespotrebovaní by to bolo veľké 
plytvanie. Ak váš psík potrebuje transfúziu, najlepšie je sa obrátiť na 
kamarátov - psíčkarov, ktorých domáci miláčikovia môžu darovať krv. 
Tak ako u ľudí, aj u psov totiž platia pravidlá reps. podmienky darovania. 
„Optimálne je, ak má psík viac ako 25 kg, nie je mladší ako rok a 
starší ako 8 rokov," objasnil veterinár Július Kocúr. Vtedy je zabezpeče-
né zdravie psíka, jedného aj druhého. Transfúzie sa väčšinou vykonávajú 
pri otravách, ale aj chorobách, pri ktorých dochádza k stratám krvi. 
Dôležité je poznať krvnú skupinu vášho psíka, aby ste v nevyhnutnom 
prípade mohli kontaktovať iného majiteľa psíka s takou istou krvnou 
skupinou. Na sociálnych sieťach preto už vznikajú skupiny, ktoré zdru-
žujú psíčkarov. Je tam vytvorený zoznam psíkov, ich krvná skupina a 
kontakt na ich majiteľa. Tak potom tí, ktorých domáci miláčikovia sa 
ocitnú  v núdzi, môžu urýchlene nájsť a kontaktovať správneho majiteľa 
psíka, vhodného darcu. Lebo každý život sa ráta, aj ten psí.

Marianna Podlucká
Foto: Marianna Šebová

Pes ako darca krvi
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Múzeum mesta Bratislavy patrí k najstarším na Slovensku. Tento rok oslávi úctyhod-
ných 150 rokov.  Múzeum sídli už od svojho vzniku v Starej radnici. Za roky svojej 
činnosti si vybudovalo miesto v kultúrnom vyžití zahraničných turistov, ale navšte-
vujú ho aj domáci Bratislavčania, ktorí sa chcú dozvedieť  o svojom meste viac.
Na oslavu svojich stopäťdesiatín  sa múzeum vyzbrojilo  rôznymi zaujímavými aktivitami. Venujte 30 minút slávy 
múzeu je jednou z nich. V rámci nej  múzeum oslovilo 10 známych osobností spoločenského života, ktoré sa stali tzv. 
veľvyslancami jednotlivých múzeí. Každej známej osobnosti venujú jeden deň,  spoločne s kurátorom múzea ju predsta-
via verejnosti. Najbližších 30 minút slávy môžete stráviť 21. apríla s Mariánom Miezgom a Martou Janovíčkovou, pred-
stavia Múzeum farmácie. Uvedené  stretnutia bude múzeum realizovať  až do konca kalendárneho roka okrem obdobia 
letných prázdnin. Následne po každej diskusii sú pripravené podporné aktivity. Deti môžu napríklad v ateliéroch kresliť či 
maľovať a ich rodičia si zatiaľ v pokoji pozrú expozície. Veľký múzeom pripraveným projektom je výstava  
s názvom Generácie generáciám. Vypovedá o 150-ročnej pôsobnosti múzea. Otvorenie  výstavy na vás čaká 17. mája na 
nádvorí Starej radnice. Všetci návštevníci sa môžu zapojiť do súťaže s názvom  Na trase múzea, tá trvá až do konca mája. 
Zameraná je na pozornosť návštevníkov. Tí  zbierajú nálepky v každom múzeu, ktoré navštívia. „V prvom múzeu si 
návštevníci  zakúpia sprievodný materiál v cene 5 eur a s ním môžu navštíviť všetkých 10 múzeí. Úlohou je nájsť 
predmet, ktorého silueta je zobrazená v súťažnom materiály. Ak sa im podarí navštíviť 5 múzeí a nájsť 5 pred-
metov, ktoré správne vyplnia, môžu sa zaradiť do losovania o pekné ceny," povedal riaditeľ Múzea Bratislava Peter 
Hyross. Múzeum chce aj týmto spôsobom  prilákať návštevníkov a ukázať im, aký poklad v podobe múzea sa v Bratislave 
nachádza. Múzeum sa zapája aj do podujatí kultúrneho leta v Bratislave, pripravujú napr. rôzne diskusie so známymi 
osobnosťami. Všetky bližšie informácie o 150-tom výročí Múzea mesta Bratislavy a jeho sprievodných podujatiach môže-
te nájsť na www.150muzeum.bratislava.sk

Marianna Podlucká 

Po vzore zahraničných mužstiev sa už v Ružinove tvorí  prvý flor-
balový tím na elektrických vozíkoch. Pravidelne každý mesiac sa  
v telocvični na Nevädzovej ulici  s nadšením trénuje šport, ktorého história 
siaha do roku 1970. ,,My sme začali s týmto športom  v septembri 
2016. Je to šport, ktorý môžu vykonávať ľudia so svalovou dystrofiou 
alebo iným postihom,“ uviedol tréner florbalistov na elektrických vozí-
koch Vojto Németh. Je to jeden z mála kolektívnych športov vhodný aj pre 
ľudí s ťažším telesným postihnutím. Základnou podmienkou je zvládnutie 

ovládania elektrického vozíku. Hra je bez vekového obmedzenia. Hráči hrajú so skrátenou florbalovou hokejkou, pre lep-
šie ovládanie si ju možno fixovať k ruke. Hlavným organizátorom je Organizácia muskulárnych  dystrofikov, šport zastre-
šuje z hľadiska finančného aj technického zabezpečenia. ,,Keď sme sa dozvedeli o florbale na elektrických vozíkoch, 
bola to pre nás  veľká výzva, pretože veľmi veľa ľudí s ochorením svalovej dystrofie sa pohybuje len na elektric-
kom vozíku. Tento šport nás veľmi zaujal. Urobili sme všetko preto, aby sme ho začali hrať. Prostredníctvom 
rôznych projektov sme si získali náradie, mantinely a bránky. Hráme na vlastných elektrických vozíkoch, ale 
máme aj také vozíky, ktoré zapožičiavame hráčom, ktorí ho nemajú,“ objasnila fungovanie florbalového tímu 
brankárka a predsedníčka Organizácie muskulárnych dystrofikov v jednej osobe Andrea Madunová. Momentálne je tím 
zložený z 20 členov, ktorí prichádzajú na tréningy do Bratislavy z celého Slovenska. Vítaný je každý nový hráč. „Plány sú 
také, že by sme to chceli vytiahnuť na paralympiádu, aby to tieto decká a  dospelí niekam dotiahli,“ povedal na 
záver rozhodca Roman Pecár.

Andrea Santajová
Foto: Organizácia muskulárnych dystrofikov SR

ZAHRAJTE SI S NAMI!
JARNÝ OTVORENÝ TURNAJ V HRE BOCCIA - 5. ročník
turnaj je určený pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím bez rozdielu veku

Dejisko: Telocvičňa Špeciálnej základnej školy, Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov
Termín konania: 28.4. 2018 od 9:30 hod.
Cieľ: Zoznámenie širšej verejnosti, najmä seniorov a ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím, s hrou boccia. 
Turnaju sa môže zúčastniť každý, aj bez akejkoľvek skúsenosti s touto hrou, len musí spĺňať jedno z týchto kritérií:
1. seniori
2. jednotlivci so zdravotným postihnutím bez rozdielu veku
Princíp hry je veľmi jednoduchý. Hrá sa v interiéri, na vyznačenom ihrisku, kde majú súperi červené, alebo modré 
kožené loptičky. Ich úlohou je čo najväčší počet lôpt svojej farby vhodiť k cieľu, čo je v tomto prípade biela loptička, 
tzv. jack. Možné je samozrejme vyrážanie súperových loptičiek!
Pre účastníkov turnaja bude zabezpečené občerstvenie (káva, čaj, minerálka)
Organizátor: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR prostredníctvom svojho športového klubu ŠK OMD 
Boccian Bratislava pod záštitou starostu MČ Ružinov Dušana Pekára.
Informácie:  Jozef Blažek (0948 529 976, 02/4341 1686, blazek@omdvsr.sk)

Hľadáme osobných asistentov!
Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím formou asistencie. Tá sa vykonáva podľa potrieb 
a pokynov človeka so zdravotným postihnutím. Čas a miesto výkonu sa dohoduje priamo s ním. Táto práca je veľmi flexi-
bilná časom a lokalitou. Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. 
Štátom stanovená odmena je 2,78€/hodinu, individuálne prípadná dohoda možná. Naše služby a zápis v agentúre sú 
bezplatné. Tiež poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny. 
Kontakty: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava,  
tel. čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976,mail:asistencia@omdvsr.sk,www.omdvsr.sk,www.osobnaasistencia.sk  

OMD v SR

Jubileum múzea s osobnosťami

Florbal hrajú na vozíkoch s úsmevom na tvári 
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Ružinovská komunálna 
poradňa oslavuje 
rok svojej činnosti  
a pokračuje ďalej.

Je to rok, čo sme spustili projekt 
ružinovskej komunálnej 
poradne. Za ten čas sme od Vás 
dostali mnoho podnetov. Niektoré 
sú už vyriešené, na niektorých 
priebežne pracujeme.

Od jednoduchej údržby, opravy 
alebo úpravy chodníkov, ciest 
a zelene až po komplikovaný súboj  
o verejný priestor s arogantnými 
developermi.

Ak pri riešení problémov narážate 
na ignoráciu kompetentných,  
je dôležité dať nám o probléme 
vedieť. Radi pomôžeme sami, 
alebo vieme o niekom z okolia,  
kto sa danej problematike venuje.    

Väčšinou totiž stačí málo na to,  
aby bolo v Ružinove zase  
o kúsok lepšie.

Ján Buocik

Potrebujete sa poradiť? 

