
wertt
Prievozská 32, 821 05 Bratislava, Ružinov         g Prístavná, 821 09 Bratislava, Nivy

Výkup za hotové
Vykupujeme 

PAPIER, ŽELEZO 
a FAREBNÉ KOVY
K DISPOZÍCII JE DIGITÁLNA AUTOVÁHA

ZBER A VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN

g Prievozská 32, 821 05 Bratislava, Ružinov         g Prístavná, 821 09 Bratislava, Nivy
      v areáli uhoľné sklady                                                      roh križovatky Košická, Prístavná, Most Apollo

Po–Pia  
8:00–16:00

www.metmax.sk Elektrárenská

Rožňavská

TU Turbínová

WE-TEC, s.r.o.
R1 centrum bývania
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 9:00 – 19:00
So: 10:00 – 19:00

Ponúkame široký sortiment moderných kožených, koženkových, látkových a drevených postelí 
s príslušenstvom. NOVINKAMI v našej ponuke sú moderné a štýlové jedálenské stoličky a stoly, 
barové stoličky, biele lesklé komody a skrinky do jedální a obývačiek, obývacie steny s rôznym 
dekórom a farbami a rôzne typy relaxačných kresiel. Ponúkame aj biele lesklé konferenčné a TV 
stolíky aj so zabudovanou Hi-Fi Sound sústavou!

Tel.: 02 / 44 37 24 52
info@we-tec.sk
www.we-tec.sk
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KINO ZORA NA TRNÁVKE ZNOVA OTVORILI ► ZAVEDENIE PARKOVACIEHO SYSTÉMU SA KOMPLIKUJE ► NA MEDZILABORECKEJ MAJÚ 
PRIBUDNÚŤ PARKOVACIE MIESTA  ►  NA PALKOVIČOVEJ SÚ LAVIČKY Z PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV ► MOJÍM SNOM JE NESMRTEĽNÝ TANEČNÍK

 www.ruzinovskeecho.sk

Marta a Eva  
to s ružinovskými  

deťmi „ťahajú” najdlhšie

Ďalšie športové areály 
prejdú premenou 

Moderuje:

Zuzana HAASOVÁ

Divadlo HAAF
The SUSIE HAAS band

Peter ŠESTÁK
kúzelník a iluzionista

Pop - operné trio

Najväčšia oslava 
Dňa matiek 
na Slovensku

Hlavní partneri: Partneri: Mediálni partneri:

Míľa pre mamu

Míľový rekord: 
Prineste aspoň 1 ponožku, 

ktorá nemá pár, urobíme 
z nich najdlhšiu reťaz 

na Slovensku.
www.materskecentra.sk

2013
11.5.

Areál hier Radosť 
ŠTRKOVEC
15 - 18 hod.

 
Zábavné rodinné
POPOLUDNIE

Účinkujú:

10. ročník

Folklórny súbor 
HÁJENKA

RC PREŠPORKOVO
krúžok Folklór v srdci

Divadielko
s HOCUS a LOTUS

TRUBEN DESIGN

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

Máte doma staré fotografie 
Ružinova?  

Na fotografii je jazero Rohlík v roku 1971. Ružinovská poliklinika bola vo výstavbe, ružinovská nemocnica ešte 
nestála. Snímku nám poslal Štefan Benča s komentárom, že chlapci na fotografii sú už päťdesiatnici. Ďakujeme. 

Kino Zora na Trnávke opäť otvorili. V novej podobe. 
Sedem rokov zatvorené Kino Zora znova ožilo. Môžu za to dvaja mladí ľudia z Trnávky - Andrej Gašpar a Peter 
Mihálka. Vypracovali projekt rekonštrukcie a získali naň peniaze z participatívneho rozpočtu hlavného mesta. 

Na aprílovom miestnom zastupiteľstve schválili ružinovskí poslan-
ci začiatok obstarávania rekonštrukcie ďalších dvoch školských 
športových areálov. Podľa starostu Ružinova mestská časť začne 
verejné obstarávanie čo najskôr, aby sa práce v športových areá-
loch ZŠ Medzilaborecká a ZŠ Vrútocká dali zrealizovať cez školské 
prázdniny. 

