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Zelená 
pre hazard

Poplatok  
za rozvoj od marca aj 

v Ružinove

Zápis  
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Stretnutia 
poslancov  
s obyvateľmi 
Poslanecké stredy na  
miestnom úrade:
1. 3. 2017 16:30 - 17:30
Ing. Peter Turlík
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trnávka
8. 3. 2017 16:30 - 17:30 
Ing. Anna Reinerová
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Nivy
15. 3. 2017 16:30 - 17:30 
Mgr. Jozef Matúšek
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Starý Ružinov
22. 3. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Attila Horváth 
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Ružová dolina
29. 3. 2017 16:30 - 17:30
Mgr. Martin Ferák
MiÚ Ružinov, Mierová 21, 
prízemie B2
Trávniky

Základná škola na  
Borodáčovej ulici mení svoju tvár

Základná škola na Borodáčovej ulici už 
niekoľko rokov zápasí s nižším počtom 
žiakov ako sú jej kapacity. V budúcom 
školskom roku by sa to ale malo zmeniť. 
Školu totiž čakajú dve výrazné zmeny.
Na februárovom zastupiteľstve miestni poslan-
ci schválili prenájom nevyužívaného  
3. poschodia hlavnej budovy Základnej školy 
Borodáčova občianskemu združeniu Esprit, 
ktoré je zriaďovateľom súkromného gymnázia 
a základnej školy so zameraním na cudzie jazy-

ky. Okolo tohto prenájmu bola síce dlhšia diskusia, no poslanci napokon schválili prenájom 
3. poschodia OZ Esprit na 10 rokov za symbolické 1 € za meter štvorcový, ktoré ho aj zre-
konštruuje. „Nájomca sa okrem nájomného bude pomerne podieľať  na úhradách za služby 
a energie. Prinesie investície napríklad do rekonštrukcií a renovácií chátrajúcich učební, 
výmeny pôvodných podláh, opráv opadaných omietok či zatečených stropov na treťom 
poschodí, vodoinštalačných prácach v triedach,“ objasnil riaditeľ ZŠ Borodáčova Martin 
Kotyra. Zároveň dodal, že spolupráca škôl umožní žiakom prístup do moderného laborató-
ria so špičkovým hardwerom a  softwarovým vybavením, ku knižnici školy i multimediálnej 
učebni. 

Škola spolu so škôlkou
Ďalšia výrazná zmena, ktorá Borodáčovu v budúcom školskom roku čaká, je materská škola  
s viac ako 40 miestami pre škôlkarov. Škola ako taká zanikne a namiesto nej vznikne Základ-
ná škola s materskou školou Borodáčova 2. Škôlka sa bude nachádzať v pavilóne B. Átrium 
tejto budovy bude zrevitalizované a vznikne tam ihrisko pre deti. Zmeny čakajú aj jedáleň či 
toalety. Celkovo sa časť budovy prispôsobí potrebám materskej školy. „Držme si palce, aby sa 
nám načas podarilo zrealizovať plánovaný harmonogram stavebných a súvisiacich prác tak, 
aby sme od septembra  mohli privítať  v škôlke na Borodáčovej  prvé deti,“ povedal riaditeľ  
ZŠ Borodáčova Martin Kotyra. Mestská časť do vybudovania novej škôlky investuje približne 
150 000 eur. Viac ako 40 nových miest pre škôlkarov Ružinovu určite pomôže. Záujem o ruži-
novské škôlky je každoročne vyšší ako sú kapacity. Vlani materské školy, ktorých zriaďovate-
ľom je mestská časť, dostali približne 1250 žiadostí o prijatie dieťaťa. Miesto v škôlke dostalo 
viac ako 680 z nich. Prijatých nebolo vyše 380 detí starších ako 3 roky. Deti, ktoré sú v pred-
školskom veku, musia byť do škôlok prednostne prijaté.

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. 

7. MARCA  
od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Jedáleň ZŠ Mierová 46

Eurofondy ohrozené
Téma, ktorá rezonuje v Ružinove posledné týždne. Pre drobnú administratívnu chybu prav-
depodobne príde Ružinov o možnosť čerpať eurofondy na nasledujúce roky. Odrezaný 
môže byť aj od rôznych dotácii od štátu, záleží to od konkrétnej výzvy. Táto téma pochopi-
teľne nechýbala ani na februárovom miestnom zastupiteľstve. „Vypracovali sme podrobný 
informatívny materiál, ktorý sa zaoberá vzniknutým problémom. Predídeme tak dohadom 
a pochybnostiam o možných následkoch,“ povedal zástupca ružinovského starostu Martin 
Pener. Predložený materiál si detailnejšie prezreli ružinovskí poslanci. „Celá situácia je sa-
mozrejme veľmi nepríjemná. Je to pochybenie, ale môže sa stať naozaj každému. Môže sa to 
stať aj v súkromných firmách. Žiaľ, my sme samospráva, tu by sa takéto pochybenia stávať 
nemali, na nás to bude mať väčší dopad. Aký, ukážu nasledujúce mesiace,“ povedal posla-
nec Martin Patoprstý. Ružinov už vyvodil dôsledky voči zamestnancovi, ktorý celú situáciu 
spôsobil. Zároveň bolo aj prijaté opatrenie, aby k  nesprávnemu postupu pri prihlasovaní 
zamestnancov do Sociálnej poisťovne už neprišlo. Viacerí poslanci ale žiadajú aj vyvodenie 
politickej zodpovednosti. „Mám pocit, že vedenie mestskej časti sa k tomuto problému sta-
via dosť laxne, pretože o tejto kontrole vedelo od mája 2016. No my poslanci sme sa o tom 
dozvedeli v podstate náhodou až v decembri, čiže až po pol roku. Podľa môjho názoru by sa 
preto mala vyvodiť aj istá politická zodpovednosť,“ predstavil svoj pohľad poslanec Martin 
Vojtašovič. „Prvýkrát som o tejto situácií informoval poslancov na decembrovom zastupiteľ-
stve pri predkladaní rozpočtu. V januári im bola situácia opätovne vysvetlená a vo februári 
im bol predložený podrobnejší materiál, ktorý si vyžiadali. Rozvoj Ružinova ale nie je počas 
najbližších rokov ohrozený, rátame s investíciami z vlastného rozpočtu ako i z mimoroz-
počtových zdrojov,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Organizácie zriadené mestskou 
časťou ale môžu byť i naďalej prijímateľom akýchkoľvek dotácií, pokiaľ budú oprávnenými 
žiadateľmi. Téma eurofondov a dotácií je tak v Ružinove naďalej horúca. Poslanci sa jej preto 
budú venovať aj na marcovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

Autor: Katarína Kostková

Zber komunálnych  
odpadov z domácností

s obsahom škodlivých látok 
na území hl. m SR Bratislavy

bude dňa 25. 3. 2017 
v čase od 8:00 h do 10:00 h

pri Základnej škole 
Ružová dolina 29
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Bratislavskí poslanci sa na februárovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva venovali téme, ktorá už niekoľko mesiacov rezo-
nuje v radoch verejnosti, i tej ružinovskej. Na stole mali návrh 
všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu. Na prekva-
penie mnohých Bratislavčanov, uznesenie nebolo neprijaté. 

Rušno bolo pred budovou magistrátu na Primaciálnom námestí  
i priamo pred rokovacou sálou. Dostavili sa všetci, oba tábory. 
Tí, ktorí mesiace zbierali podpisy pod petíciu i tí, ktorí bojovali za 
zachovanie herní. Vstup do rokovacej sály dokonca museli strážiť 
mestskí policajti. Pred začiatkom zastupiteľstva bol primátor Ivo 
Nesrovnal ešte pozitívne naladený: „Ako primátor a predseda petič-
ného výboru predkladám dnes poslancom návrh, ktorého prijatím 
zakážeme hazard v hlavnom meste. Bratislava môže písať históriu 
a pozerá sa na nás celé Slovensko. Petícia s vyše stotisíc podpismi 
dala jasný signál, že obyvatelia hazard v Bratislave nechcú.“

Nekonečná diskusia
To, že nariadenie sa nebude prijímať ľahko, dokázali už prvé hodiny 
rokovania zastupiteľstva. Poslanci sa tomuto bodu venovali celý 
deň. Niektorí poslanci boli striktne za úplný zákaz hazardu. „Má 
to pomôcť Bratislave i Ružinovu. Keď sa prejdete okolo tých herní,  
je to mŕtva zóna, zóna nikoho. Tam sa takmer nič nedeje cez deň, 
v niektorých sa niečo deje v noci a v niektorých sa ani v noci nič 
nedeje. Sú to slepé územia, ktoré devastujú verejný priestor, teda 
reálne aj život obyvateľov,“ vyjadrila svoj názor mestská i ruži-
novská poslankyňa Lucia Štasselová. Diskusia o zákaze hazardu a 
predloženom nariadení trvala celý deň. Neprešli ani pozmeňovacie 
návrhy. Všeobecne záväzné nariadenie hovorilo jasne. Podľa neho, 
na území hlavného mesta nemožno umiestniť herňu: a) v hoteloch, 
moteloch a penziónoch, b) v budovách pre obchod a služby,  
c) v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, d) v bytových do-
moch. Vo večerných hodinách padlo rozhodnutie, z ktorého boli 
viacerí šokovaní, odľahlo ale majiteľom a zamestnancom herní. Za 
úplný zákaz herní v hlavnom meste hlasovalo 24 zo 41 prítomných 
poslancov. Až dvanásti sa zdržali hlasovania. Suma sumárom, zá-
kaz hazardu neprešiel o jeden jediný hlas. „Hlasoval som za zákaz 
hazardu, teda vo všetkých štyroch bodoch. Aj keď som vo vnútri 
presvedčený liberál, lebo podľa mňa najväčšia forma štandardu 

v živote ľudí je možnosť voľby, v tomto prípade sa inak hlasovať 
nedalo. Zobral som to naozaj veľmi zle, stále tomu nemôžem uveriť. 
Celý deň o niečom rokujeme a nakoniec to dopadne takto. Takýto 
výsledok hlasovania som naozaj nečakal. Mám pocit, že všetci sme 
prehrali. Petičiari, poslanci, primátor a v konečnom dôsledku i tí, 
ktorí bojovali za zachovanie herní, lebo sa na nich už bude ukazo-
vať prstom,“ neskrýval sklamanie z tohto dôležitého hlasovania a 
z niektorých svojich kolegov v mestskom zastupiteľstve poslanec 
Branislav Kaliský. 

Úsmev na jednej strane, sklamanie na druhej
Po neúspešnom hlasovaní sa pred rokovacou sálou strhla radosť  
a potlesk tých, ktorí bojovali za herne. Jedno hlasovanie mestských 
poslancov ale v okamihu zmenilo nadšenie a niekoľkomesačnú 
aktivitu petičiarov na premárnený a stratený čas.  Herne sa tak na-
ďalej môžu nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, 
pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či verejnú zábavu. 
Plošný zákaz hazardu na území mesta sa niektorým poslancom zdal 
byť prehnaný, boli skôr za prísnejšiu reguláciu. Z predloženého na-
riadenia sa ale nedali vyňať niektoré body, ktoré by hazard vo vy-
braných miestach povolili. Poslanci tak mali možnosť hlasovať buď 
za alebo proti úplnému zákazu. Problém je v tom, že súčasná podo-
ba zákona o hazardných hrách neumožňuje situáciu regulovať. Tú 
by prijal aj mestský a ružinovský poslanec Slavomír Drozd, ktorý sa 
hlasovania o hazarde zdržal: „Absolútne zákazy v akejkoľvek oblasti 
podľa mňa nie sú dobré, môžu viesť k prohibícii a ilegalite. Náš klub 
je za reguláciu hazardu, aby zmizol zo sídlisk, bytových domov, 
kultúrnych zariadení a poprípade ostal ako kasíno v hoteloch či 
nákupných centrách. Momentálne je hazard v Bratislave veľmi roz-
šírený, čo nie je dobre. Na druhej strane, z pohľadu prínosu do mest-
ského rozpočtu a zamestnanosti, je lepšia regulácia týchto zariade-
ní.“ Do mestskej kasy ročne putuje viac ako 3 mil. eur z hazardných 
hier. No množstvo herní v hlavnom meste je zarážajúce. Konkrétne 
v Ružinove je momentálne stovka fungujúcich prevádzok s hracími 
automatmi.  