+421 907 405 775; jan.buocik@ 
ruzinovskakomunalnaporadna.sk

RUŽINOVSKÁ KOMUNÁLNA PORADŇA

platená inzercia
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Termín podávania žiadostí do škôlok sa blíži

MŠ Bancíkovej 2
www.nasaskolka.sk

Materská škola Bancíkovej 2 sa zameriava 
na ozdravné a športové aktivity, digitálne 
technológie a environmentálnu výchovu. Škôlka 
má veľkú záhradu. Organizuje rôzne výlety, 
exkurzie, pobyty v prírode, športové a kultúrne 

aktivity na multifunkčnom ihrisku. 
- škôlka je digitálne a materiálne vybavená modernými učebnými pomôckam
- tanečný a výtvarný krúžok, športová gymnastika, krúžok anglického jazyka
- kurz plávania, korčuľovania, lyžovania
-  škôlka je zapojená do projektu Zdravé zúbky, v ktorom sa deti učia hravým spôsobom, ako 

si správne čistiť zuby
„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri 
výchove.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

MŠ Exnárova 6
www.ms-exnarova.sk

Medzi ciele škôlky patrí rozvíjanie návykov  
u detí súvisiacich so zdravým životným štýlom, 
zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej 
výkonnosti a naučenie detí, ako si chrániť svoje 
zdravie s podporou zdravej výživy. V spolupráci  
s rodičmi organizujú Beh zdravia o putovný 
pohár a Šarkaniádu.
-  škôlka má k dispozícii  záhradu, telocvičňu, 

lezecké zostavy, trampolíny, športové náradie 
a náčinie

- od roku 2017 má triedu určenú pre deti,  
- ktoré potrebujú špeciálne stravovanie ako je 

bezlepková, diabetická, antihistamínová diéta, prípadne pre tie, ktoré majú rôzne alergie 
a intolerancie na potraviny
-   v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, n.o. organizuje kurz plávania, lyžovania 
-   a korčuľovania
- škôlka využíva v rámci hier, edukačných činností a aktivít digitálne technológie 
-  ponúka krúžkovú činnosť: tanečná a výtvarná výchova, futbal, anglický jazyk a základná 

pohybová príprava

MŠ Medzilaborecká 4 
ET Haburská 4
www.msmedzilaborecka.sk

Materská škola kladie dôraz na rozvoj tvorivosti 
pred pamäťovým učením taktiež vytvára 
humánny a demokratický systém komplexného 
výchovného pôsobenia na dieťa v súlade  

s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom rešpektuje individualitu dieťaťa, jeho práva  
v potreby,  
-  pri výučbe využíva moderné metódy pomocou najnovších elektronických učebných 

pomôcok a softvérov
- organizuje školu v prírode a výlety

- vychádza v ústrety rodičom detí, ktoré majú špeciálne potreby stravovania
-  prostredníctvom environmentálnej výchovy rozvíja u detí pozitívny vzťah k životnému 

prostrediu         
-  ponúka pestrú krúžkovú činnosť: malý vedec, tanečná, spevácka a výtvarná výchova, 

tvorivé dielne, zumba a anglický jazyk 
- v spolupráci s RŠK, n.o.ponúka kurz plávania a korčuľovania

MŠ Miletičova 37 
 ET Gemerská 4

www.mskola.sk

Činnosť materskej školy je zameraná hlavne 
na pohybové aktivity, ale aj na všetky ostatné 
edukačné činnosti. Škôlka ja vybavená 
kvalitnými didaktickými pomôckami, deti majú  

k dispozícii veľký školský dvor s množstvom hracích prvkov s dvomi altánkami. 
-  ponúka výučbu anglického jazyka, pohybovú výchovu, zumbu, kurz korčuľovania, kurz 

plávania v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, p.o. a Basketbalovým klubom 
Ružinov 08

- elokované triedy ponúkajú aj literárno-dramatický krúžok
- škôlka je zapojená do projektu OLOmánia
- vedie deti k ochrane životného prostredia
-  organizuje lampiónový sprievod spojený s halloweenskou zábavou, výlety do prírody             

a múzeí, karnevaly
-  deti absolvujú letnú olympiádu, hudobné a divadelné predstavenia, ukážky práce 

záchranárov, polície a sokoliarov
,,Na dobrom začiatku všetko záleží.“ (  J.Amos Komenský)

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

Materská škola  približuje deťom  
spoznávanie okolitého sveta 

prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý je orientovaný na osobnostný 
rozvoj detí v oblasti rozvíjania prírodovednej a predčitateľskej gramotnosti a rozvoj talentov. 
Vychádza z princípu, aby každé dieťa zažilo v materskej škole radosť, lásku, pochopenie, aby 
bolo stále šťastné, tvorivé, a tak mohlo vnímať krásu okolo seba.
-  spolupracuje s domovom dôchodcov, podporuje talentované deti individuálnym 

prístupom učiteliek
- logopedické vyšetrenie detí v materskej škole
-  ponúka krúžok anglického jazyka, spevácky, výtvarný, literárny a fyzioterapeutický krúžok, 

zumbu, kurz plávania, korčuľovania, gymnastiky
- upevňuje vzťahy detí so zvieratami- canisterapia a hypoterapia
- organizuje rôzne turistické vychádzky, výlety a exkurzie, ako i podujatia pre rodičov
 „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke.“ (Robert Fulghum) 

MŠ Pivoňková 9
ET Astrová 5, ET Nevädzová 12, ET Šalviová 5
www.mspivonkova.sk,  
www.skolka.itmk.sk

V termíne od 2. mája do 9. mája 2018 bude v 
ružinovských škôlkach zápis. Miestom podania žiadosti 
o prijatie dieťaťa do materskej školy bude subjekt 
materskej školy. 

K žiadosti je potrebné pripojiť aj potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa 
navštevovať materskú školu spolu s informáciou o absolvovaných očkovaniach.  
V prípade jeho zdravotných a iných ťažkosti je nutné, aby rodič so sebou priniesol aj 
dokumentáciu, ktorú má. Kritéria prijatia sú: dieťa vo veku 3  až 6 rokov spôsobilé 
podľa pediatra navštevovať materskú školu, vypestované základné hygienické návyky 
a ovládanie základných samoobslužných činností. Prednostne budú prijímané deti  
v predškolskom veku teda tie, ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia vek päť rokov. Dieťa 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou má právo pokračovať v návšteve škôlky. 
Pri prijímaní detí sa zvykne brať ohľad i nato, ak súrodenec navštevuje danú materskú 
školu. 

Rodičia, nezabudnite so sebou vziať:
- vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením pediatra
- rodný list dieťaťa a občiansky preukaz k nahliadnutiu, za účelom overenia údajov

Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďovateľom 11 materských škôl s 11 elokovanými 
triedami (pracoviskami). Už niekoľko rokov je záujem o ružinovské škôlky vyšší ako sú 
ich kapacity. V minulom roku dostali 1119 žiadostí o prijatie dieťaťa. Prijatých nebolo 
približne 160, pričom 44 z nich bolo z Ružinova. Predpokladaný počet prijatých detí 
v školskom roku 2018/ 2019 je približne 620 detí. Ide o predbežný odhad, nakoľko 
výsledné číslo závisí od počtu detí s odloženou školskou dochádzkou, ktoré sú prednostné 
prijímané. Mestská časť ale plánujte tento rok zvýšiť kapacity materských škôl o ďalších 
približne 100 miest. Tie vzniknú na Základnej škole s materskou školou Borodáčova 2, 
prerobením služobných bytov vo viacerých škôlkach a rekonštrukciou budovy bývalých 
jaslí na Banšelovej ulici. V riešení sú aj ďalšie zvyšovania kapacít.
 (mš)
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Materská škola disponuje veľkou záhradou 
s množstvom, kríkov a kvetov. Už niekoľko 
rokov organizuje „Slniečkarske kilometre“. Ide 
o spoločnú nenáročnú turistiku zamestnancov 
škôlky, rodičov a detí. 
-  škôlka ponúka výučbu anglického jazyka, 

krúžok šikovných rúk, tanečnú rytmiku, 
plavecký výcvik, základy korčuľovania a 
lyžiarsky výcvik 

-  škôlka organizuje napríklad vozenie san a poníkoch, týždne zdravia, vianočné trhy či 
vyrezávanie tekvíc

-  ET Nevädzová 12 sú zapojené do projektu Zdravé oči v škôlke - preventívne meranie zraku 
priamo v škôlke, ktoré dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo 
začínajúce vývinové poruchy zraku

-  ET Astrová 5 realizujú  projekt Škôlkári – Farmári zameraný na praktické využite znalostí 
detí v oblasti prírody, ako je sadenie a pestovanie úžitkových plodín a byliniek

-  ET Šalviová 5 v spolupráci s dopravnou políciou vyučujú dopravnú výchovu, ponúkajú 
environmenálne aktivity pre všetky deti

Motto Školského vzdelávacieho programu: „ Na Trávnikoch zdravo  - hravo“

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

Materská škola rozvíja prostredníctvom 
environmentálnej výchovy kladný vzťah detí 
k životnému prostrediu. Pri vyučovaní využíva 
najnovšie elektronické učebné pomôcky a 

softvéry. Rozvoj kompetencií u detí uskutočňuje na základe vzdelávacieho programu pre 
materské školy Dieťa a svet.
- ponúka krúžok anglického jazyka, tanečný, spevácky a výtvarný krúžok
- každý rok chodia predškoláci na plavecký a korčuliarsky výcvik
-  medzi projekty škôlky patria Recyklohry- recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť 

znalosti detí v oblasti triedenia a recyklácie odpadov 
-  škôlka je zapojená do projektu Zippyho kamaráti- deti sa naučia lepšie vyjadrovať a chápať 

svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s okolím
-  škôlka je zapojená do projektu Dorotka a jej kamaráti, ktorý je zameraný na oboznámenie 

detí s poskytnutím prvej pomoci
Motto: „Múdra sova letí svetom, je príkladom našim deťom.“

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

Materská školy kladie dôraz aj na upevňovanie 
záujmu detí o estetickú výchovu, ľudové umenie 
a rozvíjanie športovo-pohybových  schopnosti  
v záujmových krúžkoch. 

-  škôlka ponúka spevácky krúžok, zumbu pre deti, tanečný krúžok zameraný na ľudové 
tance a krúžok anglického jazyka

-  deti so svojím folklórnym programom vystupujú na miestnom úrade, besiedkach a 
rôznych podujatiach

-  medzi aktivity v škôlke patrí aj výtvarný krúžok, gymnastika, mažoretky, mňamkáčik, hra s 
písmenkami, grafomotorika a flauta 

- v spolupráci s RŠK, n.o. ponúka plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik
- škôlka organizuje letnú školu v prírode, podujatia ako Deň detí a Deň otcov
- deti absolvujú rôzne výlety a návštevy divadelných predstavení

MŠ Šťastná 26
www.stastik.sk

Materská škola sa zameriava na 
environmentálnu výchovu. Jej veľkou pýchou je 
záhrada plná ovocných, listnatých a ihličnatých 
stromov, ktorá je miestom nielen pre hry a 
zábavu detí, ale aj pre spoločné akcie celej školy. 