Ružinovskí poslanci schválili, aby sa samospráva pustila do verejného ob-
starávania revitalizácie športových areálov ZŠ Vrútocká a Medzilaborec-
ká. Zatiaľ má mestská časť na tento účel vyčlenených 250 tisíc eur.   „Ru-
žinov bol vždy považovaný za oddychovú mestskú časť, preto oceňujem, že 
už čoskoro má prísť k rekonštrukcii dvoch veľkých športových areálov, ktoré 
si okrem žiakov škôl užijú všetci športovo založení Ružinovčania,“ zhodnotil 
rozhodnutie ružinovských poslancov starosta Dušan Pekár (KDH).  

Podmienkou bolo zverenie pozemkov Ružinovu 
Dôležitou podmienkou investovania do areálu ZŠ Medzilaborecká bola 
snaha o zverenie pozemkov od magistrátu do správy Ružinova, čo sa 
konečne podarilo. „Pri nástupe do funkcie sme si dali predsavzatie, že vy-
sporiadame areály ružinovských základných a materských škôl v prospech 
mestskej časti. Iba tak ochránime tieto pozemky pred ďalšou výstavbou. Te-

ším sa, že pri ZŠ Medzilaborecká sa to podarilo,“ uviedol zástupca starostu 
Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS). 

Konečná podoba areálov sa ešte ukáže
Zámer revitalizácie je naplánovaný tak, aby podľa možností prebehla 
cez letné prázdniny. V  ZŠ Medzilaborecká a Vrútocká sa tak môžu žiaci 
a obyvatelia tešiť najmä na novú  bežeckú dráhu z tartanu, doskočisko či 
viacúčelové ihrisko. „V rozpočte máme na tento účel 250 tisíc eur, to, čo je na-
vrhnuté, je ale za 450 tisíc. Budeme robiť dve školy alebo jednu? Kde vezme-
me peniaze?,“ pýtal sa na miestnom zastupiteľstve poslanec Peter Hrap-
ko (Smer-SD). Miestny úrad začne čoskoro verejné obstarávanie spojené  
s elektronickou aukciou na dodávateľa prác. „Verím, že v elektronickej 
aukcii dospejeme k nižšej cene,“ vyjadril sa poslanec Pavol Šmilňák (KDH). 
Práve výsledok z elektronickej aukcie ukáže, za akú sumu by dodávateľ 
revitalizáciu oboch areálov zrealizoval. S výsledkom verejného obstará-
vania sa poslanci oboznámia. Podľa toho sa rozhodnú, čo všetko sa bude 
dať v športových areáloch urobiť. V týchto dňoch sa dostáva do finálnej 
fázy aj verejné obstarávanie na dodávateľa revitalizácie školského areálu 
pri ZŠ Nevädzová, ktorú poslanci schválili už minulý rok.

Miroslava Štrosová 

Od začiatku apríla je Zora na Okružnej ulici 
oficiálne otvorená. Ako kultúrne a komunit-
né centrum. Po takmer roku dobrovoľníckej  
práce prišlo zaslúžené ovocie. „Zrevitalizo-
vali sme dvor, odstránili sme z neho niekoľko 
ton buriny. Upravili sme premietaciu sálu, 
zrekonštruovali toalety a vstupnú halu.  Tam 
sme postavili priečky, čím vznikli dve skúšobne 
pre kapely,“ vymenoval niekoľko úprav v bu-
dove autor projektu  Andrej Gašpar. Okrem 

toho opravili rozvody vody a kúrenia, znovu 
zapojili prívod plynu a elektriny do objektu. 
„Z interiéru sme vyhádzali všetok neporiadok, 
ktorý tu bol, ako smeti alebo zatopený ná-
bytok,“ dopĺňa koordinátor projektu Peter 
Mihálka.  Peter aj Andrej sa priznali, že pred-
tým nemali s murárskymi prácami takmer 
žiadne skúsenosti. Učili sa takpovediac za 
pochodu. Na rekonštrukciu Zory získali z 
hlavného mesta 26 000 eur. „Toto bol pro-
jekt číslo jedna, ktorý sa z participatívneho 
rozpočtu mesta realizoval, pretože dostal 
najväčšiu finančnú podporu. Chalani mali 
dobrý nápad a ten výsledok naozaj stojí za 
to, pretože toto je základ pre budúce kultúrne  
a komunitné centrum na Trnávke,“ pochválil 
novú Zoru na jej otvorení primátor Bratisla-
vy Milan Ftáčnik. „Investovali sme do toho aj 
vlastné prostriedky,  približne 2 000 eur, preto-
že nám záleží na tom, aby to tu fungovalo a 
bolo tip-top,“ objasnil Peter Mihálka. „Chceli 
by sme to koncipovať tak, aby každý, kto si 
chce zorganizovať nejakú aktivitu, mohol 