Aké budú ďalšie kroky?
Čo bude ďalej, zatiaľ nie je jasné. Všeobecné záväzné nariadenie 
môžu na stôl opäť vrátiť ľudia, ak vyzbierajú dostatočný počet hla-
sov pod novú petíciu. Primátor Ivo Nesrovnal neskrýval sklamanie 
z výsledkov hlasovania mestských poslancov: „Chcem poďakovať 
poslancom, ktorí rešpektovali vôľu občanov a hlasovali za prijatie 
návrhu.  Zoznam hlasovania je jasný a menovitý, každý môže vidieť, 
ako kto hlasoval a nehlasoval. My v boji proti hazardu pokračujeme 
ďalej, poradím sa s petičným výborom, aké ďalšie kroky podnikne-
me.“ Niektorí poslanci na čele s Jánom Budajom a Jánom Mrvom 
už konajú. Žiadajú primátora, aby všeobecne záväzné nariadenie 
o zákaze hazardu predložil na marcovom mestskom zastupiteľ-
stve znova. Odvolávajú sa na fakt, že nie všetci zo 45 mestských 
poslancov boli prítomní a nariadenie síce nebolo len prijaté, nie 
ani odmietnuté. Aké budú teda ďalšie kroky primátora v boji proti 
hazardu, ukážu najbližšie týždne.

Autor: Katarína Kostková

Zelená pre hazard

inzercia

Mestská časť  Bratislava - Ružinov

OZNAM 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

oznamuje obyvateľom, že v lehote 

20.02.2017 - 22.03.2017 

sa uskutoční prerokovanie 

Návrhu   na   zmenu  zadania  �Územného  plánu  zóny   Bajkalská  roh“. 
Kompletná textová  i  grafická  dokumentácia  Návrhu na zmenu zadania 
je k dispozícii k nahliadnutiu na tabuli vo vestibule miestneho  úradu a  
na     webovej stránke www.ruzinov.sk /Územné plány zón. 

Podnety a pripomienky k Návrhu na zmenu zadania �Územného plánu 
zóny  Bajkalská roh“ je potrebné podať do 22.03.2017 písomnou formou 
do podateľne miestneho úradu na adresu:  Miestny úrad Bratislava – 
Ružinov, Referát územného plánovania, Ing. arch. A. Papp,  Mierová 21, 
827 05 Bratislava. 

Verejné prerokovanie 
Návrhu na zmenu zadania pre vypracovanie 

ÚPN-Z Bajkalská roh 
sa bude konať

dňa 8.03.2017 (streda) 
o 16:00 hod 

v zasadačke B1 miestneho úradu na Mierovej 21 
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inzercia

Developeri si budú musieť siahnuť hlbšie do 
vrecka. Od tohto roka platí na Slovensku zá-
kon o miestnom poplatku za rozvoj. Sadzby 
poplatku si môžu určiť samotné mestské 
časti. V Ružinove sa tak už stalo, poplatok za 
rozvoj bude od marca aktuálny.

V Bratislave vyvolal poplatok za rozvoj disku-
siu ešte koncom minulého roka, kedy mestské 
časti nesúhlasili s pôvodným návrhom primá-
tora, deliť poplatok v percentuálnom pomere 
50:50. Taktiež sa im nepáčilo, že správcom po-
platku by malo byť mesto. Bratislavskí poslanci 
nakoniec prijali dodatok k štatútu hlavného 
mesta vo veci miestneho poplatku za rozvoj, 
podľa ktorého si poplatok magistrát a jed-
notlivé mestské časti rozdelia v pomere 68:32  
v prospech mestských častí, ktoré budú tento 
poplatok aj vyberať. K vyberaniu miestneho 
poplatku za rozvoj pristúpi od 1. marca aj Ruži-
nov. Na februárovom miestnom zastupiteľstve 
rozhodli o jeho zavedení ružinovskí poslanci 
schválením všeobecne záväzného nariadenia. 
Platiť miestny poplatok za rozvoj bude fyzická 
alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníko-
vi vydali stavebné povolenie. „Je to definova-
né zákonom. Stavebná činnosť prináša určitú 
záťaž do územia a tento miestny poplatok to 
má zmierniť, čiže priniesť aj niečo navyše na-
príklad v podobe zrekonštruovaných ciest či 
parkov. Preto ružinovské miestne zastupiteľ-
stvo tento poplatok schválilo v maximálnej 
možnej výške,“ povedal na margo poplatku 
Dušan Pekár, starosta Ružinova. 

Rovnaká sadzba
Od marca tak bude mestská časť vyberať miest-
ny poplatok za rozvoj v maximálnej výške, akú 
umožňuje zákon. Sadzba poplatku za každý, 
aj začatý, štvorcový meter podlahovej plochy 
stavby bude 35 eur. Rovnakú sadzbu tak majú 
stavby na bývanie, ako i na pôdohospodársku 
produkciu, priemyselné, administratívne či os-
tatné stavby. „Schválili sme jednotný, maximál-
ny poplatok pre všetky druhy stavieb. Viem, že 
niektoré mestské časti si urobili sadzobník, my 
sme sa ale rozhodli pre jednotnú sadzbu. Hlav-
ne preto, aby sme zamedzili developerom vy-
mýšľať rôzne právne kľučky, ako sa to dnes deje. 
Miesto bytov sa stavajú napríklad nebytové 
priestory či športové apartmány, aby sa develo-
peri vyhli povinnostiam zo zákona. V Ružinove 
sa tomu už nevyhnú,“ objasnil výšku poplatku 
ružinovský poslanec Martin Vojtašovič.
To, ktorých stavieb sa miestny poplatok za 
rozvoj netýka, stanovuje zákon. Ide napríklad  
o stavby slúžiace na sociálne bývanie, špor-
tové účely, sociálne služby či vstavané garáže 

a parkovacie státia v rámci existujúcej stavby  
a iné. Takisto sa povinnosť platiť poplatok ne-
týka údržby, rekonštrukcie či modernizácie sta-
vieb, pri ktorých sa nemení ich podlahová plo-
cha, drobných stavieb, nadstavieb a prístavieb  
s výmerou podlahovej plochy do 25 m2. 

Financie pre Ružinov
Použitie výnosov z vyberania miestneho po-
platku za rozvoj striktne definuje zákon. Ide  
o úhradu kapitálových výdavkov napríklad na 
budovanie miestnych komunikácií, parkova-
cích plôch, parkov či zariadení starostlivosti  
o deti. „Samozrejme, tieto financie Ružinovu ur-
čite pomôžu. Už teraz máme predstavu, kam by 
sme ich potrebovali investovať. Škôlky, domovy 
pre seniorov, detské ihriská, cesty, chodníky, 
máme veľa oblastí, ktoré potrebujeme dofinan-
covať,“ kvituje schválený poplatok ružinovský 
poslanec Tomáš Alscher. Získané financie tak 
Ružinovu určite prilepšia. „Budeme sa snažiť 
rozdeľovať financie logicky. To znamená, naprí-
klad ak bude nejaká lokalita postihnutá výstav-
bou, peniaze z poplatku za rozvoj budeme in-
vestovať na opravu ciest, chodníkov, či vybudo-
vania škôlky práve v tejto lokalite, aby to bola 
akási kompenzácia pre miestnych obyvateľov,“ 
dodal Martin Vojtašovič. „Naším cieľom je, aby 
súčasní, ale i noví obyvatelia Ružinova mali, čo 
najlepšie podmienky pre svoj život v našej mest-
skej časti,“ uzavrel Dušan Pekár.

Autor: Katarína Kostková
Ilustračné foto: Stanislav Šenc

Poplatok za rozvoj od marca aj v Ružinove
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V Ružinove vzniká nové centrum pre rodiny

Podarená spolupráca

Poslanci Bratislavského samosprávneho 
kraja schválili prenájom areálu organizácii 
Saleziáni Don Bosca. Jej členovia vďaka 
pomoci sponzorov a dobrovoľníkov 
postupne uskutočňujú prerod bývalej školy 
na viacgeneračné centrum, v ktorom si prídu 
na svoje nielen mamičky s deťmi, ale aj celé 
rodiny. Súčasťou projektu je aj zriadenie 
špecializovaných lekárskych ambulancií. 
Pre bratislavskú župu ide už v poradí o tretí 
projekt, ktorého základom je spolupráca 
s komunitami. „Bratislavská župa do toho 
investovala celý majetok, prenajala tieto 
priestory za symbolické jedno euro. Boli sme 
proti tomu, aby sa to predávalo a tak isto 
aby sa to komerčne prenajímalo. Keď máme 
takého silného partnera ako sú Saleziáni Don 
Bosca, tak im to dávame za symbolickú sumu. 
Oni ale majú záväzok to zveľadiť a naviac majú 
záväzok prevádzkovať presne tú činnosť, ktorá 
by podporovala komunitný život na Trnávke 
i v celom Ružinove,“ priblížil Pavol Frešo, 
predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja. Projekt je súčasťou Saleziánskeho diela 
na Trnávke. Doteraz ho tvorili tri dôležité časti 
– farnosť, oratórium a futbalový klub SDM 
DOMINO. K týmto častiam teraz pribudla štvrtá 
– Rodinné centrum Mamy Margity. 

Poradenské centrum, lekári, materské 
centrum a škôlka pod jednou strechou

Saleziáni Don Bosca nie sú na Trnávke 
nijakým nováčikom. Pôsobia tam od roku 
1934. Zaujímavosťou je, že budova saleziánov 
s kostolom a budova bývalej Strednej 
odbornej  školy drevárskej boli vôbec prvými 
dvoma budovami postavenými na Trnávke. 
Paradoxne, až v 21. storočí sa postupne 
spájajú do jedného celku. V areáli s rozlohou 
2000 m2 vznikne obrovský priestor na 
aktivity, ktorých cieľom je napomáhať nielen 
v oblasti výchovy, vzdelávania, socializácie 
a oddychu, ale aj v prevencii starostlivosti 
o zdravie. „Momentálne je budova v procese 
kolaudácie. Chceme, aby tu napríklad 
fungovala materská škôlka, ktorá by mala byť 
oficiálne otvorená už od septembra. Miesto 
v nej si môže nájsť až 55 detí. Situovaná 
bude na najvyššom podlaží. V druhej časti 
bude poradenské centrum Family Garden, 
so samostatným vchodom i východom. 
Na strednom podlaží bude osem rôznych 
ordinácií, špecialistov a lekárov. Ich služby 
môže využívať hocikto z Ružinova i okolia 
Bratislavy. Na prízemí bude Materské centrum 
Margarétka,“ priblížil Radovan Rumanovič, 
koordinátor projektu. Po rekonštrukcii 
budovy je v pláne úprava vonkajšieho 
areálu. Vzniknúť tam má veľké športovisko 
s futbalovým ihriskom a bežeckou dráhou. 
Nebude chýbať ani príjemná kaviareň 
a lavičky poskytujúce pohodlie. 