-  škôlka ponúka výučbu anglického jazyka, tvorivé dielničky, tanečný, spevácky a futbalový 
krúžok

- organizuje školu v prírode, kurzy lyžovania, korčuľovania, plávania a tenisu
-  škôlka organizuje rôzne podujatie s rodičmi ako tekvicová slávnosť, vianočný bazár, 

grilovanie na Deň otcov a iné 
-  škôlka je zapojená napríklad do projektu Pony škôlka či Enviromentálna výchova detí 

predškolského veku, počas ktorého sa deti oboznamujú s lesnými, poľnými a vodnými 
živočíchmi 

-  v spolupráci s rodičmi organizuje jesenné a jarné brigády spojené s ošetrením stromov, 
kríkov, ako i prípadným vysádzaním nových

MŠ Velehradská 24
ET Budovateľská 10, 
ET Tekovská 7
www.velehradskams.webnode.sk

Materská škola sa zameriava na rozvoj kultúrnej, 
čitateľskej a počítačovej gramotnosti,  úloh  
z projektu na podporu zdravia a úloh estetickej 

a citovej výchovy. Výchovu a vzdelávanie obohacuje o ľudové zvyky a tradície na Slovensku, 
rozvíja základné a podstatné schopnosti pre grafomotoriku a kultúrou sociálneho prostredia 
ovplyvňuje a rozvíja ranú gramotnosť.
-  organizuje besedy so starými rodičmi a rodičmi o možnej spolupráci mladých a starých pri 

vytváraní lepšieho života
-  škôlka je zapojená napríklad do projektov: Jobs – day, Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko 

pre školy v EÚ, Koníky - naši kamaráti, Drobné zvieratá, Motýlia záhrada Dorotka nám 
ochorela, Rok s Medvedíkom NIVEA a Vzájomné učenie pedagógov v EÚ

-  ponúka krúžok šikovných rúk, anglického jazyka, výtvarný, spevácky, športový, tanečný, 
literárno-dramatický a počítačový krúžok 

-  organizuje kurzy korčuľovania,  plávania, dopoludnia športových hier, rôzne besedy, 
tematické sprievody s rodičmi, výchovné koncerty, čítacie dni, ochutnávky nátierok a iné

 „Všetko, čo potrebujem k životu, som sa naučil v materskej škole“ (Robert Fultghum)

MŠ Západná 2
www.mszapadna.estranky.sk

Materská škola je zameraná na environmentálnu 
výchovu, zdravé stravovanie, životný štýl a rozvoj 
kognitívnych schopností pri práci s digitálnymi 
technológiami. Získala Slovenský rekord  
v najväčšom počte účastníkov kruhovej hry Kolo, 

kolo mlynské.
-  ponúka pohybový  krúžok krúžok I Move - profesionálna hra, v ktorej si deti 

prostredníctvom moderných pomôcok  a uvoľnenej atmosféry osvojujú jednotlivé 
motorické zručnosti a spoznávajú rôzne športy a pohybové aktivity

-  anglický jazyk ponúka v dvoch úrovniach: klasická výuka a moderná forma výučby s native 
speakerom  

- ponúka tvorivú dramatiku, spevácky a tanečný krúžok
-  je zapojená do projektov  Dorotka a jej priatelia, Dental alarm,  Medvedík Nivea a Póla 

radí deťom, v ktorom sa deti učia nebezpečenstve šikany, o rizikách hroziacich na ulici, na 
ihriskách, či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi a oboznamujú sa s prácou polície 

-  škôlka sa zapojila do projektu Farebná doprava – zamestnanecký projekt, ktorý vyhlásila 
Nadácia Volkswagen

,,Jedine deti vedia, čo hľadajú." (Antoine de Saint –Exupéry) 

 mš, foto: archívy materských škôl

- U nás nájdete:
- Rybie šaláty
-  Mrazené ryby  

z celého sveta
- Marinované ryby
- Halászlé
- Rybie konzervy

- Denné menu aj rozvoz
- Varené, pečené koleno
- Potravinový sortiment
- Maďarské klobásky
- Raňajkové menu
- Desiatové polievky
- Noviny, denná tlač

Ryba Vrakuňa
Si Vás dovoľuje pozvať do našej predajne na adrese: 

Majerská 1, Bratislava – Vrakuňa

Pondelok – Piatok: 6,00 do 18,00, Sobota: 7,00 do 12,00
S účinnosťou od 8.1.2018 je možné stravovanie pre dôchodcov 
s trvalým pobytom MČ Vrakuňa.
Nájdete nás na facebooku Ryba Vrakuňa alebo  
www.bistroutimei.sk alebo na tel. čísle 0903 413 714

inzercia

Mestská časť Bratislava – Ružinov 
pozýva na koncert pre seniorov 

Hudobné randevú  
s Martinom Babjakom a Danielom Buranovským

25. apríla 2018 o 14:30 hod.
DK Ružinov
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Milí susedia, Ružinovčania,

keď ťaháme spolu za jeden povraz, dokážeme 
vždy viac, ako keby sa každý hral na svojom 
vlastnom piesočku.

Za posledné roky som postretával desiat-
ky Ružinovčanov, ktorí chcú meniť veci 
k  lepšiemu. Niektorých cez naše pravidel-
né brigády, ďalších cez aktivity pre deti či 
počas pripomienkovania nezmyselných 
developerských zámerov. 

Takto spontánne vznikol náš Tím Ružinov
– ako neformálna skupina ľudí, mladších 

i  menej mladých, ktorým na Ružinove záleží, 
žijeme tu, a chceme, aby tu raz žili aj naše deti. 

O  väčšine ľudí, ktorí robia pre Ružinov kus 
práce, bojujú aj za svojich susedov, budujú 
komunitný život na sídliskách, často suplu-
jú prácu samosprávy, sa nikdy nedočítate 
v  novinách, ani ich nikdy neuvidíte pred-
vádzať sa v Smotánke či v Modrom z neba. 
O  to viac si ich treba vážiť. A  dávam vám 
svoj sľub, že práve im budem poskytovať 
priestor aj na týchto stránkach – pretože, 
nakoniec, bez ich pomoci a  spolupráce by 
som sám nikdy nedokázal toľko, ako sme 
za posledné roky dokázali spoločne.

Prvé polopodzemné kontajnery 
v Ružinove sme dokončili
Výsledky namiesto rečí! Po skoro roku intenzívnej práce sme na 
konci februára spolu s  obyvateľmi Družicovej ulice a  s  primáto-
rom Ivom Nesrovnalom slávnostne uviedli do prevádzky prvé 
moderné polopodzemné kontajnerové stojisko v Ružinove.

Polopodzemné kontajnery nezapáchajú, sú 
chránené proti vyberačom odpadkov, a vďaka 
čipu si smetiarske auto zavolajú samé až vtedy, 
keď sa naozaj naplnia, čím ďalej šetria peniaze.
Veľká vďaka patrí nielen zodpovedným z OLO 
a z mesta, ale aj obyvateľom, ktorí veľmi pomá-
hali počas celého procesu. Bez pani Fatrdlovej 
z  Družicovej ulice a  jej susedov by sme tak 
skoro veru kolaudovať nemohli. Veľmi si vá-
žim všetkých aktívnych Ružinovčanov, ktorých 
skúsenosti a ochotu treba zapájať do práce pre 
nás všetkých. 
Ružinov pôvodne nemal byť v  pilotnom pro-
jekte výstavby týchto stojísk, no na poslednú 
chvíľu sa mi podarilo našu štvrť „prelobovať“. 
Celkovo sú v  Bratislave zatiaľ štyri takéto po-
lopodzemné kontajnerové stojiská – a na po-
slednom mestskom zastupiteľstve sme pre-
sadili, že mesto bude prispievať aj na vznik 
ďalších. V  Ružinove by ďalšie malo vyrásť na 
Miletičovej ulici.

Bilbordy alebo stromy?
Viete, že nemám v láske bilbordy. Napríklad pred župnými voľbami 
sme sa rozhodli, že peniaze, ktoré by sme použili na nákup bilbo-
rdov, radšej využijeme v prospech Ružinova. Spolu s   poslancom 
Braňom Kaliským sme namiesto nákupu bilbordov radšej sami 
opravili desiatky výtlkov na Štrkovci a na Pošni. Stálo nás to rovna-
ko, no oprava výtlkov mala na rozdiel od nákupu plagátov zmysel.

Veľmi závidím, keď vidím, ako v  iných mest-
ských častiach majú razantných starostov, ktorí 
sa nielen predvádzajú, ale skutočne robia. Môj 
kolega z poslaneckého klubu, starosta Vraku-
ne Martin Kuruc, vyhlásil boj proti bilbordom, 
a prvé čoskoro z Vrakune zmiznú. Pôjdem mu 
s tým pomôcť, a dúfam, že raz sa nám to podarí 
aj u nás, v Ružinove. 
Na poslednom mestskom zastupiteľstve Mar-
tin presadil uznesenie – a  rád som mu pri 
tom pomohol – aby mesto nepredlžovalo ná-
jomné zmluvy na billbordy a  neprenajímalo 
žiadne pozemky na výstavbu nových. Želal 
by som si, aby tento príklad nasledoval aj náš 
miestny úrad.
Som optimista – verím, že ak budeme naozaj 
pracovať, dožijeme sa toho, že aj v  Ružinove 
budú pribúdať stromy a  zeleň, nie bilbordy. 
Mimochodom, spolu s mestom a občiansky-
mi združeniami sme koncom marca rámci re-
vitalizácie parku pred Paneurópskou vysokou 
školou začali s výsadbou 90 vzrastlých nových 
stromov, ale o tom viac napíšem nabudúce .

Martin Chren
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MARTIN CHREN A TÍM RUŽINOV INFORMUJÚ:

Sledujte novinky 
z Ružinova a moju 
prácu na stránke

Martin Chren za Ružinov
0905 305 466 • martin@martinchren.sk

Vraky v Ružinove
Tím Ružinov pomáha! 
Trápi vás dlhodobo odstavené, 
nepojazdné auto na vašej ulici? 
Zavadzia a  zaberá parkovacie 
miesto? Michaela Biharyová 
z  nášho Tímu Ružinov založi-

la na sociálnej sieti Facebook 
stránku Vraky v  Ružinove. Po-
šlite im fotku a  adresu vraku, 
a  naši dobrovoľníci ho nahlásia 
zodpovedným úradom a  budú 
urgovať jeho odstránenie.

Počas februárovej Ružinovskej rojnice sme 
poriadne vymrzli, no napriek tomu sa nás 
pri čistení Starého Ružinova – od Jégého 
aleje až po Bajkalskú – stretlo viac ako 
dvadsať. Marcová rojnica sa uskutočnila 
v  čase uzávierky tohto čísla Echa – v  spo-
lupráci s poslankyňami Martinou Fondrko-
vou a Ankou Reinerovou sme vyčistili Ružo-
vú dolinu. A 21. apríla sa snáď stretneme pri 
plošnom čistení Prievozu!