prísť za nami a spoločne by sme to zrealizovali  
v týchto priestoroch,“ objasnil budúcnosť Zory 
Andrej Gašpar. V kine chcú začať premietať  
a poskytnúť priestory aj pre divadlo. Mo-
mentálne majú v kultúrnom a komunitnom 
centre na báze dobrovoľného príspevku 
svoje skúšobne niektoré kapely, no vzniknúť 
by tu mala aj čajovňa. Na dvore  pribudne 
šesť strojov na cvičenie. „V grantovom systé-
me sa nám podarilo od Nadácie Pontis získať 
peniaze na fitpark. Niekedy počas najbližších 
mesiacov bude aj postavený,“ uviedol Andrej 
Gašpar. O peniaze na prevádzku  centra sa 
chcú Andrej a Peter uchádzať cez granty.  
V pláne majú teraz čo najrýchlejšie rozbeh-
núť rôzne podujatia s dobrovoľným vstup-
ným, aby získali financie na ďalšiu obnovu 
Zory. „Ak sa nám podarí získať z nejakých 
fondov ešte peniaze, budeme v rekonštrukcii 
určite  pokračovať,“ povedal Peter Mihálka.

Marianna Šebová 
Foto: R. Hoblík 

Obstarávanie revitalizácie ďalších športových 
areálov môže začať 
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Na Svätoplukovej sa objavilo stavenisko 

Výmena povrchov ciest začala 
druhou etapou Jašíkovej 

Oplotenie s jamou sa pred pár týždňami 
objavilo na rohu Svätoplukovej a Kvačalo-
vej ulice. Stavebník ENFER a.s. tu chce zrea- 
lizovať stavbu polyfunkčného domu So-
fora. Má tu byť 36 bytov a kancelárie, a to  
v dvoch blokoch – osempodlažnom by-
tovom a štvorpodlažnom kancelárskom.  
V objekte je naprojektovaný vnútroblok 
s prevádzkami pre verejnosť. Pod zemou 
má byť 64 parkovacích miest.  Tento poly-
funkčný dom získal stavebné povolenie ešte  
v roku 2008 a bývalý starosta Ružinova Sla-
vomír Drozd ho predlžoval tesne po voľ-
bách v roku 2010.

(mš)
Foto: R. Hoblík 

Tohtoročná  rekonštrukcia celých  povrchov komunikácií začala mestská časť Ružinov dru-
hou etapou opravy Jašíkovej ulice. Prvú časť deravej cesty  samospráva zrekonštruovala 
minulý rok, druhý úsek až po Ružinovskú dokončila v polovici apríla. 
Práce budú ďalej pokračovať na ostaných komunikáciách 3. a 4. triedy, ktoré sú zverené do 
správy mestskej časti. Ružinovská samospráva okrem opravy výtlkov pripravuje v tomto 
roku výmenu povrchov vozoviek na ďalších komunikáciách – medzi nimi má byť napríklad 
Babuškova ulica, časť Seberíniho ulice, Táborská či Papraďová ulica. 

(red) 
Foto: M. Štrosová

echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

69 eur 
za kus slnečných 
okuliarov značiek 

KOALI a REBEL 
po predložení 

zľavového
kupónu

Podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavový kupón sa dá použiť len v predajni a len v termínoch uvedených na príslušnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón je možné použiť iba 
pri jednom nákupe. Zľavový kupón sa nedá kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho vymeniť za hotovosť 
alebo vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. Obrázok použitý na zľavovom kupóne je len ilustračný. TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu 
zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia zľavového kupónu.

www.istrooptik.sk, www.optika-bratislava.sk
Kupón platí len v predajni Istrooptik Súmračná 3, Bratislava

Akcia platí od 1.mája 2013 do 30. júna 2013.