Viac ako dve tisíc hodín  
dobrovoľníckej práce

S prvými prácami na Rodinnom centre 
Mamy Margity sa začalo už v roku 2015, 

krátko po schválení projektu. Rekonštrukcia 
starej budovy si doteraz vyžiadala investíciu 
približne vo výške 700-tisíc eur. Okrem firiem 
sa na rekonštrukcii podieľalo množstvo 
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali na objekte 
vyše 2100 hodín. O prínose nového rodinného 
centra nepochybuje ani vedenie mestskej 
časti Ružinov. „Myslím si, že je to reálne veľmi 
zaujímavý počin a pre Ružinov veľmi dôležitý. 
V konečnom dôsledku aj pre Bratislavu. 
Napriek tomu, že sa snažíme a rozširujeme 
počty v škôlkach, Ružinov priťahuje k sebe 
hlavne mladé rodiny. Týchto nových 55 miest 
pre predškolákov Ružinovu veľmi pomôže,“ 
uviedol Marián Gajdoš, zástupca starostu 
Ružinova. Túžbou organizátorov projektu je, 
aby sa do konca tohto kalendárneho roka 
otvorili všetky jeho časti. „Predpokladáme, že 
v mesiaci február-marec dôjde ku kolaudácii 
týchto priestorov. Tým pádom od apríla môže 
fungovať Materské centrum Margarétka 
a následne aj poradenské centrum. Zdravotné 
služby sa budú napĺňať v priebehu roka. Stále 
platí, že materskú škôlku plánujeme otvoriť 
od prvého septembra,“ uzatvoril riaditeľ centra 
Peter Bučány. 

Autor: Veronika Vasilková
Foto: Autorka, SDB

Základná škola Vrútocká a Medzilaborecká majú vynovené 
telocvične. Mestská časť Ružinov získala na tieto rozvojové 
projekty finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Nová podlaha, 
obloženie stien  
i športové náčinie. 
Telocvične dvoch 
základných škôl 
prešli rozsiahlymi 
rekonštrukciami, 
ktoré z prevažnej časti 
hradilo ministerstvo. 
Telocvične na 
Medzilaboreckej  

i Vrútockej vynovenie potrebovali doslova ako soľ. „Som veľmi 
spokojná a šťastná, keď porovnám našu štyridsaťročnú telocvičňu 
teraz a pred rekonštrukciou. Vymenila sa nielen stará podlaha, ale aj 
obklad telocvične, zrealizovala sa menšia oprava elektrických obvodov 
a mohli sme kúpiť aj nejaké nové náradie. Na našich deťoch je vidieť, 
ako sa z novej telocvične tešia, už boli netrpezliví a teraz sú nadšení. 
Verím, že s takým nadšením budú chodiť aj na telesnú výchovu,“ 
povedala na margo novej telocvične riaditeľka ZŠ Vrútocká Darina 

Bezáková. Vrútockej  pridelilo ministerstvo školstva 24-tisíc eur, ďalších 
7-tisíc bola spoluúčasť mestskej časti Ružinov. Medzilaborecká  získala 
30-tisíc eur, so spoluúčasťou 10-tisíc eur. Obe školy získali tiež finančné 
prostriedky na športové náradie. „Naša telocvičňa vyzerá úplne inak 
ako predtým. Je nová a čistá. Predtým sme mali zničenú podlahu, 
ale teraz je všetko krásne.  A čo sa mi páči najviac,  je farebná. Teraz 
má moju najobľúbenejšiu farbu,“ s úsmevom na tvári zhodnotil novú 
telocvičňu tretiak Miško zo ZŠ Medzilaborecká. Mestská časť sa tak 
môže pýšiť ďalšími zrekonštruovanými školskými priestormi. Základná 
škola Medzilaborecká získala aj nové športové vybavenie telocvične. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jej nato dalo 1 200 
eur, rovnako ako aj ZŠ Nevädzová. Základna škola Vrútocká dostala 
1 000 eur na nové športové náradie a ZŠ Mierová 200 eur. Mestská 
časť každej škole prispela ešte 10 % zo sumy získanej z Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 Autor: Katarína Kostková

Foto: Autorka

Areál Strednej odbornej školy drevárskej na Trnávke roky chátral. Na pomerne „veľkorysé“ parcely si brúsili zuby 
najmä developeri s vidinou novej výstavby. V apríli 2015 župní poslanci odsúhlasili projekt, ktorí prispeje nielen 
k zveľadeniu priestoru bývalej školy, ale tiež posilní komunitné vzťahy. Na Pavlovičovej ulici tak vznikne nové 
viacgeneračné rodinné centrum.

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, 
liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky. 
Robíme rozvoz po celom Slovensku. Viac na www.123nakup.eu 
http://www.123nakup.eu/, tel.0907181800
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Zápis prvákov sa blíži
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov pre školský 
rok 2017/2018 bude:

7. 4. 2017 od 14:30 hod. do 18:00 hod.
8. 4. 2017 od  8:00 hod. do 12:00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na plnenie povinnej 
školskej dochádzky (teda zapísať do 1. ročníka ZŠ ) dieťa, ktoré k 1. sep-
tembru 2017 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktoré mali odlo-
žený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Pri zápise je 
zákonný zástupca povinný predložiť rodný list dieťaťa a svoj občiansky 
preukaz. Ak dieťa nedosiahlo požadovanú školskú spôsobilosť, riaditeľ 
školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej 
dochádzky, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto 
žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole  
v školskom obvode, kde má trvalý pobyt. Rodič sa však môže roz-
hodnúť i pre inú základnú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej 
svoje dieťa hlási. V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu 
v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na kmeňovú školu v SR spravidla 
v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať komisionálne 
skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy. Nultý ročník pre deti, ktoré 

nedosiahli školskú spôsobilosť a pochádzajú zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, sa v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava - Ružinov  neotvára. Nesplnenie povinnosti 
zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť zákonné-
mu zástupcovi finančnú pokutu.

K zápisu je potrebné si priniesť : 

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa
 • ak malo dieťa odklad, je potrebné priniesť 
    rozhodnutie o odklade z minulého roka
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Výsledky piatakov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je 
mestská časť, v Testovaní 5-2016

    Matematika Slovenský jazyk 
           a literatúra
Priemerná úspešnosť                 

70,98                72,78ružinovských základných škôl (v %)

Priemerná úspešnosť celoslovenský          62,30                63,10
priemer (v %)

ZŠ Borodáčova 2
www.borodacova.stranka.info

V školskom roku 2017/2018 plánujú otvoriť aj 
dve prvácke triedy zamerané na cudzie jazyky. 
Tiež plánujú otvoriť jednu špeciálnu pre žiakov s 
ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity.
-  rozvíjajú jazykovú spôsobilosť, v bilingválnej 

forme v anglickom a nemeckom jazyku, 
pomocou metódy CLIL od 1. ročníka 

- anglický jazyk a Informatika od 1. ročníka
- vo vyučovaní napĺňajú princípy globálneho 

 vzdelávania, ale nezabúdajú na tradície 
Slovenska v podujatiach ako Stridžie dni či Bosorácka Lucia
-  odborná práca s počítačom, interaktívnou tabuľou a dataprojektormi 

priamo na vyučovaní, plné pokrytie internetom v škole
-  odborná starostlivosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga 

(poradenstvo  môžu využiť aj rodičia budúcich prvákov) 
-  mimoškolské  aktivity - exkurzie, výlety, školy v prírode, lyžiarske kurzy, 

poznávacie pobyty, náučné vychádzky a besedy so zaujímavými 
hosťami 

ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16
www.zsdrienovaba.edu.sk

V školskom roku 2017/2018 plánujú otvoriť 
štyri prvácke triedy. Škola je zameraná 
na jazykový rozvoj žiaka a informačné 
technológie. Oproti iným školám má 
zvýšenú dotáciu anglického aj nemeckého 
jazyka.
-  škola dlhodobo pracuje na 

medzinárodných projektoch Eramsus + 
alebo Aces

-  škola ponúka priateľské a podnetné 
prostredie so stálym pedagogickým 
kolektívom a najmodernejším technickým 
vybavením spĺňajúcim tie najprísnejšie 
požiadavky rodičov

-  škola má obrovský areál s hracími 
prvkami, futbalovým a volejbalovým 
ihriskom

- žiaci sa učia anglický jazyk (3 hodiny do týždenne) od 1. ročníka
- od šiesteho ročníka žiakom pribúda aj druhý cudzí jazyk (nemecký)
-  škola organizuje množstvo vlastných projektových a zážitkových 

aktivít 
-  škola ponúka množstvo vlastných záujmových krúžkov, ale 

spolupracuje aj s rôznymi inštitúciami na ďalších poobedných a 
večerných aktivitách pre žiakov a rodičov

-  žiaci chodia do škôl v prírode, ale každoročne pre nich škola 
organizuje aj zahraničný výlet.

Motto: „Aj ty môžeš byť u nás úspešný!“

ZŠ Kulíškova 8
www.zskuliskova.sk

Základná škola Kulíškova sa venuje 
pomoci žiakom s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
od roku 1996. V školskom roku 
2017/2018 plánujú otvoriť jednu 
takúto špeciálnu prvácku triedu a tri 
bežné prvácke triedy.
-  dlhodobou tradíciou školy je 

športové zameranie
-  od 1. ročníka vyučujú anglický jazyk, tenis a od nového školského roka 

aj florbal 
-  zapájajú sa do projektov ako Jedlo očami detí, Zdravý chrbátik, 

enviroprojekty, záložka spája školy či mliečny program
-  organizujú športové súťaže – Kuliškiáda, Kin ball, tvorivé dielne, 

kultúrne podujatia
-  majú revitalizovaný školský areál- nové ihriská, tenisový kurt, bežecká 

dráha, posedenie pod čerešňou
-  na škole pracujú odborní zamestnanci - školský psychológ, školský 

špeciálny pedagóg
-  žiaci absolvujú športové sústredenia, školy v prírode, výlety na 

Slovensku i v zahraničí

ZŠ Medzilaborecká 11
www.medzilaba.sk

V školskom roku 2017/2018 plánujú 
otvoriť aj tri triedy 1. ročníka. Škola 
každoročne ponúka viac ako 15 
záujmových krúžkov. Škola je každý 
rok zameraná na iný projekt, ide 
o celoročné celoročné aktivity v 
duchu projektového roka napríklad 

Rok Andyho Warhola.
-  žiaci sa učia anglicky jazyk od 1. ročníka
-  výučba 2. cudzieho jazyka - nemeckého alebo ruského - podľa záujmu 

žiakov od 6. ročníka
-  podporujú medzigeneračné priateľstvá- deti pravidelne navštevujú 

Domovy dôchodcov, kde „učia starkých“ robiť netradičné darčeky, 
zdravé nátierky, hrajú sa s nimi spoločenské hry, robia s nimi športové 
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predpoludnia

-  medzi činnosti školy patrí aj Angličtina „dokola“ (divadelné 
predstavenie  v ANJ, navýšenie hodín cudzieho jazyka o konverzácie v 
ANJ, krúžky v anglickom jazyku)

-  ponúkajú netradičné krúžky ako DANCY- žiaci a žiačky školy majú 
tanečnú a pohybovú prípravu v rôznych tanečných štýloch či TIME 
dog- kynologický krúžok s ozajstným psíkom, ktorý pravidelne 
rozveseľuje deti

-  škola organizuje Noc v knižnici v priestoroch školy, Deň predškolákov 
a zapája sa do charitatívnych akcií

„Malá škola s veľkým srdcom“

ZŠ Mierová 46
www.zsmierovaba.edu.sk

V školskom roku 2017/2018 plánujú 
otvoriť dve prvácke triedy. Medzi 
priority školy patrí aj vysoká kvalita 
vzdelávania, kreatívne aktivity na 
vyučovacích hodinách či kvalitné 
vybavenie interiéru a exteriéru 
školy na športovanie.