Viete, že názov Ružinov pochádza z nemeckého názvu Rosenheim? Pomenovali ho tak 
podľa kríkov divokých ruží, ktoré rástli medzi pôvodnými ramenami Dunaja na území našej 

mestskej časti. Vysaďme si krajší Ružinov, skrášlime svoje okolie a obnovme historický 
odkaz Ružinova. Príďte si zdarma zobrať sadenicu kríkovej ruže a vysaďte si ju u seba doma 

– pred svoj dom, do predzáhradky svojho paneláku.

                          PRE RUŽU SI PRÍĎTE SEM:
Piatok, 13. apríla, od 16.00 do 19.00 – pred kaviarňou Igi & Flo, OC Budúcnosť na Drieňovej

Sobota, 14. apríla, od 13.00 do 17.00 – pri zastávke autobusu „Herlianska“ na Ružinovskej ulici
Alebo napíšte e-mail na martin@martinchren.sk alebo zavolajte na číslo 0905 305 466.

NECH NÁM RUŽINOV ROZKVITNE
1000 ruží od Martina Chrena 

RUŽINOVSKÁ ROJNICA 8
Plošné zbieranie odpadkov

Sobota, 21. apríl 2018 o 10.00 h.
Prievoz

Pracovné potreby (rukavice a sáčky) zabezpečíme. 
Ak ste z Prievozu a potrebujete vyhodiť starý kus nábytku, vačší kus 

odpadu prídeme počas brigády rovno k vám a  odvezieme ho – nahláste 
sa čo najskôr telefonicky

na číslo 0903 282 080  (Martin Patoprstý).

Ružinov
pozitív

ku.

i

Partneri:

Martin Chren
Martin Patoprstý
Maroš Mačuha
František Fabián
Mária Barancová
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ky Ružinovčanov, ktorí chcú meniť veci 
k  lepšiemu. Niektorých cez naše pravidel-
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Takto spontánne vznikol náš Tím Ružinov
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v  novinách, ani ich nikdy neuvidíte pred-
vádzať sa v Smotánke či v Modrom z neba. 
O  to viac si ich treba vážiť. A  dávam vám 
svoj sľub, že práve im budem poskytovať 
priestor aj na týchto stránkach – pretože, 
nakoniec, bez ich pomoci a  spolupráce by 
som sám nikdy nedokázal toľko, ako sme 
za posledné roky dokázali spoločne.

Prvé polopodzemné kontajnery 
v Ružinove sme dokončili
Výsledky namiesto rečí! Po skoro roku intenzívnej práce sme na 
konci februára spolu s  obyvateľmi Družicovej ulice a  s  primáto-
rom Ivom Nesrovnalom slávnostne uviedli do prevádzky prvé 
moderné polopodzemné kontajnerové stojisko v Ružinove.

Polopodzemné kontajnery nezapáchajú, sú 
chránené proti vyberačom odpadkov, a vďaka 
čipu si smetiarske auto zavolajú samé až vtedy, 
keď sa naozaj naplnia, čím ďalej šetria peniaze.
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a z mesta, ale aj obyvateľom, ktorí veľmi pomá-
hali počas celého procesu. Bez pani Fatrdlovej 
z  Družicovej ulice a  jej susedov by sme tak 
skoro veru kolaudovať nemohli. Veľmi si vá-
žim všetkých aktívnych Ružinovčanov, ktorých 
skúsenosti a ochotu treba zapájať do práce pre 
nás všetkých. 
Ružinov pôvodne nemal byť v  pilotnom pro-
jekte výstavby týchto stojísk, no na poslednú 
chvíľu sa mi podarilo našu štvrť „prelobovať“. 
Celkovo sú v  Bratislave zatiaľ štyri takéto po-
lopodzemné kontajnerové stojiská – a na po-
slednom mestskom zastupiteľstve sme pre-
sadili, že mesto bude prispievať aj na vznik 
ďalších. V  Ružinove by ďalšie malo vyrásť na 
Miletičovej ulici.

Bilbordy alebo stromy?
Viete, že nemám v láske bilbordy. Napríklad pred župnými voľbami 
sme sa rozhodli, že peniaze, ktoré by sme použili na nákup bilbo-
rdov, radšej využijeme v prospech Ružinova. Spolu s   poslancom 
Braňom Kaliským sme namiesto nákupu bilbordov radšej sami 
opravili desiatky výtlkov na Štrkovci a na Pošni. Stálo nás to rovna-
ko, no oprava výtlkov mala na rozdiel od nákupu plagátov zmysel.

Veľmi závidím, keď vidím, ako v  iných mest-
ských častiach majú razantných starostov, ktorí 
sa nielen predvádzajú, ale skutočne robia. Môj 
kolega z poslaneckého klubu, starosta Vraku-
ne Martin Kuruc, vyhlásil boj proti bilbordom, 
a prvé čoskoro z Vrakune zmiznú. Pôjdem mu 
s tým pomôcť, a dúfam, že raz sa nám to podarí 
aj u nás, v Ružinove. 
Na poslednom mestskom zastupiteľstve Mar-
tin presadil uznesenie – a  rád som mu pri 
tom pomohol – aby mesto nepredlžovalo ná-
jomné zmluvy na billbordy a  neprenajímalo 
žiadne pozemky na výstavbu nových. Želal 
by som si, aby tento príklad nasledoval aj náš 
miestny úrad.
Som optimista – verím, že ak budeme naozaj 
pracovať, dožijeme sa toho, že aj v  Ružinove 
budú pribúdať stromy a  zeleň, nie bilbordy. 
Mimochodom, spolu s mestom a občiansky-
mi združeniami sme koncom marca rámci re-
vitalizácie parku pred Paneurópskou vysokou 
školou začali s výsadbou 90 vzrastlých nových 
stromov, ale o tom viac napíšem nabudúce .
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Plošné zbieranie odpadkov
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Pracovné potreby (rukavice a sáčky) zabezpečíme. 
Ak ste z Prievozu a potrebujete vyhodiť starý kus nábytku, vačší kus 
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Chceme krajší verejný priestor  

Počet narodených detí v Ružinove STÚPA

K prezentácii investičného zámeru Ovocné sady v Ružinove

Rekonštrukcia zdevastovaných chodníkov  na Martinčekovej 
ulici pri Astre každého veľmi potešila. Zjednotila nerovný 
terén, prispela k bezpečnosti chodcov, ktorí sa celé roky 
potkýnali na zbytkoch asfaltu, nesúrodých vrstvách 
zvetraného betónu a hlbokých jamách. Sme mestu, ktoré 
rekonštrukciu financovalo a  hlavne iniciátorom opravy, 
vďační.  Čo by ešte zlepšilo tento priestor a takmer nič by 
to  nestálo,  je  odstránenie  betónových skruží, ktoré tam 
vôbec nepasujú ani nepatria. Dávno doslúžili, neplnia svoj 
účel. Pôvodne boli určené kandidátom na vylepovanie 

volebných plagátov.  Naposledy boli využité pred štyrmi rokmi. Dodnes tam visia  
pozostatky dvoch  pokreslených, korigovaných,  vyblednutých portrétov. Doba pokročila 
a táto málo atraktívna forma propagácie je už prekonaná.  Zmysluplnosť a efektivita 
takejto sebaprezentácie je sporná.  Ľudom nestačí  statická fotografia. Chcú zažiť živého 
človeka v  3D podobe. Potrebujú ho stretávať, pocítiť, že ich počúva,  že ho úprimne 
zaujíma, aké problémy riešia. Držať pre „prípad potreby“ mohutné  betónové „okrasy“ 
naďalej  je  je zbytočné.  Betónové skruže sú navyše  škaredé, ošarpané, ich kovové 
podstavce prehrdzaveli. Špatia priestor, ohrozujú  bezpečnosť chodcov. Sú ako päsť na 

oko, tri v rade za sebou.  Patria pod zem, nie do 
vynoveného verejného priestoru, kde by mohli 
a mali  byť umelecké diela, ale nie kanalizačné  
skruže, ktorých primárna funkcia je odvádzanie 
odpadovej  a povrchovej vody; isto dobre poslúžia 
aj pri zhotovení studní.  Keďže mi na našom 
spoločnom priestore  záleží,  oslovila som hlavné 
mesto, ktoré je majiteľom pozemku, s požiadavkou  
na  ich odstránenie. Mesto  listom odpovedalo, 
že požiada príslušný stavebný úrad  o vydanie 
súhlasu s odstránením týchto betónových skruží. 
Po jeho vydaní budú odstránené. Verím, že sa 
tak stane čoskoro. Už teraz sa teším na ešte krajší 

verejný priestor, ktorý bude slúžiť nám všetkým. To, že ho nemáme na  vlastnom liste 
vlastníctva neznamená, že nám nepatrí. Je náš, spoločný. Takých „výstavných” objektov  
máme v Ružinove viac. Odstránené by mali byť všetky!

Anna Reinerová
ružinovská poslankyňa

Počet detí narodených v mestskej časti sa už štyri roky po sebe neustále zvyšuje. Kým  
v roku 2014 sa v narodilo 2 412 detí, o rok neskôr matrika evidovala už 2 461 detí  
a v roku 2016 ešte o 132 viac. V minulom roku, 2017, sa v Ružinove narodilo najviac 
detí  za posledné roky, a to 2833. Tri najpoužívanejšie dievčenské mená, pre ktoré sa 
rodičia malých Ružinovčaniek rozhodli, boli Viktória, Sofia a Olívia. Z chlapčenských 
mien  v Ružinove rezonovali mená Oliver, Adam a Jakub.