Zľavový kupón

istrooptik2.indd   1 22.4.2013   15:00

echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

Zľavový kupón

Na celý nákup
v predajni

-10%
Predajňa Ryba

Tomášikova 11, Bratislava
Kvalita spojená s tradíciou - produkty priamo z výroby

Platnosť kupónu: od 1.5.2013 do 31.5.2013

Podmienky použitia zľavových kupónov:
Zľavový kupón sa dá použiť len v predajni a len v termínoch uvedených na príslušnom zľavovom kupóne. Zľavový kupón sa nedá kombinovať  
s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi a nemožno ho vymeniť za hotovosť alebo vyplatenie zľavy z ceny. Zľavy sa nekumulujú. Obrázok 
použitý na zľavovom kupóne je len ilustračný. TVR a RE, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za neumožnenie uplatnenia zľavového kupónu.

kupon_ryba.indd   1 22.4.2013   14:58





OBNOVUJEME 
PORIADOK 

V RUŽINOVE
Stretnutia s obyvateľmi na tému 
výstavby v Ružinove pokračujú 

v lokalite NIVY.
Ak vás zaujímajú zámery 
investorov v časti Nivy, 

ich aktuálny stav a chcete mať  
v nich prehľad,

príďte 

16. mája 2013 
o 17:00 hod. 

do Spoločenského domu Nivy na 
Súťažnej 18. 

Stretnutie organizuje  
Mestská časť Bratislava-Ružinov.
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POSLANECKÉ STREDY
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. 

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov 
na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 

v zasadačke B2 na prízemí.

15. máj 2013               Ing. Katarína Ševčíková  (volebný obvod Štrkovec) 
22. máj 2013               PhDr. Patrik Guldan     (volebný obvod Nivy) 
29. máj 2013               Ing. Martin Klementis    (volebný obvod Starý Ružinov)
5. jún 2013                  Ing. Peter Valko                                 (volebný obvod Ružová dolina) 

STRETNUTIE SO STAROSTOM 
RUŽINOVA 

DUŠANOM PEKÁROM

14. mája 2013 
16:00-18:00 hod. 

Jedáleň ZŠ Nevädzová 2 
   

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Každý je vítaný
Termíny nájdete aj na 

www.ruzinov.sk 

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA
Ing. Katarína Otčenášová 
Katarína Otčenášová (50) býva od malička v Ružinove. Od konca roka 2010 je 
poslankyňou v ružinovskom miestnom zastupiteľstve, do ktorého kandidovala za 
stranu SDKÚ-DS. Vyštudovala geodéziu a kartografiu na Stavebnej fakulte. Tieto 
odbory zužitkovala vo svojej profesii. V súčasnosti pracuje v Národnej diaľničnej 
spoločnosti, kde sa venuje majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod 
diaľnicami. V miestnom zastupiteľstve pôsobí ako podpredsedníčka komisie 
sociálnych služieb a ako členka bytovej komisie. 

Čo bolo impulzom vášho vstupu do ruži-
novskej komunálnej politiky? 
V komunálnej politike nie som nováčikom. 
V predchádzajúcom období som pôsobila 
ako poslankyňa Hlavného mesta SR Bratisla-
vy. Chcela som riešiť problémy, ktoré trápia 
nielen občanov, ale i mňa samotnú.

Ktoré problémy v Ružinove vnímate ako 
tie, na ktorých vyriešení vám záleží? 
Tých problémov je viac. Tiahnu sa od za-
chovania a revitalizácie zelene, cez parko-
vanie, zničené chodníky, cesty plné výtl-
kov, nedostatok miest pre deti v škôlkach 
až po ruiny bývalého obchodného domu 
Ružinov.

V čom spočíva vaša práca poslankyne? 
Základné zamerania činnosti poslanca urču-
je zákon o obecnom zriadení. V jeho zmys-
le sa angažujem v práci komisie sociálnych 
služieb, v komisii bytovej, v dozornej rade 
Cultusu, v radách Základných škôl Drieňová 
a Medzilaborecká a materskej školy Stálico-
vá, ako i pri riešení občanmi nastolených 
problémov, vrátane tých, ktoré dlhodobo 
pretrvávajú napr. parkovanie, zachovanie a 
zlepšenie životného prostredia.