- vyučovanie anglického  jazyka od 1. ročníka 
- vyučovanie druhého cudzieho jazyka /NEJ/ na 2. stupni
-  výtvarno-dramatické lekcie v spolupráci so strediskom 

environmentálnej výchovy pri MČ Ružinov
-  zvyšovanie čitateľskej a finančnej gramotnosti formou prednášok, 

besied či návštev knižníc
-  moderné vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami – 

Školský ekokufrík
-  projektová a tvorivá práca na vyučovaní s modernou technikou , 

využitie iPadov vo vyučovacom procese
-  odborná starostlivosť špeciálneho pedagóga v škole
- v priestoroch školy pôsobí SZŠU (umelecká škola) 
-  škola realizuje projektový deň na Deň učiteľov „Žiaci učiteľom“ (žiaci II. 

stupňa učia na I. stupni)
„Naša škola je naaaaaajlepšia, lebo máme najlepšie pani učiteľky, milú 
pani riaditeľku,  každý deň sa učíme niečo nové, všetci sme tu kamaráti, 
lebo je pekná ružová, môžeme hrať futbal, ...“ odpovedali žiaci I.A na 
otázku, prečo sa im ich škola páči.

ZŠ Nevädzová 2
www.zsnevadzova.sk

V školskom roku 2017/2018 plánujú 
otvoriť maximálne štyri prvácke 
triedy. Škola využíva program 
FastForWord – zvyšovanie 
jazykových kompetencií žiakov.
-  vyučovanie anglického jazyka od 

1. ročníka so zvýšenou dotáciou 
hodín

- vyučovanie nemeckého, ruského, 
  francúzskeho jazyka od 7. ročníka podľa záujmu žiakov
-  využívajú vzdelávacie programy, programov formátu 3D s 

interaktívnou tabuľou a internetu na vyučovaní
-  rozvíjajú počítačovú gramotnosť žiakov, vyučovanie  informatiky od 

2. ročníka
-  podporujú talentovaných a nadaných žiakov individuálnym 

prístupom a zapájaním do súťaží
-  ponúkajú pestrá krúžková činnosť 
-  ponúkajú pomoc špeciálneho pedagóga, školského psychológa 

a asistenta učiteľa pre žiakov so špecifickými poruchami učenia a 
správania

-  zapájajú žiakov do projektov ako Zelená škola, Škola priateľská k 
deťom, Zippyho kamaráti, tvoria vlastné projekty a tematické dni 

„Moja škola je pre mňa druhým domovom, miesto, ktoré máme rady. 
Stretávame sa tu s úžasnými učiteľmi, ktorí nás veľa naučia. Máme 
modernú školu. Výborne sa tu varí.“ žiačky 8.A

ZŠ Ostredková 14
www.zsostredkova.sk
V školskom roku 2017/2018 otvoria dve triedy 1. ročníka. Škola sa venuje 
žiakom s pohybovým nadaním a zameriava sa na tanečný šport, v 
ktorom žiaci dosahujú medzinárodné úspechy.
- majú dve triedy v 1. ročníku a jednu v 5. ročníku s vyučovaním 
anglického jazyka metódou 

 CLIL s anglickými lektormi
-  výučba anglického jazyka od 1. 

ročníka, v 6. ročníku žiaci priberajú 
druhý cudzí jazyk – nemecký 
alebo ruský

-  od 5. ročníka majú žiaci mediálnu 
výchova a od 9. ročníka predmet 
finančná gramotnosť

- podporujú nadaných žiakov, s ktorými pracuje špeciálna pedagogička
 -na škole pracuje školská psychologička a asistentka učiteľa
-  v poobedňajších hodinách žiaci navštevujú ŠKD, ZUŠ, SZUŠ a 

množstvo krúžkov
-  škola je zapojená do mnohých projektov týkajúcich sa charity, 

ochrany životného prostredia, zdravého životného štýlu a separácie 
odpadu

-  triedy sú vybavené modernými učebnými pomôckami a nábytkom
Motto: „Nepozeraj do zeme, ak chceš vidieť hviezdy"

ZŠ Ružová dolina 29
www.zsrd.sk

V školskom roku 2017/2018 plánujú 
otvoriť minimálne dve triedy 1. 
ročníka. Škola ponúka príjemnú 
rodinnú atmosféru, multifunkčné 
školské ihrisko, ako i samostatne 
vyčlenené priestory na činnosť 
školského klubu detí.

-  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
- vyučovanie dvoch cudzích jazykov (ANJ a NEJ )
-  škola ponúka aktivity a spoluprácu so školským špeciálnym 

pedagógom
-  škola má dve počítačové učebne, odborné učebne, vlastnú telocvičňu 

a žiacku knižnicu
-  škola ponúka aktivity k ochrane zdravia, osobnostného a sociálneho 

rozvoja, environmentálnej výchovy
-  v telocvični školy bedminton pod vedením profesionálneho trénera a 

škola kungfu a taiji
-  pestrá činnosť školského klubu, ako i príprava na vyučovanie a písanie 

úloh v ňom
-  v areáli školy je vysadená zeleň s altánkami, ktorá slúži na 

odpočinkovú a vzdelávaciu činnosť žiakov
„Mám tu svojich kamarátov a sme tu ako rodina. Učím sa nove veci, 
ste tu vy a mam tu veľa kamarátov,“ odpovedali žiaci na otázku, prečo 
majú radi svoju školu.

ZŠ  Vrútocká 58
www.zsvrutocka.sk

V školskom roku 2017/2018 
plánujú otvoriť dve prvácke 
triedy. Škola má zrekonštruovaný 
školský areál.
-  projekt Škola otvorená športu – 

triedy 1. až 4. roč. so športovým 
zameraním na viaceré športy v 
popoludňajších hodinách v čase 
školského klubu

- nové predmety v školskom 
vzdelávacom programe: Tvorba a 

prezentácia projektov, Zdravý život,  Športové hry,  základy tenisu v 
rámci telesnej výchovy na I. stupni 
-  výučba cudzích jazykov- povinne anglický od 1. ročníka, od 5. 

ročníka nemecký alebo ruský  jazyk 
-  odborná starostlivosť špeciálneho pedagóg, školského psychológa 

ako i pomoc  výchovného a kariérneho poradcu 
-  internet vo  všetkých triedach a priestoroch školy, postupná 

montáž dataprojektorov a premietacích plátien do každej triedy 
-  spolupracujú s klubom karate, so SZUŠ – ART PEGAS pri tanečno-

hudobno-speváckych krúžkoch a so SZUŠ Ružová dolina pri 
výtvarných krúžkoch 

-  spolupracujú s jazykovou školou Class- výučba anglického jazyka  
v 1. ročníku konverzačným spôsobom

Motto: „ Každý človek má svoje prednosti a obmedzenia, každý 
môže byť významný, uvedomelý, mysliaci produktívny človek, 
skutočný víťaz!“ 
 (mš) Foto: Archívy ZŠ
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V Prievoze vzniká nová mestská štvrť
Bývalý areál ČSAD medzi ulicami Hraničná a Mlynské nivy  
v Prievoze mení svoju tvár. Vniká tam projektu Nuppu, 
ktorý je náhradou za pôvodne plánovaný obytný komplex 
Bergamon spred pár rokov. Spoločnosť YIT Slovakia a.s.  
ho odkúpila, prekreslila plány a zmenila ho na novú  
mestskú štvrť. 

Zmenou oproti 
bývalému pro-
jektu Bergamon 
je hlavne zvý-
šenie dôrazu na 
funkcie aktívne-
ho a pasívneho 
oddychu, rela-
xu, priestorov 
pre deti, mládež  
a seniorov. 
Projekt prešiel 
celkovým redi-

zajnom, kde bol dodržaný súlad s pôvodným územným rozhod-
nutím. „V rámci možností sme preriešili dispozície všetkých bytov 
aj nebytových, obchodných priestorov, veľký dôraz sme kládli aj 
na výber materiálov a pre klientov pripravili výber kompletných 
štandardov interiérového zariadenia jednotlivých bytov,“ poveda-
la Silvia Ferencová z oddelenia starostlivosti o zákazníkov spo-
ločnosti YIT Slovakia. Projekt Nuppu ráta s výstavbou jedenástich 
bytových domov, z čoho 10 objektov bude mať osem podlaží a jeden 
objekt bude maximálne vo výške dvanástich nadzemných podlaží.   
V každom bytovom dome bude podzemná garáž a v exteriéri par-
kovanie pre návštevníkov.

Vlastný park a škôlka
Spoločnosť YIT Slovakia plánuje vytvoriť v areáli obytných 

domov aj zeleň, ktorá chýba v Bratislave. „Vybudujeme takmer 
2-hektárový park s mobiliárom ako detské ihrisko, fitness 
prvky, športoviská, oddychové sedenia, vrátane intenzívnej 
zelene, čo predstavuje zhruba 1/3 celého územia,“ spresnila 
Silvia Ferencová. Zeleň, ktorá bude vytvorená v komplexe 
bude oddeľovať jednotlivé obytné domy, aby sa tak zacho-
valo súkromie budúcich obyvateľov. Zároveň chce investor 
ponechať aj už existujúcu zeleň a v pláne má aj vybudovanie 
materskej školy, keďže projekt ráta najmä s mladými rodinami  
s deťmi. „Škôlka je určite v našom záujme. Plánujeme ju priamo 
v jednom z objektov, konkrétny výsledok bude ale záležať od 
záujmu budúcich prevádzkovateľov. Našou snahou je mať škôl-
ku v samotnom areáli a uľahčiť tak rodinné bývanie budúcim 
obyvateľom,“ dodala Silvia Ferencová.

Opravená Hraničná
Dôležitým aspektom každej výstavby je doprava v okolí. So 
zväčšujúcim sa pohybom obyvateľov sa v okolí nových komple-
xov zvyšuje aj pohyb áut. Spoločnosť plánuje rekonštrukciu kri-
žovatky Mierová – Hraničná. „Takisto plánujeme úpravu povrchu 
Hraničnej ulice v dohodnutom rozsahu a súčasne aj úpravu 
časti ulice Mlynské Nivy a križovatky Mlynské Nivy – Hraničná,“ 
dodala Ferencová. Spoločnosť by chcela priniesť zástavky MHD 
až k areálu samotného projektu. YIT o tejto možnosti komuni-
kuje s dopravným podnikom. Vjazd do areálu je plánovaný aj 
z Mlynských Nív ako aj Hraničnej ulice, aby sa každý obyvateľ 
dostal bezproblémovo až ku svojmu domu. V septembri 2016 
začala výstavba prvej etapy. Záujem o tieto byty je pomerne 
veľký a spoločnosť plánuje čoskoro spustiť výstavbu a predaj 
druhého bytového domu. Už na jar 2018 by mali byť prvé byty 
aj s časťou parku a detským ihriskom odovzdané budúcim maji-
teľov. 