Každé bábätko - nový Ružinovčan - je vítané!
Naša mestská časť pravidelne organizuje  slávnostné uvítanie najmenších obyvateľov 
Ružinova.Ružinov podporuje mladé rodiny a ich najnovšie novonarodených  aj finančne. 
V rozpočte rátame  s  Príspevkom pri narodení dieťaťa  aj tento rok,  je poskytovaný vo 
výške 70 €. Rodičia musia o príspevok požiadať do šiestich mesiacov odo dňa narodenia 
bábätka. Podmienkou na jeho získanie  je, aby matka dieťaťa mala trvalé bydlisko  
v Ružinove. Otec-Ružinovčan  môže získať príspevok, ak matka dieťaťa zomrela  alebo  

bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo ak bolo dieťa zverené do  jeho výchovy  na 
základe právoplatného rozhodnutia súdu. Oprávnenou osobou na získanie príspevku 
je aj osoba s trvalým pobytom v Ružinove, ktorá prevzala dieťa  do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo 
príslušného orgánu. Nárok na vyplatenie príspevku zaniká pri jeho neprevzatí do 30 dní 
odo dňa doručenia výzvy.  V minulom roku takúto podporu prijalo viac ako 860  detí. 
Ružinov investoval do rodín novonarodených bábätiek viac ako  60-tisíc eur. Žiadosť  
o poskytnutie príspevku získatena http://www.ruzinov.sk/,  
http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/13668/ziadost-o-poskytnutie-
financneho-prispevku-pri-narodeni-dietata-iban-1.pdf  
alebo u p. Bc. Dariny Ščasnej, tel.: +421 2 48284267, email: darina.scasna@ruzinov.sk 

Anna Reinerová
ružinovská poslankyňa

Pri posudzovaní 
investičných zámerov, 
zvlášť takých, ktoré sú 
zaradené do Komisie 
územného plánovania  
a životného prostredia sa 
ich usilujem posudzovať  
s prihliadnutím na 
potreby obyvateľov 

a  mestskej časti.  Ako  pamiatkar -  historik umenia 
špecializujúci sa na architektúru a urbanizmus  -  
prihliadam aj na to, ako je daný investičný zámer  
v súlade so základnými architektonicko-urbanistickými 
pravidlami a princípmi. Hodnota a kvalifikovanosť 
takéhoto posudzovania je priamo úmerná poznaniu 
územia, jeho stavebného vývoja a schopnosti získanej 
praxou a skúsenosťami rozpoznať čo bolo alebo nebolo 
prínosom v stavebných dejinách územia. Svojimi 
vystúpeniami na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 
som sa usiloval, aby poslanci vnímali a osvojovali si 
kvality urbanistických riešení obytných súborov, akými  
sú v Ružinove napr. 500 bytov, riešenie Dulovho 
námestia s priľahlými budovami, Bellušova kolónia 
bytových domov na Trenčianskej a Miletičovej, 
sorelovský súbor bytových domov na Trenčianskej, 
Miletičovej a Prievozskej z 50-tych rokov či Palušove 
vežové bytové domy v Ružovej doline. Veľkorysosť 
priestorových vzťahov vnútroblokových priestorov je 
nespochybniteľnou hodnotou  slúžiacou  predovšetkým 
obyvateľom, ktorí v nich žijú a pohybujú sa. To isté platí o 
obytných súboroch Štrkovec, Ostredky, Trávniky a Pošeň. 
Osobitným urbanistickým súborom je Prievoz oddelený 

od Pošne pôvodne ramenom Dunaja, dnes Gagarinovou 
ulicou. Preto aj moje posudzovanie investičného zámeru 
Konopná za evanjelickým kostolom bude diametrálne 
odlišné. Investičný zámer Ovocné sady, ktorý sme mali 
možnosť vidieť, je z urbanistického architektonického 
hľadiska  riešením, ktoré vyšlo z poznania stavebného 
vývoja v Ružinove. Ovocné sady sú kompozične veľmi 
blízke Štrkovcu. Majú a ponúkajú navyše riešenia, 
ktoré majú blízko k tomu, čo sa v dejepise označovalo 
ako príklon k humanizmu. V Ovocných sadoch sa o to 
architekti usilovali výraznejším  spôsobom ako architekti 
a urbanisti Štrkovca. To, že niektorí poslanci zúčastnení 
na prezentácii investičného zámeru, tieto urbanisticko-
architektonické priestorové riešenia nevnímajú a 
neoceňujú, to je záležitosť poznania. Tvorcami bolo 
deklarované to, že byty tohto sídliskového útvaru sú 
určené skupinám ľudí, ktorých príjem neumožňuje kúpiť 
si byt v exkluzívnych častiach mesta. V Ovocných sadoch 
ide o dvoj - trojizbové byty. Konečne, niekto pochopil, že 
učiteľka, kuchárka v materskej či základnej škole alebo 
iný zamestnanec obce, ale aj verejnej i štátnej správy,  
si nemôžu zo svojho platu dovoliť hypotekárny úver. 
Je teda namieste všímať si potreby tejto skupiny ľudí. 
Celkom náhodou som sa pred prezentáciou zúčastnil 
zasadnutia Rady školy na Miletičovej ulici. Pani riaditeľka 
mi hovorila, že im chýbajú dve učiteľky a kuchárka. 
Veľkým problémom je výška platu, ktorý im môže 
poskytnúť. Za tieto peniaze nevie, či sa jej podarí miesta 
obsadiť. V pléne rady sa pýtal jeden rodič, či Ružinov 
môže zamestnancom svojich zariadení poskytnúť 
byt. Odpovedal som, že pred dvoma či tromi rokmi 
sme v bytovej komisii prijali zásadu, že časť z bytov, 

ktorými môže mestská časť disponovať, poskytneme 
učiteľkám našich školských zariadení. Opísanú situáciu 
by bolo možné riešiť tak, že mestská časť by v rámci 
svojho ideového  Programu hospodárskeho, sociálneho 
a kultúrneho rozvoja deklarovala zásadu sociálnej 
pomoci ošetrenú aj finančne, ktorou by sa obsadzovanie 
miest v obecných zariadeniach dalo riešiť, v prípade 
potreby, spôsobom pridelenia bytu za výkon povolania 
uvedených zariadeniach. Takýto systém funguje  
v neďalekej Viedni.  V položke výšky nájomného by sa 
mohla, ale veľmi citlivo, premietať aj nákladová položka 
rozvrhnutá na 15-20 ročné obdobie na splácanie úveru, 
za ktorý by mestská časť odkúpila takéto byty. Darmo sa 
budú poslanci predháňať na rokovaniach zastupiteľstva 
nápadmi, ako treba rozširovať kapacity škôlok, keď v nich 
nebude mať kto učiť, variť a zabezpečovať starostlivosť 
a bezpečnosť. Mestská časť, a  ani mesto dnes nie sú 
spôsobilé budovať či zriaďovať bytové domy ako  
v susednej Viedni, ktorá nám bola od gotiky vzorom.  
A preto, ak toho nie sú schopné, prečo nevyužiť 
príležitosť, ktorá sa v Ružinove  teraz ponúka? To sú  
z môjho pohľadu významné argumenty a dôvody, cez 
ktoré som prihliadal na zmysluplnosť investičného 
zámeru Ovocné sady. Pani učiteľky, kuchárky, personál 
našich obecných zariadení, si nekúpia byty v iných 
drahších projektoch, ale pridelenie obecného nájomného 
bytu vidím ako reálny spôsob získania pracovných 
síl, ktoré Ružinov urgentne potrebuje. Mali by sme sa 
správať ako rozumní hospodári, a ak nejaký zákon takéto 
správanie neumožňuje, na čo sa obvykle vyhovárame, 
treba iniciovať jeho zmenu.

Patrik Guldan- ružinovský poslanec
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LEN 3 % ĽUDÍ
VEDIA, O KOĽKO MILIMETROV JE ROŠTENKA 

V PORTERHOUSE STEAKU HRUBŠIA NEŽ V T-BONE STEAKU

ŠTUDUJ REMESLÁ
A STAŇ SA 

AJ TY ELITOU!

Stredná odborná škola
gastronómie 

a hotelových služieb
Farského 9, Bratislava

www.strednapremna.sk
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Po kom sú pomenované?
Ulice v Ružinove nesú rôzne názvy. V mestskej časti sa nachádzajú 
súbory ulíc, ktoré majú niečo spoločné. Tak môžu obyvatelia bývať  
v časti, ktorá je venovaná vesmíru s ulicami ako Mesačná, Súhvezdná 
alebo na uliciach, ktoré nesú názvy kvetín ako Nezábudková, 
Nevädzová či  Rumančeková. Ani Ružinov ale neobchádzajú ulice 
pomenované po známych osobnostiach.
Ulice, ktoré sa nachádzajú v Ružinove nie sú historické, vznikli so stavbou 
sídlisk. Najznámejšou a tzv. bulvárnou ulicou je práve Ružinovská, ktorá patrí 
k hlavnej tepne mestskej časti. Až do roku 1992 mala pomenovanie podľa 
Karola Šmidkeho, komunistického politika. Väčšina staroružinovčanov ju stále 
volá a pozná ako Šmidkeho ulicu. Ulica vznikla pri tvorbe sídliska a dnes z nej 
vyúsťuje Pošeň, Ostredky, Trávniky a Štrkovec. Ružinovská ulica prechádza 
takmer celým územím mestskej časti. „Treba pochváliť architektov, ktorí ju 
v 60-tych rokoch naprojektovali.  Urobili ju reprezentatívnu a stále slúži 
Ružinovčanom, pričom zvláda nápor áut aj tejto doby," povedala Jana 
Hamšíková z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Autori ulicu vytvárali  
s pohľadom do budúcnosti a na všetky potreby, ktoré budú v 21. storočí. 
Sídlisko 
Známe mená na Pošni
Sídlisko Pošeň pretínajú ulice pomenované po známych osobnostiach, je tam 
napríklad  Exnárova, Štefunkova, Borodáčova či Čmelíkova. Tá je pomenovaná podľa Jána Čmelíka, slovenského partizána. Jeho rodičia 
odišli na Dolnú zem v rámci migračnej vlny, ktorá prebehla pri osídľovaní Dolnej zeme. Slováci, ktorí tam prišli si vytvorili mestečká  
a dediny. Celý svoj život prežil v bývalej Juhoslávii, kde sa počas vojny zapájal do partizánskeho hnutia a organizoval rôzne protifašistické 
akcie. „Dostal sa do väzenia, odkiaľ aj utiekol. Neskôr ho znova zajali a bol mučený, týraný a nakoniec zastrelený a pochovaný 
v hromadnom hrobe. Stal sa hrdinom Juhoslávie," dodala Hamšíková.  Na Čmelíkovej ulici je mu venovaná aj pamätná tabuľa, ktorá 
pripomína, kto Ján Čmelík bol. Bola osadená v roku 1972 a vytvoril ju sochár Rastislav Miklánek. Popri tabuli je aj portrétna busta. 
Ďalšou významnou ulicou je Borodáčova, ktorá sa nachádza v tichej časti Pošni.  Lemujú ju nízke obytné domy a torzá rodinných domov. 
Táto časť Ružinova je známa hlavne základnou školou, ktorú navštevuje väčšina detí z okolia. Ulica ako aj škola sú pomenované podľa 
známeho slovenského divadelníka Janka Borodáča. Bol zakladateľom slovenského národného divadla. Zomrel v roku 1964 a je pochovaný 
v Slávičom údolí. „Môžeme povedať, že bol otcom všetkých divadelníkov, ktorí tvorili jadro slovenského divadla," povedala Jana 
Hamšíková. Na fasáde základnej školy sa nachádza aj pamätná tabuľa, ktorá nesie jeho portrétny reliéf. Vytvorila ho slovenská sochárka 
Klára Pataki. Problémom pamätnej tabule je, že zapadá medzi grafitmi, ktoré sú na základnej škole a málokto si ju všimne a slovenskí 
umelci ostávajú zabudnutí medzi domami. Marianna Podlucká

Foto: Radoslav Hoblík
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NUPPU RUŽINOV 
Deň otvorených dverí

Máte radi bývanie v severskom štýle? 