Práca poslanca je aj záväzkom minimál-
ne voči obyvateľom lokality, za ktorú ste 
kandidovali.  Obracajú sa na vás s požia-
davkami, čo by bolo dobré v Ružinove 
urobiť? 
Byť poslancom je veľký záväzok voči obča-
nom, nielen tým, ktorí mi prejavili dôveru 
svojím hlasom v komunálnych voľbách. Ich 
požiadavky a pripomienky sú zamerané na 
čistotu, zachovanie zelene a zahusťovanie 

celého Ružinova. Keďže bývam na Štrkovci, 
je to hlavne téma zachovanie  Štrkovecké-
ho jazera ako oddychovej zóny bez ďalšej 
zástavby, vrátane zachovania Areálu hier 
Radosť. Stretávam sa i s otázkami, ako rie-
šime ruiny po obchodnom dome Ružinov.

Ktoré formy komunikácie s Ružinovčan-
mi využívate najviac? 
S občanmi komunikujem na poslaneckých 
dňoch, počas prechádzky pri Štrkoveckom 
jazere a emailom.

Čo z tohto volebného obdobia považuje-
te za najprínosnejšie kroky samosprávy? 
Skutočnosť, že nám občania začali veriť 
vďaka transparentnosti našej práce. Teší 
ma, že veľa problémov sa nám darí spoloč-
nými silami riešiť, ako napr. rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v materských školách  
a základných školách, nájdenie nových 
priestorov a následne ich zrekonštruo-
vanie pre umiestnenie ďalších škôlkarov, 
umiestnenie nových smetných košov, no-
vých lavičiek . Ako členku sociálnej komisie 
ma tiež teší zvyšujúci sa záujem seniorov   
o rôzne výlety, kultúrne a spoločenské akcie 
organizované mestskou časťou Ružinov. 

Čo by ste ešte radi videli ako „vybave-
né“ do konca volebného obdobia? 
Pokiaľ nám to financie dovolia, tak je to re-
vitalizácia školských areálov, ale vzhľadom 
na katastrofálny stav ciest III. a IV. triedy, 
zničených chodníkov a peších zón ako ta-
kých vôbec, budem veľmi rada, ak sa nám 
podarí zrealizovať aspoň toto.

Robí v tomto samospráva nejaké kro-
ky? 
Áno, robí, o čom svedčí i rokovanie miest-
neho zastupiteľstva, na ktorom sme okrem 
iného riešili aj výtlky na cestách v Ružinove 
a to tak, aby sa z roka na rok neopakovala 
takáto katastrofálna situácia, generálnou 
opravou najviac výtlkmi postihnutých ciest.

Patríte skôr do kategórie nenápadnej-
ších poslancov, ktorí sa menej prezen-
tujú a veľmi nezapájajú ani do diskusií 
na zastupiteľstvách....
Keď sa nezapájam do diskusie na miest-
nom zastupiteľstve,  to ešte neznamená, že 
nie som v mojej práci aktívna. O čo menej 
sa zapájam do verejných diskusií, o to via-
cej som aktívna v práci v komisiách a rôz-
nych ďalších aktivitách.

Ako dlho bývate v Ružinove? Čo vás sem 
pritiahlo? 
Nie som síce rodená Bratislavčanka, ale v 
Ružinove bývam od prvého roku svojho ži-
vota a priznám sa, nikdy som nerozmýšľala  
nad tým, že by som túto ešte stále „zelenú“ 
mestskú časť vymenila za inú.

Miroslava Štrosová
Foto: redakcia

Aj toto som ja

Ako každá zamestnaná žena a matka 
mám v dnešnej uponáhľanej dobe 
málo voľného času. Rada čítam belet-
riu, stretávam sa s priateľmi, občas tele-
vízia alebo kino, ale hlavne sa venujem 
synovi, ktorý aktívne už 11 rokov hrá 
basketbal. 

kotcenasova@zoznam.sk 
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Režim parkovania pred domom na Medzilaboreckej 
1-9 sa zrejme čoskoro zmení. Chodník tu kedysi po-
stavili nie pri vstupe do jednotlivých vchodov, ale 
na opačnej strane. Zároveň na chodníku parkovali 
autá. Úpravou tejto ulice sa chodník dostane bližšie 
k domu a súčasne pribudnú parkovacie miesta.