Autor: Marianna Podlucká 
Vizualizácie: YIT Slovakia, a.s.
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Ružinov je v dobrých rukách

Národný týždeň manželstva v Ružinove 2017 

V januári 
oslávila 
bratislavská 
mestská polícia 
svoju štvrť 
storočnicu. 
Pri tejto 
príležitosti 
ocenil 
primátor našej 
metropoly Ivo 
Nesrovnal tých 

najlepších z najlepších. Medzi nimi bola 
aj trojica policajtov, ktorí dohliadajú na 
poriadok v Ružinove.
Pamätný list a uznanie za prínos svojej 
profesii si odniesol veliteľ okrskovej sta-
nice Bratislava-Ružinov Jaroslav Tuleja. 
Napriek tomu, že súčasťou mestskej polície 
v Ružinove je iba rok, na svojom konte má 
spolu s kolegami viacero úspechov. Je to 
dôkaz tímového ducha, ktorí vládne medzi 
ružinovskými mestskými policajtmi. „Nie 
je to moje ocenenie. Je to mojich kolegov 
a kolegýň, ktorí sú dennodenne vonku, na 
ulici a dennodenne zápasia s nepríjem-
nými občanmi a niekedy aj priestupcami. 
Za čo im veľmi pekne ďakujem,“ vyhlásil 
Jaroslav Tuleja tesne po získaní významné-
ho ocenenia. V radoch polície pritom nie 
je nijaký nováčik. Policajnú rovnošatu nosí 
už viac ako tridsať rokov. K štátnej polícii 
nastúpil v roku 1984, podľa vzoru svojho 
staršieho brata. Po dlhých rokoch stráve-

ných v radoch štátnej polície, ale nakoniec 
skončil v modrej rovnošate. Ani pri ťažkých 
chvíľach neoľutoval, že si vybral túto profe-
siu. „Nikdy neľutujte to, čo spravíte. Ja som 
neľutoval, aj keď boli všelijaké momenty. 
Teším sa, že mám zázemie v rodine, potom 
všetko ide. Životné krédo nemám, ale sna-
žím sa myslieť pozitívne a mať úsmev  
v tvári. Ľudia sú všelijakí, s každým potre-
bujete pracovať a komunikovať. Bez 
komunikácie a dialógu to nejde,“ prezradil 
Jaroslav Tuleja. Za úspech považuje naprí-
klad, že sa spoločným úsilím viacerých zlo-
žiek podarilo „vytlačiť“ drogovo závislých 
ľudí z Mierovej ulice. Tí robili problémy 
miestnym obyvateľom. Napriek tomu 
netreba „zaspať na vavrínoch“ a v Ružinove 
je stále čo riešiť. Ide najmä o dlhodobé  
a vo všeobecnosti známe problémy, kto-
rých riešenie si vyžaduje množstvo času.  
A tak majú príslušníci mestskej polície ešte 
plné ruky práce. Na Okrskovej stanici v 
Ružinove ich slúži 42. Spolu s Jaroslavom 
Tulejom si prevzali ocenenia za dlhoročnú 
prácu v radoch polície aj ďalší dvaja okrská-
ri. Patrí medzi nich Ján Šafár, ktorý dohlia-
da na lokalitu Štrkovca. Napriek tomu, že 
práca policajta je skôr mužskou doménou, 
mestská časť sa môže pochváliť aj dámou, 
ktorá si už dvadsaťpäť rokov, teda priamo 
od vzniku bratislavskej mestskej polície, 
oblieka modrú rovnošatu. Nie je ňou nik 
iný ako Eva Mojšová. 

Autor, foto: Veronika Vasilková

Ružinov sa už po tretíkrát zapojil do Národného týždňa manželstva (NTM) a pre manželské 
páry pripravila mestská časť v spolupráci s viacerými inštitúciami rôzne aktivity. Manželské páry 
si mohli vychutnať spoločný čas v rôznych prevádzkach, ktoré si pre nich pripravili rôzne zľavy 
či akcie. Tiež mohli bezplatne navštíviť Kino Nostalgia a zaspomínať si tak na časy spoločného 
„randenia“. Súčasťou NTM v Ružinove bol už tradične aj tanečný večer s workshopom. Ten sa 
niesol v štýle ladného waltzu a ohnivej cha-chy. Súčasťou večera, ktorým sprevádzala speváčka 
a moderátorka Lara, bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže o Naj svadobnú fotografiu. Prvenstvo 
a hlavnú cenu, piknikový kôs, získali so svojou fotografiou manželia Dutkoví. Národný týždeň 
manželstva v Ružinove pokračoval tematickou prednášku a obnovou manželských sľubov, o 
ktorú sa postarali Saleziáni na Miletičovej ulici. Vyvrcholením bolo spoločné nedeľné korčuľo-
vanie na Štadióne V. Dzurillu.

Autor: Stanislav Šenc
Foto: Autor 
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Milí (nielen)  
ružinovskí manželia!

Máme za sebou opäť Národný 
týždeň manželstva, do ktorého sa 
niektorí z vás aj aktívne zapojili. 
Dovoľte, aby som vám vyslovila 
vďaku za to, že ste v tejto modernej 
dobe svedkami a vzorom pre 
tých, ktorí tento inštitút vytrvalo 
zavrhujú s tvrdením, že „papier 
nepotrebujú“. Žiť v manželstve nie 
je ani zďaleka o „papieri“. Vy to 
však viete. Manželstvo je inštitúcia, 
ktorá nás posväcuje, mnohí máte 
uzatvorené sviatostné manželstvá. 
Podstatou manželstva je vzájomná 
dôvera, úcta, rešpekt, komunikácia, 
podpora a samozrejme láska. Sú  
v živote aj ťažké chvíle, práve vtedy 
sa ukáže sila spolupatričnosti, to 
najsilnejšie puto, ktoré vás spája. 
Želám vám, aby ste prežili spolu 
ešte mnoho krásnych rokov a vážili 
si vzájomnú prítomnosť. Verte, je to 
ten najväčší dar a hodnota, ktorú 
ste dostali. Šírte ju teda aj ďalej do 
okolia, nenechávajte si to pre seba. 
Povzbudzujte svoje deti  
i vnúčatá v ich zmýšľaní, životných 
rozhodnutiach. 

S úctou Mgr. Marcela Krajčiová

Hojdana Marec 2017
2.3. začína Kurz masáží dojčiat (12:30 hod.)

3.3. Múdry piatok v Hojdane - 
„Dospievajúce dieťa, dospievajúci rodič“, prednáška 
klinickej psychologičky Katky Knížovej na tému 
dospievania, jeho úskalí a možných východísk (10:30 
hod.)

10.3. Podporná skupina nosenia a 
dojčenia detí (10:00 hod.)

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

17.3. Múdry piatok v Hojdane - Čakrová 
aromaterapia v Hojdane - krátke rozprávanie o 
jednotlivých energetických centrách nášho tela, 
prednáša Mgr. Jarmila Chudíková (10:30 hod.)

18.3. Cvičenie panvového dna 
– seminár, vedie: Silvia Hájeková, lektorka 
moderného zdravotného cvičenia (9:00 - 13:00 hod.). 
Prihlasovanie na 0905/362 080 alebo  
silvinka.motylik@gmail.com.

24.3. Múdry piatok v Hojdane - Horúčka 
u detí - rozprávanie na tému homeopatia a jej účinné 
používanie pri horúčke u detí, prednáša Hanka 
Červenáková, klasický homeopat (10:30 hod.)

25.3. Tradičná záhradná Jarná burza detského 
ošatenia, hračiek a športových potrieb (začiatok o 
10:00 hod.). V prípade nepriaznivého počasia bude 
burza preložená na 8.4.2017.
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Zelený priestor pred Paneurópskou vysokou školou dostane novú 
podobu. Premeniť by sa mal na unikátny park poskytujúci množ-
stvo priestoru pre relax a trávenie voľného času. 

Na rohu Ružinovskej a Tomášikovej ulice je v súčasnosti rozľahlý 
priestor, ktorý poskytuje množstvo zelene. To dočasne vyhovuje maji-
teľom psov, ktorí majú plochu na prechádzky so svojimi štvornohými 
ratolesťami. Stále viac si ho ale všímajú aj developeri, ktorí si na priestor 
v atraktívnej lokalite „brúsia zuby“. A práve tomu sa snažia zabrániť 
členovia dvoch občianskych združení. Občianske združenie Zelená 
Bratislava – ZEBRA a OZ Kreatívna brána zorganizovali besedu, kde sa 
k myšlienke „oázy pokoja“ priamo v centre Ružinova mohli vyjadriť aj 
jednotliví obyvatelia. Revitalizácia zelenej plochy pred Paneurópskou 
vysokou školou by zároveň zabránila akýmkoľvek developerským 
pokusom. „Ľudia síce vnímajú, že je to park, ale je to iba zeleň, cez 
ktorú rýchlo prejdete a nemáte chuť tam tráviť čas. Toto bola tá myš-
lienka, ktorá nás inšpirovala. Navrhnúť spoločne s ľuďmi priestor, kde 
budú mať chuť tráviť čas,“ približuje Ivana Kaliská Klapková, iniciátorka 
projektu. 

Zeleň s niečím navyše
Územný plán zóny hlavného mesta definuje túto plochu ako zeleň. 
Ak by na tomto mieste  vznikol park, navždy by zeleňou aj ostal. 
Projekt pozitívne prijali aj niektorí mestskí poslanci. Časť financií, 
ktorá poputuje na realizáciu parku bude z ich poslaneckých priorít. 
Vďaka tomu iniciátori môžu v tejto chvíli rátať s čiastkou približne  
150 tisíc eur. Zapojiť sa ale plánujú aj sponzori zo súkromného sek-
tora. „Rokujeme napríklad s Bratislavskou vodárenskou spoločnos-
ťou ohľadom vybudovania zavlažovacích systémov v rámci parku,“ 
hovorí Martin Chren, mestský poslanec. Plocha rozľahlá približne 
dva hektáre si ale vyžaduje investíciu siahajúcu do výšky okolo 500 
tisíc eur. „V tejto chvíli je istý výbeh pre psov. Vznikne tak veľmi kul-
tivovaná plocha pre psíčkarov. Viem, že sa polemizuje s myšlienkou 
vytvoriť tam aj relaxačnú záhradu a edukatívnu plochu, kde by 
sa ľudia mohli dostať viac do kontaktu s prírodou,“ tvrdí Branislav 
Kaliský, architekt a mestský poslanec. Ružinovčanom záleží na tom, čo 
bude v ich okolí. Dôkazom toho je aj účasť na besede, z ktorej vzišlo 
množstvo kreatívnych nápadov. Zapojili sa nielen mladí ľudia a rodi-
ny, ale aj staršia generácia. „Niekoľko pracovných skupín zložených  
z obyvateľov robilo na návrhoch nezávisle od seba. Dá sa povedať, 
že na 80% sa ich návrhy zhodovali. Každá skupina navrhovala pone-
chanie centrálnej voľnej plochy zelene, voľnočasové aktivity pre 
deti, mládež i staršiu generáciu, či výbeh s ihriskom pre psov. Ľudia 
preferovali prírodné materiály na stavby ihrísk, lavičiek či chodníkov,“ 
objasnil Martin Patoprstý, ružinovský miestny poslanec. Tu ale plány 
nekončia. Revitalizácia parku pred Paneurópskou vysokou školou 
by mala byť prvou časťou ružinovského zeleného bulváru, ktorého 
súčasťou budú aj územia od Štrkovca až po koniec Ružinovskej ulice. 
Viac o plánovanej revitalizácii parku pred Paneurópskou školou ako  
i začiatku vzniku Ružinovského bulváru sa dočítate v aprílovom vyda-
ní Ružinovského echa.

Autor: Veronika Vasilková
Foto: Katarína Kostková
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Nová zelená oáza v Ružinove?
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Architektúra Karola Paluša v Ružovej doline 

V polovici 20. storočia sa medzi ulicami Miletičova a Ružová dolina 
začalo stavať sídlisko. Pri výstavbe využili priestor o rozlohe viac 
ako 11 hektárov. Sídlisko je po obvode zastavané obytnými domami  
z 50-tych rokov 20. storočia, ale stred ostal viac menej voľný.  Už 
pri výstavbe sa plánovalo, že tam vyrastie mestský park. Všetko, 
čo bolo umiestnené do voľnej plochy medzi domami, malo len  
doplnkovo-obslužnú funkciu. „Vzniklo tam tak kúpalisko Delfín, 
budova škôlky a jaslí,” dopĺňa Ivo Štassel. 

Sorely na Miletičovej 
Na začiatku 50-tych rokov minulého storočia vytvorili architekti 
Karol Paluš a  Miloslav Tengler obytný súbor na Miletičovej ulici. Pri 
tvorbe týchto domov uplatňovali princíp socialistického realizmu tzv. 
sorely. Tie sú postavené z tehly, ktorá zaručuje veľmi dobrú klímu vo 
vnútri objektov. „Byty patrili k solídnemu štandardnému bývaniu 
a ich dispozícia bola veľmi dobre riešená,” hovorí Štassel. V týchto 
budovách je kvalitne spracované schodisko so zábradlím, ktoré je 
doteraz zachované vo svojom pôvodnom šate. Každý detail, ktorý 
bol na domoch vytvorený, bol aj premyslený. V tomto období sa bral 
ohľad aj nato, aby priestory dobre vyzerali a páčili sa ľuďom. Nebolo 
to len o funkčnosti.  K „sorele“ patrili aj sochy na vonkajšom priečelí a 

vstupné brány, ktoré sú rie-
šené rámovaním a vytvára-
jú akési portály. 