Pozývame vás na Deň otvorených dverí už 

14. APRÍLA 2018 OD 10:00 DO 16:00. 

Okrem zaujímavého programu na vás čaká aj 

prehliadka vybraných bytov a malé občerstvenie. 

Sledujte nás na facebookovej 

a internetovej stránke, kde sa dozviete 

viac o pripravovanom programe.

yit.sk

0800 800 474

YIT Slovakia
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Kráčajúci strom

Náš čitateľ Ivan B. zo 
Šandorovej ulice nám 
priniesol zábery stromu 
na Ružinovskej ulici 
počas rôznych ročných 
období.  (red)
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PRAVDIVÝ POSOL Z RUŽINOVA

Patrili ste medzi prvých absolventov žur-
nalistiky na FF UK, začali ste pracovať vo 
vtedy populárnom denníku Smena. Čo 
prerušilo vašu naštartovanú kariéru?
Vstup vojsk Varšavskej zmluvy, ktorý celý 
kolektív Smeny odsúdil na stránkach našich 
novín. V tých časoch to bolo čosi nepred-
staviteľné, takže nasledoval prísny trest. 
Všetkých nás vyhodili, mňa ako šéfredak-
tora, prvého.

Od roku 1970 ste sa zamestnali  
v Slovenskom rozhlase. Pracovali ste tam 
však bez mena, a bez svojho hlasu, čiže 
nemohli ste hovoriť na mikrofón. To bol 
dôvod, prečo ste písali pod pseudony-
mom?
Áno, podpisoval som sa ako Karol Ilavský a 
toto meno bolo pod textami mojich povie-
dok, literárno-dramatických pásiem, fíčrov, 
i vtedy sledovaného rodinného seriálu Čo 
nového, Bielikovci. Svoje vlastné meno som 
začal používať až po Nežnej revolúcii.

Kedy ste prišli bývať do Ružinova? 
Žiaľ, viem to presne. Na jeseň 1987. Vtedy, 
keď sa konal pohreb môjho 30-ročného 
syna, výtvarníka, ktorý zomrel tragicky.  
V časoch normalizácie to tak chodilo: kvôli 
nespoľahlivému otcovi a následne zlému 
kádrovému posudku sa nedostal na vysokú 
školu.

Doteraz vám vyšli dve desiatky kníh, väč-
šinou z oblasti literatúry faktu. Forma: 
klasická reportáž. Takáto spisba vyža-
duje dobrý nos na atraktívny príbeh a 
uveriteľné spracovane témy. Prezradíte 
nám svoj „kľúč“ ?
Ten kľúč som si už pred rokmi vydiskutoval  
s Lacom Mňačkom. Bol mojím konzultan-
tom i oponentom pri diplomovke, spolu 
sme absolvovali viacero ciest do terénu. 
Laco vedel bezprostredne komunikovať, 
nepoužíval magnetofón, a občas ani pero. 
Na archív, kroniky a ďalšie barličky nemal 
čas. Načo aj, keď nepoužíval konkrétne 
meno protagonistu a fabuloval si takpove-
diac slobodne. 

Kedy vám zachutila reportáž?
Nebola to škola, ale učňovské roky v Smene 
po Stalinovej smrti. Hľadal som zaujímavé 
osudy. Dva týždne som pracoval v polep-
šovni ako vychovávateľ. V Košiciach na 
blšom trhu som objavil chlapíka, čo predá-
val knihy. Jednou kúpenou knihou som si 
kúpil i jeho - antikvára s európskym rozhľa-
dom. Vyhľadal som posledný dom v posled-
nej obci na Slovensku, v Novej Sedlici. Prišiel 
som tam na hodinu a odišiel som po týždni. 
Do domu pri sobáši mladomanželov zavítali 
banderovci. Boli hladní, smädní, ozbrojení 
a krvilační.  Aj vďaka tejto skúsenosti som 
prešiel celé hranice a neskôr napísal knižku 
Drámy na hraniciach. V 50.rokoch uteka-
li najmä našinci. V archívoch som objavil 

mená zadržaných, zavraždených, no mená 
vrahov - hraničiarov či eštebákov - boli 
zatreté. Pracovalo sa mi ťažko, lebo vtedy 
ešte nejestvoval ani Ústav pamäti národa.

Vaše Drámy na hraniciach i ďalšie repor-
tážne knihy sa čítajú na dúšok, sú str-
hujúce, navyše pravdivé, majú konkrét-
ne mená i prostredie. Ako sa dá vyča-
riť atmosféra i situácie, pri ktorých ste 
nikdy osobne neboli?
Svetový reportér E. E. Kisch vravel, že  
„v reportáži fabulovať v intenciách logickej 
fantázie“ je povolené. Iste, ale aj to je rizi-
ko, lebo svoj text som dával autorizovať. 
Ak tomu opisovaný protagonista uveril a 
odobril ho, potešili sme sa obaja. Pravdaže 
mám aj svoj „gríf“. Nezhováram sa iba  
s mojím protagonistom, ale na lazoch záj-
dem do krčmy, navštívim farára, učiteľa, 
nazriem do kroniky ak vôbec jestvuje, listu-
jem v albumoch, chodím po domoch. Áno, 
svoje osudy majú aj domy. Dva tuctové 
činžiaky v Ružinove opisujem aj v knihe 
Zabudnite na Kocha! Koch bol chýrny chi-
rurg, majiteľ sanatória, tvorca škôl a interná-
tov pre mrzáčikov. O Kochovom „špitáli“ sa 
vedelo, ale o Kochovi až vtedy, keď ho súdili.

Prekvapujúca je jeho všestranná, no 
najmä antifašistická minulosť...
Za Slovenského štátu viedol ilegálne hnu-
tie Justícia, Nemci naňho vypísali 100 tisíc 
mariek odmeny, no život mu zachránil archi-
tekt Jurkovič a jeho synovia. Po oslobodení 
bol Koch za demokratov mešťanostom, ale 
v roku 1951 väzňom odsúdeným na doživo-
tie. Keďže aj vo väznici občas pracoval ako 
lekár, prihlásil sa uňho chorý väzeň, evan-
jelický farár. V ordinácii sa dalo pozhovárať, 
ba zahrať si tiež šach. Farár Petrovič, ktorý 
v čase vojny vysielal ilegálne do Londýna, 
bol na Slovensku ako „titovec“ odsúdený na 
dvadsať rokov. Väzňov najprv amnestovali, 
za Dubčeka rehabilitovali, no oni nemali kde 

bývať, lebo byty im zhabali a z mizerných 
peňazí  sa nedalo ani vyžiť. A tak sa stalo, 
že chirurg Koch býval na Svidníckej a farár 
Petrovič na Meteorovej. Stretávali sa na 
Štrkovci, nepolitizovali, radšej hrávali šach. 
Poslednú partiu odohrali v auguste 1968. 
Koch so synom a manželkou emigrovali, 
pán farár ostal pri rodine, ktorú predtým  
v rámci Akcie B vysťahovali na Oravu, a jeho 
nadané deti povyhadzovali zo škôl. 

Pred rokmi vám vyšla knižka Svedkovia 
mojej doby. Torzovito v nej píšete o 
sebe, ale predovšetkým „o svedkoch“, 
ktorými sú napospol  osobnosti. Majú 
svoj cveng, historický význam, ale aj 
svoje chyby a omyly...
Kto z nás má čistý štít bez chýb a omy-
lov?! Protagonistov opisujem s nadhľadom a 
výsostne objektívne. S Gavrilom Gryzlovom 
a Bohušom Chňoupkom som vyrastal  
v Smene. Ako reportéri sme boli aj rivali. 
Detto Mňačko. V Smene pracoval aj fotograf  
Laco Bielik, predtým ako odišla do rozhlasu 
aj Ota Plávková. Keď ju po okupácii vyhodili a 
nesmela chytiť mikrofón, keď pod jej oknom 
sedeli v aute dvaja eštebáci, ONA diktovala 
správu do Slobodnej Európy. Opisujem aj 
spolužiakov z fakulty Jura Kadleca, futba-
listu - ligistu, ktorý ilegálne odišiel a stal sa 
kňazom. Ďalší futbalista Kubala sa stal hrá-
čom storočia FC Barcelony. Ani mnohí fanú-
šikovia nevedeli, že ako dorastenec pôsobil 
v ŠK Bratislava, kam si ho z Budapešti pri-
viezol slávny tréner Daučík, po oslobodení 
roku 1956 takisto zatvorený.  Po tridsia-
tich rokoch od smrti môjho syna som sa 
i ja odvážil napísať o ňom zopár riadkov. 
Vyšla o ňom monografia, viacero katalógov, 
svoje obrazy má aj v Slovenskej národnej 
galérii. Igor nebol homo politicus. Keďže 
jeho priatelia - výtvarníci disidenti politiku 
robili, rád sa pridal a pomáhal pri samizda-
toch. Pritom neúnavne kreslil a maľoval do 
vysilenia. Kamaráti výtvarníci pod egidou  
Fera Mikoška mu zorganizovali aj posmrtnú 
poctu a pozdravili svojimi dielami.

Dlhé roky ste písali o iných, teraz sa karta 
obrátila a iní píšu o vás. Aký je to pocit, 
ak vítate vo svojom útulnom byte na 
Štrkovci zvedavcov zo škôl a médií?
Som rád, že šesťdesiate roky, ktoré ich zau-
jímajú, boli z hľadiska histórie ohromujúce. 
Keďže pamätníkov ubúda, čoraz častejšie 
ma navštevujú poslucháči, diplomanti, dok-
torandi, seminaristi a tiež žurnalisti. No ja si 
najväčšmi spomínam na nevidiaceho poslu-
cháča žurnalistiky a neskôr redaktora roz-
hlasu Michala Hercega, ktorý mal zakaždým 
moje knihy prečítané a tak rozhovor mal 
úroveň. Áno, už vtedy, vari pred desiatimi 
rokmi, nevidomý borec prekonával pomo-
cou techniky a svojou vôľou sám seba. 