Palušáky a Delfín 
Päť vežových domov, ktoré 
majú 11 poschodí a tvo-
ria kompaktný súbor, je 
známych aj pod menom 
„Palušáky“. Navrhol ich 
architekt Karol Paluš  

v 60-tych rokoch minulého storočia. Uplatňoval v nich modernistický 
princíp. Sú to železobetónové budovy, ktoré neboli vytvorené ako 
sociálne bývanie. Tieto objekty majú taktiež veľmi dobré dispozičné 
riešenie a boli postavené pre strednú vrstvu. Obytný dom má krížový 
pôdorys, kde sa v centrálnej časti nachádza schodisko. Na každom 
poschodí sú 4 byty. Kúpalisko Delfín je jedno z mála kúpalísk, ktoré 
sa nachádzajú v srdci sídliska. Otvorené bolo v roku 1966 a architek-
tonicky ho mal pod palcom tiež Karol Paluš. Kúpalisko sa používa 
dodnes a v správe ho má hlavné mesto. Architektúra z tohto obdobia 
bola doplnená rôznymi umeleckými dielami. Pri vstupe sa nachá-
dza  mozaiková stena od slovenského sochára Dezidera Castiglione  
z roku 1967. „Použitie žltej a modrej farby má navodiť pocit leta a 
vytvoriť príjemnú oddychovú atmosféru,” objasňuje Jana Hamšíková 
z Mestského ústavu ochrany pamiatok. 

Sochy „Ráno a Noc” 
V areáli celého sídliska sa 
nachádzajú aj dve sochy, 
ktoré pridávajú umeleckú 
atmosféru celému priesto-
ru. Vytvoril ich Teodor 
Baník v roku 1967. Autor 
prezentuje štylizáciu žen-
ského tela vo veľmi zjed-
nodušenej podobe. Torzo 
tela je zaoblené a je len na ľuďoch, aby si predstavili ako samotná 
socha vyzerá. „Je zaujímavé, že tento autor vytvoril v roku 1967 
takúto nerealistickú sochu a po roku 2000 vytvoril sochu Don Bosca 
na Miletičovej ulici, ktorá je maximálne realistická,” dodáva Jana 
Hamšíková. 
Za poskytnuté informácie ďakujeme PhDr. Jane Hamšíkovej  
a PhDr. Ivovi Štasselovi z Mestského ústavu ochrany pamiatok  
v Bratislave. 

Autor: Marianna Podlucká 
Foto: Autorka

Cvičenie pre Seniorky každý pondelok 
a 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

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

Mestská časť Bratislava-Ružinov
pozýva na verejnú diskusiu k

návrhu Komunitného plánu sociálnych 
služieb  

MČ Bratislava-Ružinov 2017-2021
 13. 3.  2017 o 16:00 hod.

Veľká zasadačka miestneho úradu
na Mierovej 21

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

Výstavba v Ružovej doline sa začala až v druhej polovici 
20. storočia. Za čias Márie Terézie bola Šancová ulica 
hranicou mesta. „Bola tam priekopa s drevenou palisádou. 
Táto ulica slúžila ako colná hranica. Keď ju niekto chcel 
prekročiť, musel zaplatiť poplatok,” hovorí riaditeľ 
Mestského ústavu ochrany pamiatok Ivo Štassel. Smerom 
na Miletičovu ulicu boli už len polia, lúky a záhrady. 

riadková inzercia

riadková inzercia
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Ružinovské zabíjačkové slávnosti 2017

Ružinov má Divadlo Komédie Ružinovský knižný  
festival s Robom Rothom

Po roku v Parku Andreja Hlinku 
opäť rozvoniavali mäsové 
špeciality. Prvá februárová 
sobota už tradične patrila 
zabíjačkovým slávnostiam, 
ku ktorým neodmysliteľne 
patrí ochutnávka oškvarkov, 
kapustníc či ovarovej kaše. 
Ani tento rok nechýbali ukážky 
tradičnej slovenskej zakáľačky, 
ktoré zaujali nejedno dieťa. 
Milovníci tradičných domácich 
pochúťok si kvalitné výrobky 

mohli kúpiť aj priamo od výrobcov. Nezabudlo sa ani 
na súťaž varení zabíjačkovej kapustnice. Ružinovčania 
mohli ochutnať kulinárske umenie tímu mestskej 
časti Ružinov, dobrovoľných hasičov, Cultusu Ružinov 
a hokejistov z HK Ružinov 99. Atmosféru zabíjačky 
dotvoril  bohatý kultúrny program, pričom nechýbal ani 
fašiangový sprievod v podaní „Karpaťákov“.

Autor: Marianna Šebová
Foto: Autorka

Ružinov sa môže pochváliť novým divadlom. Čerstvé divadelné 
zoskupenie sa usídlilo v Dome kultúry Ružinov, kde už od januára 
nacvičuje svoju prvú premiéru. Veselohrou Horúca sprcha  sa 17. marca 
2017 predstaví ružinovskému publiku. 
Divadlo Komédie oficiálne vzniklo na prelome rokov 2016 a 2017. Na jeho čele 
stojí dramaturg a režisér Svetozár Sprušanský. Už samotný názov prezrádza, 
že sa bude profilovať výlučne na uvádzanie súčasných divadelných hier  
v žánri komédie. V aktuálnej rýchlej a uponáhľanej dobe je chuť zasmiať sa 
stále vítaná. Divadlo bude rozdávať humor, smiech i triezvy pohľad na den-
no-denné problémy, s ktorými sa stretáva každý z nás. „Mnohí kolegovia  
a známi ma nahovárali už niekoľko rokov, aby sme takúto aktivitu zrealizo-
vali. Určite to nie je jednoduché, lebo aj na tom divadelnom poli je mnoho 
subjektov. V Bratislave sme našli zázemie, strechu nad hlavou máme práve tu, 
v DK Ružinov, podpísali sme aj dlhodobejšiu spoluprácu,“ približuje Svetozár 
Sprušanský. Divadelné zázemie tvoria aj jednotliví herci zvučných mien. To 
vytvára predpoklad, že sa divadlu bude dariť. A to nie len v mestskej časti, ale 
aj na celom Slovensku, pričom domovskú scénu majú v Dome kultúry Ružinov. 
V prvej inscenácii, v komédii Horúca sprcha, sa predvedie, okrem iných, naprí-
klad herečka Zuzana Tlučková, Katarína Ivanková alebo herec Peter Kočiš  
a spevák Thomas Puskailer. „Myslím si, že dobrých komédií a priestorov, nato 
aby sa hrali, nie je stále dosť, takže ak to vyjde, určite sa budem tešiť. My pre to 
urobíme všetko. Dúfam, že diváci prídu nielen na premiéry, ale že budú chodiť 
aj na reprízy,“ tvrdí Kočiš. „Teším sa, že vzniklo nové divadlo a ja môžem byť 
hneď jeho súčasťou. Na Slovensku je málo divadiel, takže každé novovzniknuté 
ma poteší,“ hovorí Zuzana Tlučková. Prvú príležitosť, kde si návštevníci Divadla 
komédie môžu na vlastné oči pozrieť jeho kvality, je 17. marca. Ďaľšie predsta-
venia sú naplánované na 18. , 27. a 30. marca. Predstavenie Horúca sprcha vyšla  
z pera nemeckého autora Freda Apkeho a hovorí o večných problémoch  
v partnerských vzťahoch. Viac o tejto hre sa dozviete po premiére v Televízii 
Ružinov, v relácii Na okraj.

Autor: Veronika Vasilková

Knižní hrdinovia zavítajú 2. a 3. marca do Domu 
kultúry Ružinov. Taká je nosná téma 2. ročníka 
Ružinovského knižného festivalu. Organizátormi 
sú mestská časť Ružinov a spoločnosť Cultus 
Ružinov, a.s. v spolupráci s Knižnicou Ružinov.
Festival otvorí 2. marca o 13:00 hod. súťaž pre 
deti z ružinovských základných škôl s názvom 
Po stopách dobrodruhov. V rámci programu sa 
návštevníci môžu o 19:00 hod. tešiť na predčítanie 
knihy Åsne Seierstadovej  v podaní herca Roberta 
Rotha. Pôjde o príbeh Andersa Behringa Breivika, 
ktorý navždy zmenil Nórsko. Atmosféru pri čítaní 
príbehu dotvorí saxofonista Radovan Tariška a 
klavirista Eugen Vizváry. Bodku za prvým dňom 
Ružinovského knižného festivalu dá o 20:00 hod. 
dokumentárna snímka z produkcie Knižnice 
Ružinov s názvom Život (ne)knihovníka. Knižný 
festival bude pokračovať 3. marca o 10:00 hod. 
interaktívnou súťažou pre žiakov 7. - 8. ročníka 
základných škôl v Ružinove, témou budú knižní 
hrdinovia. Večer o 19:30 hod. si návštevníci môžu 
pozrieť usmevný, ironický, ale zároveň i vážny 
film o zmysle a stave slovenskej kultúry z dielne 
slovenského dokumentaristu Mira Rema. Po filme 
bude diskusia s autorom dokumentu. Ružinovský 
knižný festival zavŕši otvorenie knižnej čitárne  
v Dome kultúry Ružinov, v ktorej si Ružinovčania 
budú môcť oddýchnuť, ale aj vymieňať knihy. 

 (mš)
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Veľmi som chcel byť  
architektom, akurát som sa vybral iným smerom

Nivy opäť ožijú ružinovskými legendami 

Koncom roka uzrela 
svetlo sveta zaujímavá 
kniha plná fotografií, 
ktorá sa dá v oblasti 
bratislavských tech-
nických pamiatok 
považovať za prvo-
tinu. Ako sa zrodila 
myšlienka zamerať sa 
práve na tieto priemy-
selné oblasti?
Bolo to zhruba pred pia-
timi rokmi. Je to vyúste-
nie mojej doktorandskej 
práce, v ktorej som sa 
rozhodol systematicky 
mapovať industriálne 
pamiatky v Bratislave. 
A tým, že ich veľká časť 
sa na nachádza práve 
na území mestskej časti 
Ružinov, kniha dostala 
takýto názov. Venuje sa 
výlučne prelomu 19. a 
20. storočia, nie je čisto 
o popise jednotlivých 
technických pamiatok, 
ale hlavne o ich fotogra-
fiách.

Dá sa teda povedať, že 
Ružinov je bohatý na 
technické pamiatky? 
Lebo na knižnú publi-
káciu asi tri pamiatky 
nestačia.
Treba povedať, že aj 
keď knižka nesie názov 
Technické pamiatky 
Ružinova, nejde výlučne 
len o túto mestskú časť. 

Koncept bol nastavený 
tak, že som išiel podľa 
jednotlivých mestských 
častí. Na území Ružinova 
sa nachádzalo najviac 
industriálnych pamia-
tok, napríklad Rafinéria 
Apollo, je tu komplex 
Cvernovej továrne, 
kedysi tu bol Gumon, 
Kablo či železničná 
stanica  na Mlynských 
Nivách. Všetky tieto pro-
jekty, ktoré boli kedysi 
pre mesto významné, sa 
nachádzajú v mojej kniž-
ke. A samozrejme, týka 
sa to aj okolitých mest-
ských častí. Napríklad 
pivovar Stein či bývalý 
Danubius, všetky si 
zaslúžili moju pozornosť.