Anna Sláviková
Foto: archív S. Kalného

V našej mestskej časti žije viacero spisovateľov, básnikov i dramatikov. Poniektorí získali titul Rytier slova i ďalšie 
prestížne ocenenia, ako je cena E. E. Kischa či V. Zamarovského. Dlhoročný reportér, šéfredaktor Smeny,  
neskôr rozhlasový dramaturg, ktorý však za normalizácie nesmel používať svoje meno, ani pracovať s mikrofónom  
SLAVO KALNÝ (1929) získal okrem spomenutých vyznamenaní aj najvyššie novinárske ocenenie Mercurius veridicus ex 
Slovakia čiže Pravdivý posol zo Slovenska.
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Súťažte o knihu Malý zázrak od Miry Bartókovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do 
15.4.2018 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu 
a telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 5/2018. Správne znenie tajničky RE 3/2018: „Pravda je krásna a trvalá vec“. Knihu Skvelý život od J.K.Rowlingovej 
získava Eva Nováková z Ondrejovovej ulice.
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Mestská časť Bratislava – Ružinov 
pozýva na prednášku Školy zdravia

Seniori a nové digitálne technológie
11. apríla 2018 o 14:30 hod.

DK Ružinov

Nie sme síce najmladší, sme však  
STÁLE DOBRÍ
Vnímať starnutie bez stresu a brať ho ako zaujímavú kapi-
tolu svojho života, to je prístup, ktorý sa snaží do povedo-
mia Bratislavčanov v dôchodkovom veku vniesť nezisková 
organizácia STÁLE DOBRÍ. Pravidelne organizuje v kaviarni 
Berlinka stretnutia Bratislavčanov nad 60 rokov na Čaji  
o piatej. Seniori sa tu stretávajú v Tančiarni, na Literárnych 
a hudobných večeroch, ale aj komentovaných prehliad-
kach výstav v SNG, či prehliadkach mesta s výkladom a 
poznávacích vychádzkach do prírody. S Domom Quo Vadis 
spoluorganizuje pravidelné prednášky lekárov, odborníkov 
a špecialistov na problematiku seniorov. Najbližšie bude 
témou Trombóza cestovateľov, a to 10. apríla o 15:00 hod.  
v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí 1. Všetky pod-
ujatia môžu seniori navštíviť bezplatne. Okrem tradičnej 
ponuky pripravujú STÁLE DOBRÍ 15. apríla od 15.00 hod. 
v hoteli Devín edukačno-zábavné popoludnie RADOSŤ 
BYŤ SENIOROM. Popoludním bude sprevádzať ambasá-
dorka podujatia Iveta Malachovská, ktorá privíta atraktív-
nych hostí exhlásateľku Adu Strakovú,  speváčka Marcelu 
Laiferovú a herca Ferka Kovára. Súčasťou programu budú 
aj prednášky, diskusie a poradenstvo na seniorské témy. 
Vstupné je 5 €, v cene je občerstvenie a tombola. Viac infor-
mácií nájdete na www.staledobri.sk.
 STÁLE DOBRÍ, n.o.
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Poznáme, kde bývame?
Knižnica Ružinov v spolupráci  
s Televíziou Ružinov pozýva seniorov 
na cyklus vedomostných súťaží, vďaka 
ktorému si zaspomínajú na časy minu-
lé. Podľa ktorých významných osobností sú 
pomenované niektoré ulice, kde sa nachádza 
fontána Mária, ktoré domy boli postavené ako 
prvé? Aj tieto otázky padli v rámci vedomost-
ného kvízu Poznáme, kde bývame? Podujatie 
bolo tentokrát zamerané na lokalitu Ostredky. 
„Myšlienka vznikla ešte minulý rok, kedy 
sme si povedali, že poďme bližšie spoznávať 
Ružinov a jednotlivé oblasti. Vlani sme sa 
pozreli na zúbok Pošne, tentokrát sa na rad 
dostali susedné Ostredky. Prišla iniciatíva aj 
od riaditeľa televízie Igora Adamca, tak sme 
to spojili a vznikol cyklus takýchto pekných 
súťažných popoludní plných vedomostí,” 
objasnila riaditeľka Knižnice Ružinov Darina 

Horáková. Vedomostné súťaže sú určené 
najmä pre staršie ročníky. Pre tých, ktorí si 
históriu Ružinova pamätajú roky dozadu. 
„Vedeli sme, že práve seniori radi súťažia a 
takýmto akciám sa potešia. Dali sme hlavy 
dohromady a vznikol tento kvíz. Postupne by 
sme ho chceli urobiť v každom ružinovskom 
sídlisku,” doplnil Igor Adamec, riaditeľ televízie 

Ružinov. Seniori dokázali, že na Ostredkoch 
sú naozaj doma. Zároveň si nielen zasúťažili 
o pekné knižky, ale najmä si zaspomínali na 
históriu tejto lokality. „Takmer všetky otázky 
som vedel, lebo na Ostredkoch bývam praktic-
ky odvtedy, čo sa vystavali. Pamätám si, aké 
boli kedysi a ako sa postupne menili. Históriu 
tejto oblasti mám preto perfektne zmapova-
nú,” pochválil sa obyvateľ Ostredkov Ladislav. 
Najbližšou lokalitou, ktorej sa pozrú súťažiaci 
na zúbok, budú Nivy. „Raz mesačne by sme 
veľmi radi pozývali seniorov, ale aj tie mladšie 
ročníky na takéto príjemné posedenie pri 
kávičke a koláčiku. Aby sme si spoločne zaspo-
mínali na históriu našich ružinovských sídlisk. 
Máme veľmi pekné ceny, knižky. Verím tomu, 
že tí čo radi spomínanú, aj radi čítajú a prídu si 
na svoje,” dodal Igor Adamec.

Katarína Kostková, foto: Stanislav Šenc

Seniori z Pažítkovej sa budú voziť v rikši
Prípravy na projekt 
Rikshow must go 
von! alebo pravidelné 
Bicyklovanie neobmedze-
né sa blížia k svojmu záve-
ru. Prvú aprílovú stredu 
sa dobrovoľníci stretnú 
na Tyršovom nábreží pri 
Cyklokuchyni, aby si vyskú-
šali jazdu v rikši a navzá-
jom sa spoznali.

Študentka Sokratovho inštitútu Petra Tamášová v spolupráci  
s Cyklokoalíciou 18. apríla slávnostne odovzdá rikšu Christiania taxi 
z Dánska Domovu dôchodcov na Pažítkovej. Od tohto dňa sa začne 
naplno jazdiť. Jeden alebo dvakrát v týždni prídu do domova dob-
rovoľníci, ktorí počas dvoch až troch hodín povozia po okolí domova 
niekoľko dvojíc seniorov. Ich cesty povedú okolo zrevitalizovaného 
jazera Rohlík, po Parku Andreja Hlinku alebo smerom k obchodné-
mu domu Retro. Cieľom projektu je znižovanie izolovanosti seniorov  
v domovoch dôchodcov a ich zviditeľňovanie v širšej spoločnosti, aj  
s ohľadom na fakt starnutia populácie a dôležitosti otvárať túto tému. 
Starší ľudia celý dovtedajší život vkladali do spoločnosti materiálne a 

duchovné hodnoty. Majú čo povedať mladším generáciám s ohľadom 
na ich celoživotné skúsenosti, či už sa to týka spoločnosti, politiky, 
priateľstva alebo lásky. Staršia populácia sa ale naopak v súčasnosti 
pre mladých stáva neviditeľnou, zanedbávanou a nezaujímavou. 
Projekt Rikshow must go von! podporuje práve stretávanie sa rôznych 
generácií a podnecuje ich ku komunikácii a výmene skúseností medzi 
rôznymi generáciami pri príjemnej aktivite bicyklovania. Prísť povoziť 
seniorov do Domova dôchodcov na Pažítkovej 2 môže ktokoľvek, od 
stredoškolákov cez vysokoškolákov až po mladších či starších pracujú-
cich. Dobrovoľníkov stále zháňame. Jazdiť začíname od polovice apríla 
v stredy, štvrtky, alebo piatky. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlaso-
vať mailom na: rikša.petra@gmail.com

Petra Tamášová, foto: Nikola Orgoňová

V znamení liečivých bylín

Škola zdravia mala na programe svoju druhú prednášku. Návštevníci 
sa mohli dozvedieť niečo viac o etnomedicíne a fytoterapii našich 
predkov. „Fytoterapia je veľmi významnou súčasťou našej ľudovej 
etnomedicíny. Ide o zber a použitie liečivých rastlín, čo patrí k naj-
starším slovenským metódam. Na základe rôznych archeologických 
nálezov máme totiž vydokladované, že už  v mladšej dobe kamennej 
sa ľudia liečili rastlinkami,“ objasnila históriu fytoterapie etnologička 
Katarína Nádaská. Známa etnologička predstavila mnoho rastlín, 
ktoré sú zdraviu prospešné. A dala zároveň veľmi dobré tipy, ako 
sa nimi liečiť. „V dnešnej dobre zažívame opäť znovuzrodenie fyto-
terapie. Veľmi veľa ľudí siaha po tejto alternatívnej liečbe. Aj keď 
samozrejme, sú choroby, kde musíme nasadiť aj lieky. Ale fytote-
rapia je vždy veľmi dobrým doplnkom,“ doplnila Katarína Nádaská. 
Prednáška na zaujímavú tému zaujala mnohých seniorov, niektorí sa 
pýtali, iní si dokonca písali poznámky. „Ja Katku Nádaskú už poznám, 
veľmi sa zaujímam o to, čo robí. Aj dnešná prednáška bola mimoriad-
ne zaujímavá. Veľa som sa dozvedel a naozaj som si napísal asi tri 
strany poznámok. Celkovo, musím myšlienku školy zdravia len a len 
kvitovať,“ pochválil prednášky pán Jaroslav. Seniori sa v Škole zdravia 
stretnú opäť 11. apríla. Tentokrát  na nich čaká prednáška na tému 
seniori a digitálne technológie. 

Katarína Kostková

Ružinovská škola zdravia úspešne pokračuje aj tento 
rok. Séria prednášok priláka vždy mnoho seniorov. Medzi 
návštevníkmi sa ale stále viac objavujú aj mladé tváre.



7.4. so 16.00 h
 TUČNIAKY Divadlo komédie - divadelné predstave 
 nie. Vstupenky v sieti Ticketportal
8.4. ne  9.00 - 14.00 h 
 AKVATERA Medzinárodná akvaristicko teraristická  
 burza Vstup 3 €
8.4. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti Kráľ Šašo
 Teatro Fortissimo
8.4. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym Ayisim
 Vstup zadarmo Registrácia na www.cultusruzinov.sk
9.4. po 14.00 h 
 DEŇ UČITEĽOV
 Slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom ZŠ, MŠ                                                                              
 Podujatie v spolupráci s MČ Ružinov
11.4. str 14.30 h 
 RUŽINOVSKÁ ŠKOLA ZDRAVIA
 Seniori a nové digitálne technológie
11.4. str 18.00 h 
 RUŽINOVSKÁ GALÉRIA 
 Obrazy a módny dizajn
 Vernisáž obrazov Jozefíny Pavlíkovej Kurátorka: Mária  
 Horváthová, Foyer DK Ružinov Vstup zadarmo     
11.4. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTÍ
 Ovládnite svoj vnútorný magnetizmus príťažlivosti 
 a nepriťahujte si viac neželané veci do života. Vstup 8 €
12.4. štv 15.30 h
 „POZNÁME, KDE BÝVAME ?“
 Súťažno - poznávacie podujatie pre seniorov Štrkovca
 Podujatie v spolupráci s KR
15.4. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti O zvedavom dievčatku
 Divadlo na vešiaku
15.4. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym Ayisim
 Vstup zadarmo Registrácia na www.cultusruzinov.sk
16.4. po 19.00 h 
 HORÚCA SPRCHA
 Divadlo Komédie - divadelné predstavenie
 Vstupenky v sieti Ticketportal

20.4. pia 17.00 h RECY-TVORENIE
Tvorivé environmentálne dielne pre deti s rodičmi, výtvory z recyklovaných 
materiálov prinesú nielen radosť z vlastnej šikovnosti, ale naučia deti, že 
vieme dať nový život aj odloženým veciam. Podujatie je venované Dňu 
Zeme. Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Kapacita 
obmedzená. Vstup zadarmo
26.4. št  17.00 h DETI ZACHRÁNIA ZEM
Každoročné komunitné podujatie pre malých i veľkých, venované Dňu Zeme, 
plné spevu, pohybu, tvorivých hier ale i poučenia, pretože len DETI môžu 
zachrániť ZEM. Vystúpenie detského FS Trávniček. Hľadanie pokladu, ECO 
Kocky, výstava výtvarných prác s ekologickou tematikou. Prihlásiť sa môžete 
na dana.plaskova@cultusruzinov.sk . Kapacita obmedzená. Vstup zadarmo

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

 
SPOLOČENSKÝ DOM NIVY
Súťažná 18

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, Tel.č.: 02 /436 30 230

 

04.04. ST 19:30 DAJ MI TVOJE MENO Luca Guadagnino, USA/Tal./Fr., 2017 
05.04. ŠT 19:30 OPERÁCIA ENTEBBE José Padilha, Brit./USA, 2018 
06.04. PI 18:00 SHERLOCK GNOMES John Stevenson, USA/Brit., 2018 (PRE DETI) 
06.04. PI 19:45 LADY BIRD Greta Gerwig, USA, 2017 
07.04. SO 16:15 OTCOVA VOLGA Jiří Vejdělek, ČR, 2018 
07.04. SO 18:00 MAĽBY MODERNÝCH ZÁHRAD: OD MONETA PO MATISSA (EXHIBITION ON SCREEN) David 
Bickerstaff, Brit., 2016 
07.04. SO 19:45 MÁRIA MAGDALÉNA Garth Davis, Brit., 2018 
11.04. ST 19:30 ODNIKIAĽ Fatih Akin, Nem./Fr., 2017 
12.04. ŠT 19:30 ISMAELOVE PRÍZRAKY Arnaud Desplechin, Fr., 2017 
13.04. PI 18:00 KRÁLIK PETER Will Gluck, USA/Brit., 2018, (PRE DETI) 
13.04. PI 19:45 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 2017 
14.04. SO16:30 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017 
14.04. SO18:30 HAMLET (NATIONAL THEATRE) Lindsey Turner, Brit., 2015 
16.04. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: MAVERICK Richard Donner, USA, 1994 
18.04. ST 19:30 THE FLORIDA PROJECT Sean Baker, USA, 2017 
19.04. ŠT 19:30 PRÍSĽUB ÚSVITU Eric Barbier, Fr., 2017 
20.04. PI 18:00 CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV Mikkel Braenne Sandemose, Nór., 2017 (PRE DETI) 
20.04. PI 20:00 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 2017 
21.04. SO16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU Tim Burton, USA, 2005 
21.04. SO18:15 DUBČEK Laco Halama, SR/ČR, 2018 
21.04. SO 20:00 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017 
25.04. ST 19:30 VNÚTORNÉ SLNKO Claire Denis, Fr., 2017 
26.04. ŠT 19:30 DUBČEK Laco Halama, SR/ČR, 2018 
27.04. PI 18:00 PRAČLOVEK Nick Park, Brit./Fr., 2018 (PRE DETI) 
27.04. PI 19:45 SÚBOJ POHLAVÍ Jonathan Dayton, Valerie Faris, USA/Brit., 2017 
28.04. SO18:00 LEONARDO (EXHIBITION ON SCREEN) Phil Grabsky, Brit., 2012 
28.04. SO 19:45 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 2017 

SD Nivy, Súťažná 18 

18.4. str 19.00 h 
 KONCZ ZSUZSA
 Koncert legendárnej maďarskej speváčky
 Vstupenky v sieti Ticketportal
19.4. štv 15.30 h 
 PREZENTÁCIA KNIHY 
 ROZÁLIE SUCHOVEJ „ PODOBY LÁSKY“
 Podujatie v spolupráci s KR
20.4. pia 19.00 h 
 LETNÁ NOC
 Divadlo Komédie - divadelné predstavenie
 Vstupenky v sieti Ticketportal
21.4. so  9.00 - 18.00 h 
 NOŽE KNIVES BRATISLAVA 2018
 Medzinárodná predajná výstava 
 remeselne vyrábaných nožov Vstup 3 €
22.4. ne 9.00 – 13.00 
 BURZA DETSKÝCH KNÍH
 Daruj knižku - získaj knižku
22.4. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti Malý Huemaj
 Divadlo Jaja
22.4. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym Ayisim
 Vstup zadarmo Registrácia na www.cultusruzinov.sk
24.4. ut 19.00 h 
 FRAGILE - BRATISLAVA 
 NARCIS TOUR 2018
 Koncert na podporu Ligy proti rakovine
 Vstupenky v sieti Ticketportal 
 25.4. str 14.30 h 
 KONCERT PRE SENIOROV
 Hudobné randevú s Martinom Babjakom a Danielom  
 Buranovským. Podujatie v spolupráci s MČ Ružinov
25.4. str 18.00 h 
 PYRAMÍDA OSOBNOSTÍ
 Nové odhalenia o DNA. Ako môžeme spracovať v nej 
 uložené negatívne programy a našu karmu?  Vstup 8 €
26.4. štv 15.30 h 
 III.TANEČNÝ FESTIVAL DETÍ MŠ
 Tanečné podujatie pre deti 
 predškolského veku MČ Ružinov
29.4. ne 08.30 h 
 ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR 
 STAROSTU RUŽINOVA 2018
 V spolupráci  so Šachovým klubom Doprastav Bratislava
29.4. ne 10.30 h 
 NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 Divadelné predstavenie pre deti Jurko a prasiatka
 Divadlo pod hríbikom
29.4. ne 17.00 h 
 YOGA A MEDITÁCIA
 Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu 
 s Fredym Ayisim Vstup zadarmo 
 Registrácia na www.cultusruzinov.sk

VIAC INFO O FILMOCH, PROGRAME, KTORÝ JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ, NA WWW.NOSTALGIA.SK

MC Hojdana
Počas veľkonočných prázdnin  

(29.3. – 2.4.2018) bude Hojdana zatvorená.

4.4. Otvorenie Hojdany pre verejnosť po veľkonočných prázdninách 
(9:00 h)

5.4., 12.4., 19.4. a 26.4. – Kurz háčkovania – začiatočníci, (10:00-
12:00 h). Viac info a prihlasovanie na konecnamartina@gmail.com

7.4., 21.4. a 28.4. Rodinné financie – workshop (9:00-12:30 h). Deti 
sú vítané, viac info na pohodovo@pohodovo.sk

13.4. Podporná skupina dojčenia detí (10:00 h)

15.4. Bodkovaná farma - rozprávkové divadelno-herničkové nedeľné 
dopoludnie v Hojdane (10:00 h). Vstupenky je potrebné si vopred 
zakúpiť na recepcii MC Hojdana.

20.4. Podporná skupina nosenia detí (10:00 h)

24.4. Kurz masáže bábätiek – pre deti od 2 do 10 mesiacov (12:30 h) 
Prihlášky a info na ivana.banova@a-centrum.sk

27.4. Múdry piatok v Hojdane - Účinné nástroje na to, aby sme s 
deťmi nebojovali 1. Pevná láskavosť 2. Zvedavé otázky 3. Najprv 
SPOJENIE potom OPRAVA. Prednáška s lektorkou Efektívneho 
rodičovstva Martinou Vagačovou, vstupné 7,50 € (začiatok 10:30 h)

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

7.4. so 10.30 h 
 ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
 TRPASLÍK v podaní Divadlo Na Hojdačke
 Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále
16.4. po  14.00 h 
 FILMOVÉ PREMIETANIE PRE   
 SENIOROV Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Maverick-westernová komédia,  
 USA, 1994, 127 min. Vstup zadarmo pre seniorov  
 z Ružinova
21.4. so 16.00 h 
 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO PRE  
 RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
 Kino Nostalgia. Charlie a továreň na čokoládu  
 rodinný, dobrodružný, fantasy, USA, 2005, 115  
 min. Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova
22.4. ne 19.00 h 
 LEGENDY RUŽINOVA Milan Sládek
 Svetoznámy mím ktorý v Ružinove nielen žil ale aj  
 skúšal, hral a organizoval festival, Moderuje Roman  
 Bomboš, Bezplatné vstupenky na infopulte  
 v DK Ružinov a SD Nivy
27.4 pia 19.00 h 
 PO SVADOBNEJ CESTE
 Ochotnícke Divadlo TANDEM 
 - divadelné predstavenie Vstup 3 €
 Viac na www.divadlotandem.sk
29.4 ne 19.00 h 
 BRATISLAVA HOT SERENADERS
 Orchester hot-jazzovej hudby 20. a 30. rokov
 Vstupenky v sieti Ticketportal

4.4. str 17.00 h 
 VEĽKÁ NOC DEŤOM
 Súťaž pre celú rodinu, spojená s dobrodružstvom  
 a hľadaním sladkého    pokladu v Parku A. Hlinku pri  
 fontáne. Vstup zadarmo

 
Park Andreja Hlinku

Burzoblšák Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho 
Vždy v čase 8:00-14:00 hod.
Najbližšie termíny sú:
7. apríl 2018, 5. máj 2018, 2. jún 2018
Rezervácie miest na: www.burzoblsak.sk/registracia