Prečo si vyslúžili takú 
pozornosť? Čím sú pre 
vás práve technické 
pamiatky a bývalé 
priemyselné zóny fas-
cinujúce?
Je to spojené s mojim 
detstvom. Môj dedko bol 
architekt, ktorý sa venoval 
priemyselným stavbám, 
jeho dielom sú napríklad 
ružomberské papierne. 
Veľmi som chcel byť archi-
tektom, akurát som sa 
vybral trošku iným sme-
rom. Nestaviam technické 
stavby, ale fotografujem 
ich.

Vo viacerých prípa-
doch ste museli čerpať 
aj z historických foto-
grafií, keďže nie všet-
ky technické pamiatky 
ešte stoja.
Presne tak, počas piatich 
rokov som fotografoval 
aj miesta, kde sa tieto 
továrne kedysi nachá-
dzali. Niektoré dokonca 
počas týchto piatich 
rokov už zanikli a na ich 
mieste vyrástlo niečo 
úplne nové. Mne sa ale 
podarilo dostať  
k albumu najstaršej sta-
vebnej firmy v Európe, 
ktorá pôsobí až dodnes. 
Systematicky fotogra-
fovala svoje diela už 
počas výstavby, tak sa 
mi dostali do rúk viaceré 
unikátne zábery. 

So svojim objektívom 
ste zachytili mnoho 
priemyselných pamia-
tok. Máte medzi nimi 
nejakého favorita? 
Asi bratislavský 
Danubius. Táto stavba 
je ešte nedotknutá a 
pôvodná. Bohužiaľ, 
pred pár rokmi vyho-
rela. Veľmi ma mrzí, že 
sa dnes už nevyužíva 
tak, ako by si zaslúžila. 
Každá jedna technická 
pamiatka si ale zaslúži 
našu pozornosť, každá 
jedna je totiž výnimočná 
a špecifická.

To je asi najväčší 
problém týchto sta-
rých stavieb, chátrajú 
a vyžadujú si veľké 

rekonštrukcie. Na čo 
by sa podľa vás dali 
využiť? 
Typickým príkladom 
ideálneho využitia 
je napríklad Design 
Factory. Je to bývalá 
industriálna budova, 
konkrétne priemysel-
ná hala, ktorá prešla 
konverzoiu. Dnes sa tu 
nachádza kultúrne cen-
trum a centrum dizajnu. 
Tento priestor doslova 
podporuje povedomie  
o architektúre a kultúre 
v našom meste. 

Mnohí by si určite 
chceli prelistovať túto 
knižku. Ako sa vedia 
dostať k publikácii 
Technické pamiatky 
Ružinova? 
Knižka má momentálne 
len pár vydaní, čo je 
určite škoda. Jej tvorba 
je mimoriadne náročná 
na financie, nehovoriac 
len o fotografiách, ale 
náročná je aj na grafiku, 
texty, korekciu, tlač či 
celé vymyslenie dizajnu. 
Sú to hodiny a hodiny 

ľudskej práce. Knižka 
je špecifická v tom, že 
je to kompletne ručná 
výroba. Publikácia 
mohla vzniknúť aj vďaka 
grantu od mestskej 
časti Ružinov, ktorý ale 
pokryl len pár výtlačkov. 
K nahliadnutiu je naprí-
klad priamo v Design 
Factory na Bottovej.

Hodnotná a ojedinelá 
publikácia je teda na 
svete. Máte ďalšie plány 
na podobnú prácu? 
Veľmi by som chcel v 
tomto pokračovať, ako 
vyštudovaného fotogra-
fa ma táto práca napĺňa 
a rád by som v publikač-
nej činnosti pokračoval. 
Budem rád aj za spo-
luprácu s obyvateľmi. 
Ak majú doma staré 
fotografie, pohľadnice, 
mapy, nech sa so mnou 
podelia, aby mohla 
vzniknúť ďalšia podob-
ná zaujímavá knižka. 

Autor: Katarína Kostková
Foto: Archív Tomáša 

Maninu

Mestská časť Ružinov a spoločnosť Cultus Ružinov, a.s. pripravili 18. a 19. marca 
druhý ročník podujatia Legendy Ružinova. Jeho hlavným cieľom je podporiť 
pôvodnú slovenskú tvorbu a talentovaných hudobníkov. Dejiskom bude opäť 
Spoločenský dom Nivy na Súťažnej ulici.
Podujatie Legendy Ružinova zaháji súťaž ružinovských kapiel v sobotu 18. marca 
2017 od 18:00 hod. Súťažiť bude 5 finálových kapiel. Víťaz získa možnosť zahrať si 
na Ružinovských hodových slávnostiach a zároveň vďaka spolupráci s rádiom Viva 
Metropol bude môcť v uvedenom rádiu odprezentovať svoju tvorbu. Nedeľný večer 
dňa 19. marca 2017 bude venovaný známej ružinovskej legende. 

(red)

Základná  um e l e cká  ško la  E xnárova  6 ,  B rat i s lava

KONC E R T
K  1 0 . V Ý RO č I U
P R O J E K TU

29. marec 2017 18.00 h.
VeĽká sála, DK Ružinov

Ružinovská 28, bRATISLAVA

www.zus-exnarova.sk

Bratislava bola kedysi plná priemyselných zón, mnohé sú 
už minulosťou. V hlavnom meste a najmä v Ružinove sa 
nachádzajú takzvané technické pamiatky, ktoré zapadajú 
prachom. Fotograf Tomáš Manina im venoval posledných  
5 rokov. Výsledkom je kniha Technické pamiatky Ružinova, 
ktorá ponúka fotografie bývalých priemyselných zón a 
technických pamiatok z prelomu 19. a 20. storočia.
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Súťažte o knihu Pištoľník od Stephena Kinga, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo Ikar. Pošlite správne znenie tajničky do  
15. 3. 2017 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 82705 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a 
telefonický kontakt. Výhercu zverejníme v RE 4/ 2017. Správne znenie tajničky RE 1-2/2017: „Život je kreslenie bez gumy“. Knihu Jabloňové lásky od Zuzany Širokej 
získava Zlatica Magalová zo Šumavskej ulice. 

Stovka s úsmevom na tvári

Ružinov sa môže pochváliť hneď viacerými 
obyvateľmi, ktorí prekročili magickú 
hranicu sto rokov. Najnovšie sa do skupinky 
seniorov, ktorí si zapísali už desiaty krížik na 
chrbte, pridala Anna Petrínová, obyvateľka 
Ružinovského domova seniorov. „Je 
to neuveriteľné, oslavovať stovku. Tak 
to ubehlo, že ani ja sama neviem ako. 
Som taká dojatá, aj z oslavy, ktorú mi 
pripravilo vedenie tu v Ružinovskom 
domove seniorov, že až nemám slov. To 
si všetko uvedomím asi až o pár dní, keď 
tento krásny deň spracujem,“ neskrývala 
pani Petrínová dojatie na oslave svojej 
„stovky“. V Ružinovskom domove seniorov 
býva už 13 rokov.  Pamätá si toho viac ako 
ostatní obyvatelia. Niet sa čo diviť, keďže 
na svete je už neuveriteľných 100 rokov. 
„Chvála pánu Bohu, mám tu postarané o 
všetko, mám tu pokoj, skutočne perfektný 
život. Nemám starosti, akurát, keby neboli 
bolesti. Tie prišli len nedávno. Pevne verím, 
že ako prišli, tak aj odídu,“ povedala pani 
Anna, ktorá je doslova dôkazom toho, že 
vek je len číslo. Na tvári má stále úsmev a 
nikdy jej nechýba dobrá nálada. 

Veľká fanúšička tenisu
Už dlhé roky je jej záľubou tenis, pozná 
všetkých hráčov i turnaje, ktoré si nikdy 
nenechá ujsť. Pani Anna Petrínová drží 
pred televíznou obrazovkou palce najmä 
svojmu favoritovi: „Teraz na nedávno 
skončenom tenisovom turnaji  Australian 
Open vyhral môj miláčik Roger Fededer. 
Tak silno som mu držala palce. Už to aj 
vyzeralo, že prehrá, ale nakoniec zo seba 
vydal maximum a vyhral celý turnaj, bol 
to adrenalínový zápas. Urobil mi tým 
obrovskú radosť. Ja ho zbožňujem, on je 
mimoriadny človek, fešák, gentleman, 
má krásnu rodinku a ešte aj za ženu má 
Slovenku. Vždy keď hrá on, nepohnem sa 
od televízora. Tento rok je na programe 
ešte veľa turnajov, tak sa teším.“ Anne 
Petrínovej ani v stovke  nechýba elán. Teší 
sa na ďalšie dni a ďalšie zápasy tenisu. 
Jediné, čo si pani Anna želá, je, aby ju 

poslúchalo zdravie: „Prajem si, aby ma nič 
nebolelo, to je najdôležitejšie. So všetkým 
som zmierená, len si želám, aby ma zdravie 
poslúchalo ešte dlho. Aby som sa tešila  
z bežných dní tak ako doteraz.“

Autor: Katarína Kostková
Foto: Marianna Šebová 

William    
Shake-    
speare

vyučoval
vystavuje  
účinkom   

pary
vysušme malé      

muchy
Etela      

(dom.)

tlačová    
agentúra   

USA

skratka    
Univerzity  
Komen-    
ského

prejavovali 
si lásku

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

Apolón    
(dom.)

slovesná   
predpona

MPZ      
Kanady mľaskot krajina     

Galov

upozornil   
skratka    

pre arkus  
tangens

1. časť    
tajničky

2. časť    
tajničky    

roľa

Irena      
(dom.)

oboznámil  
sa, poznal  
natiahol    
na nohy

psovitá    
šelma

dookola    
pokiaľ,     

kým

značka    
prvku      

kremík     
svišťanie

Pomôcky: 
NEA,      
jive

odpil

osobné    
zámeno    
3. časť    
tajničky

dávalo si   
záležať    

druh      
tanca

Slovenská  
komora    

architektov 
myká, trhá

vzorec     
teluridu    
uránu

jednotka   
práce     

vz. nitridu  
tantalu

rímske     
číslo 505   

poľná     
burina

skratka    
Akdémie   

múzických  
umení

vylievaj

EČV      
Prešova

spôsobili   
tiknutie    
skratka    
receptu

želal      
zn. pre    

kilopond

hravý,     
šantivý

4. časť    
tajničky

ukradnem  
(hovor.)

rob    
apretáciu   
niečoho

ZO JDS Bratislava II -  Zimná pozýva
všetkých členov ZO JDS Zimná  na  

výročnú členskú schôdzu
dňa 14. marca 2017 o 14:00 hod.

v malej sále - prízemie Domu kultúry 
Ružinov.

Program pozvánky je na nástenke  
v SIC na Zimnej 1

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

Dr. Internet – Vieme posúdiť  
hodnotu informácií? 

13. marec 2017 od 14:30 do 15:30
Veľká zasadačka MiÚ BA-Ružinov,  

Mierová 21

ZO JDS Bratislava II -  Štrkovec pozýva
všetkých členov ZO JDS Štrkovec na 

členskú schôdzu
dňa 23. marca 2017 o 14:00 hod.

v malej sále - prízemie Domu kultúry 
Ružinov

V Ružinove prežívajú seniori zlatú 
jeseň života, plnú aktivít, zážitkov  
a v neposlednom rade starostlivosti. 
Stále viac seniorov sa teší dobrému 
zdraviu a na narodeninových tortách 
sfúkavajú vysoký počet sviečok. 
Dôkazom je i Anna Petrínová. 
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Ružinovskí seniori odštartovali sezónu celoročných výletov
Seniori z Ružinova 
majú za sebou prvý 
tohtoročný výlet. Približne 
stovka z nich navštívila 
termálne  kúpalisko v 
Mosonmagyaróvári. 
Jeho liečivá voda patrí 
medzi päť najúčinnejších 
v Európe. Aj to je dôvod, 
prečo sa kúpalisko rýchlo 

stalo obľúbeným miestom ružinovských seniorov. 
Charakteristickou črtou vodného sveta v Maďarsku je bohatstvo 
termálnych vôd, ktoré je významné v celosvetovom meradle, ale úplne 
jedinečné v Európe. Voda z týchto prameňov má blahodarné účinky na 
telo i myseľ. Prvý tohtoročný výlet ružinovských seniorov preto smeroval 
práve k maďarským susedom. „Keďže je zima, myslím si, že termálne 
kúpele sú ideálne miesto pre túto studenú atmosféru. Najprv sme ale 
začali v čokoládovni, aby si seniori mohli nakúpiť sladké dobroty,“ 
objasnila program tohto výletu Henrieta Valková, vedúca odboru 

sociálnych vecí miestneho úradu v Ružinove. Mosonmagyaróvár je 
ideálny svojou polohou i službami, ktoré ponúka. Termálna voda 
vyviera z hĺbky 2000 metrov, má teplotu 74º a je bohatá na soli, ktoré 
majú priaznivé účinky na zdravie ľudí. Pomáha najmä pri problémoch  
s pohybovým ústrojenstvom a tiež pri chronických chorobách 
dýchacích ciest.

Liečivá voda prilákala aj nováčikov
Výlet do kúpeľov zaujal už tradičných cestovateľov, ktorí s mestskou 
časťou chodievajú pravidelne, ale aj nováčikov, ktorí mali svoju 
premiéru. „O tieto kúpele je vždy veľký záujem. Všimli sme si, že máme 
rozdelené skupiny seniorov. Niekto skôr uprednostňuje poznávací 
zájazd, iný vyslovene liečivú vodu v termálnom kúpalisku,“ uviedla 
Henrieta Valková. Pracovníci miestneho úradu v tomto prípade vsadili 
na istotu. Najprv vypracovali návrh jednotlivých kúpalísk, ktoré by 
seniori mohli navštíviť. Sociálna komisia z nich následne vybrala 
kúpalisko v Mosonmagyaróvári. Jeho kvality presvedčili poslancov. 
Išlo najmä o veľké množstvo bazénov, rozlohu a vzdialenosť od 
mestskej časti. O tom, že rozhodli dobre, svedčia aj jednotlivé reakcie 
Ružinovčanov. „Som nadmieru spokojná. Môžem povedať, že sa 
mi páči všetko. Vodička je príjemná a vyšlo nám aj počasie. Ako 
dôchodkyňa som využila prvýkrát takúto možnosť a neľutujem,“ 
povedala pani Oľga, seniorka z Ružinova. „Tento deň je nádherný, sú tu 
príjemní ľudia a dobrá voda. Slovom, veľmi dobrý relax,“ doplnila pani 
Božena. „Po každej takejto návšteve sa cítim lepšie. Odrazu mi viac 
funguje celé telo,“ uzavrel pán Jaroslav. Organizátori výletov sa riadia 
najmä spätnou väzbou zo strany seniorov. V pláne majú každý rok 
obmieňať ponuku miest, ktoré môžu vďaka sociálnej politike mestskej 
časti seniori navštíviť len za symbolickú cenu.

Autorka, foto: Veronika Vasilková

Mestská časť Bratislava – Ružinov
pozýva seniorov z Ružinova

na koncert  
Fiesta Latina de Miguel Méndez

20. marec 2017 o 14:30 v DK Ružinov

RADA SENIOROV HL. M. SR BRATISLAVA
odporúča letné pobyty pri mori, na ktoré dostala 10 % zľavu:
Taliansko, Igea Marina - hotel, plná penzia s výberom menu, 
plážový servis, doprava 
23.6.-2.7. dospelý 359 €, deti 10-15 r. 329 €, deti 3-10r. 299 €
7.7. – 16.7. dospelý 389 €, deti 10-15 r. 369 €, deti 5-10r. 329 €
Chorvátsko, Sveti Filip i Jakov - penzión (ubytovanie v 2-3 
lôžkových štúdio apartmánoch), polpenzia, doprava
23.6. – 2.7. dospelý 299 €, deti 4-12 r. na prístelke 259 €, deti do 
4 r. bez lôžka 195 €
Kvalita overená a zaručená. Vhodné pre všetky vekové  
kategórie, najmä pre malé deti a seniorov.
Na niektoré turnusy už je voľná iba polovica kapacity.  
Uzávierka do naplnenia kapacity.
Zabezpečuje CK Stefi, s.r.o. - www.stefi .sk 
Informácie: 
0904/883249 - Miklovičová, 0905/740209 - Šimonová



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

02.3. štv 13.00 h PO STOPÁCH DOBRODRUHOV  
  Program pre 1. stupeň ZŠ z Ružinova. 
  Ružinovský knižný festival

02.3. štv 19.00 h ROBO ROTH ČÍTA BÅSNE SEIERSTAD  
  Príbeh Andersa Behringa Breivika, ktorý navždy zmenil Nórsko

02.3. štv 20.00 h ŽIVOT (NE) KNIHOVNÍKA 
  Dokumentárna snímka z produkcie Knižnice Ružinov

02.3. pia 10.00 h RUŽINOVSKÉ KNIŽNÉ DOBRODRUŽSTVÁ  
  Knižná súťaž medzi ZŠ z Ružinova 

03.3. pia 19.30 h COOLTURA Film z dielne slovenského dokumentaristu  
  Mira Rema. Po filme diskusia s autorom

04.3. so 9.00-18.00 h BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI  
  medzinárodná výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií

04.3. so 15.00 h RUŽINOVSKÁ ŠACHOVNICA
  stretnutie družstiev kompozičného šachu ŠK DK Ružinov  

05.3. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
  divadelné predstavenie pre deti Hry jari 
  v podaní divadla Dunajka

08.3. str 8.00 h DIALÓGY...... protidrogové fórum  pre žiakov ZŠ MČ Ružinov  

10.3. – 12.3. pi - ne 10.00 h – 20.00 h
  CESTOU - NECESTOU cestovateľský festival

16.3. štv 15:00 h „ VESELO I VÁŽNE – POVIEDKY A BÁSNE“
  Prezentácia tvorby slovenských spisovateliek
  J. Šimulčíkovej, V. Švenkovej a D.Wagnerovej 

17.3. pia 19.00 h HORÚCA SPRCHA  / 1.premiéra /
  Komédia o partnerských vzťahoch DIVADLA KOMÉDIE 
  Autor: Fred Apke. Vstupenky v sieti Ticketportal

18.3. so 19.00 h HORÚCA SPRCHA  / 2.premiéra /
  Komédia o partnerských vzťahoch DIVADLA KOMÉDIE 
  Autor: Fred Apke. Vstupenky v sieti Ticketportal

19.3. ne 10.30 h NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE
  Divadelné predstavenie pre deti Posledný  
  Dinosaurus v podaní Divadla na hojdačke

20.3. po 14.30 h KONCERT PRE SENIOROV MČ Ružinov
  tanečné vystúpenie Latino Culture Project de Miguel Méndez

21.3. ut 10.00 JUBILANTI 2017
  slávnostné stretnutie so seniormi pri príležitosti ich životného 
  jubilea / podujatie MČ Ružinov /

22.3. str 8.00 h DIALÓGY... protidrogové fórum pre žiakov ZŠ MČ Ružinov   

24.3. – 26.3. pia – ne 09.00 h – 22.00 h
  COMICS SALÓN 2017 
  Medzinárodný festival comicsu, anime a hier

27.3.,30.3. po 19.00 h

  HORÚCA SPRCHA  
  komédia o partnerských vzťahoch DIVADLA KOMÉDIE 
  Autor: Fred Apke. Vstupenky v sieti Ticketportal

31.3. pi 17.00 – 21:00 h 
  RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ
  tanečné stretnutie staršej a strednej generácie. 

06.3. po 14:00 FILM PRE SENIOROV- OROL EDDIE
  Komédia/ USA / Nemecko, 2016, 106 min

10.3. pi 19.00  O HLÚPEJ KRÁĽOVNEJ
  Divadelné predstavenie divadla Tandem.  
  Vstupenky v sieti SECOND CHANCE  
  alebo priamo na mieste pred predstavením

17.3. pi 19:00 KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS
  Hudba 20. a 30. rokov. Vstupenky v sieti Ticketportal

18.3. so 18:00 LEGENDY RUŽINOVA Finálový večer súťaže ružinovských kapiel

19.3. ne 19:00 VEČER S LEGENDOU 
  Koncert známej ružinovskej legendy

20.3. po 14:00  BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA 
  Prednáška pre seniorov s členom policajného zboru na   
  tému Bezpečná jeseň života 

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

01.03. ST 19:00 PRVÝ KONTAKT Denis Villeneuve, USA, 2016
03.03. PI 18:00 AŽ NA SEVERNÝ PÓL Rémi Chayé, Fr./Dán., 2015 (PRE DETI)
03.03. PI 19:45 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 2017
04.03. SO 16:00 SPRISAHANIE ŠEDEJ RASY Maroš Berák, SR/ČR, 2017
04.03. SO 17:30 MIESTO PRI MORI Kenneth Lonergan, USA, 2016
04.03. SO 20:00 PATERSON Jim Jarmusch, USA/Fr./Nem., 2016
08.03. ST 19:00 BABA Z ĽADU Bohdan Sláma, ČR/Fr./SR, 2017
09.03. ŠT 19:00 LOGAN: WOLVERINE James Mangold, USA, 2017
10.03. PI 18:00 BALERÍNA Eric Summer, Éric Warin, Fr,/Kan., 2016 (PRE DETI)
10.03. PI 19:45 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 2017
11.03. SO 16:00 RODINNÝ FILM Olmo Omerzu, ČR/Nem./SR, 2015
11.03. SO 18:00 MUNCH 150 Ben Harding, Brit., 2013
11.03. SO 20:00 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 2017
15.03. ST 19:00 JACKIE Pablo Larraín, USA/Chile, 2016
16.03. ŠT 19:00 JE TO LEN KONIEC SVETA Xavier Dolan, Kan./Fr., 2016
22.03. ST 19:00 MIESTO PRI MORI Kenneth Lonergan, USA, 2016
23.03. ŠT 19:00 EGON SCHIELE Dieter Berner, Rak., 2016
24.03. PI 18:00 KRÁSKA A ZVIERA 3D Bill Condon, USA, 2017 (PRE DETI)
24.03. PI 20:15 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 2017
25.03. SO 16:00 PIATA LOĎ Iveta Grófová, SR/ČR, 2017
25.03. SO 17:45 AJ DVAJA SÚ RODINA Hugo Gélin, Fr., 2016
25.03. SO 20:00 LA LA LAND Damien Chazelle, USA, 2016
29.03. ST 19:00 ŽIVOT Daniel Espinosa, USA, 2017 
30.03. ŠT 19:00 RANDE NASLEPO Marc Rothemund, Nem., 2017
31.03. PI 18:00 KRÁSKA A ZVIERA Bill Condon, USA, 2017 (PRE DETI)
31.03. PI 20:15 MASARYK Julius Ševčík, ČR/SR, 2016
Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

SD Nivy, Súťažná 18 

1.3. st 19:00 h  To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
2.3. št 19:00 h To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
7.3. ut 19:00 h To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
8.3. str19:00 h Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om 
  Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu 18 €/15 €
9.3. št 19:00 h Lás-ka-nie 2 
  Smuto-smiešna komédia 15 €/12 €

26.3. ne 19:00 h To nemá chybu 
  Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 18 €/15 €
27.3. po 19:00 h Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om 
  Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu 18 €/15 €
28.3. ut 19:00 h Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om 
  Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu 18 €/15 €
29.3. str 19:00 h Láskanie 2 
  Smuto-smiešna komédia 15 €/12 €
31.3. pi 19:00 h Zmiešaná štvorhra 
  Správa  zo zápasu dňa 15 €/12 €

Radošinské naivné divadlo Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02-5556 3508,  0917- 913 355,  E-mail: pokladna@rnd.sk

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