Nový chodník má viesť priamo pozdĺž bytového domu 
Medzilaborecká 1-9 a pokračovať až po materskú ško-
lu Medzilaborecká. Jeho súčasťou bude aj výklenok pre 
jestvujúce kontajnerové stojisko. Na mieste súčasného 
chodníka vznikne šikmé státie pre 22 vozidiel. Tie už nebu-

dú parkovať pozdĺžne pri dome, ale na nových parkovacích 
státiach na opačnej strane. Ulica sa tým rozšíri smerom do 
súčasného trávnika. Nevyhnutné bude vyrúbať len dva 
stromy, ostatné budú zakomponované do novej úpravy 
parkovania. Takýto je zámer mestskej časti Ružinov. Jeho 
realizáciu zatiaľ komplikuje chýbajúci súhlas primátora Mi-
lana Ftáčnika so zverením pozemku do správy Ružinova, čo 
je podmienkou investície. Magistrát súhlasí s vybudovaním 
parkovacích miest, no primátor neudelil zatiaľ súhlas so 
zverením pozemku.

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Ružinovskí poslanci nesúhlasia so všeobecne záväzným nariadením, ktoré 
vypracoval  magistrát v súvislosti s pripravovaným zavedením rezidenčného 
parkovania v meste. Súhlas mestských častí s nariadením je jednou z podmienok, 
aby mohol byť rezidenčný systém zavedený. 

Jednou zo zásadných pripomienok Ružinova k mestskému všeobecne záväznému naria-
deniu (VZN) o dočasnom  parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách je 
chýbajúca zmena štatútu Bratislavy, čiže príjem z parkovania by bol podľa súčasne platné-
ho štatútu len príjmom mesta, nie mestských častí. Problematický je aj ďalší bod – návrh 
nariadenia totiž nerieši parkovanie na účelových komunikáciách. „V Ružinove je problém, 
že nemáme majetkovo vysporiadané účelové komunikácie, nie sú nijako zdokladované stavby 
mnohých parkovísk a účelových komunikácií, čo by znamenalo, že by sme tu nemohli vybe-

rať parkovné a tým by sa tieto komunikácie ešte viac zahustili,“ vysvetli dôvod nesúhlasu s 
návrhom všeobecne záväzného nariadenia zástupca starostu Ružinova Vladimír Sloboda 
(SaS). Práve mnohé vnútrobloky sú účelovými komunikáciami, a treba tu parkovanie nere-
zidentov zredukovať, nie ešte zhustiť. „Myslím si, že toto VZN je nepripravené. Mám pocit, že 
tu sa tlačí na niečo, aby tu niečo bolo, ale nikto nevie, koľko to bude stáť,“ vyjadril sa ružinov-
ský poslanec Günther Furin (SDKÚ-DS). Nesúhlasný postoj k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia majú aj ostatné veľké mestské časti ako Petržalka, Nové Mesto a Staré Mesto. 
Starostovia týchto mestských častí vrátane Ružinova zároveň deklarovali spoločný postup 
v parkovacej politike, aby sa nestalo napríklad to, že na rozhraní Starého Mesta a Ružinova 
vznikne situácia, ktorá vytlačí vodičov z jednej ulice do druhej kvôli rozdielnym sumám za 
parkovanie. 

Miroslava Štrosová

Na Medzilaboreckej majú pribudnúť 
parkovacie miesta, chýba súhlas primátora

Zavedenie mestského parkovacieho systému 
sa komplikuje 

Na jeseň minulého roka zmizla z Jégého ulice 
nevyužívaná športová hala, ktorá kedysi slúžila 
aj ako domov pre hádzanársku reprezentáciu.  
Zbúranie tohto objektu súvisí s plánom výstavby 
nového parkovacieho domu. Ten by mal byť hotový 
na budúci rok. 

Lokalita okolo zimného štadióna Ondreja Nepelu trpí nedo-
statkom parkovacích miest. Pod desaťtisícovou halou je ich 
len okolo 360. Čiastočne môže pomôcť vybudovanie parko-
vacieho domu na Jégého ulici, na mieste bývalej športovej 
haly. Spoločnosť Immocap už má územné rozhodnutie na 
parkovací dom so šiestimi nadzemnými a jedným podzem-

ným podlažím. Parkovací dom má mať kapacitu 387 miest. 
Z toho 54 bude súčasťou podzemnej garáže a 333 miest 
vznikne  na nadzemnom parkovisku.  „Náš stavebný zámer 
sa nezmenil. Na mieste bývalej športovej haly plánujeme 

vystavať parkovací dom. Veríme, že aspoň sčasti  napomôže 
vyriešiť komplikovanú situáciu s parkovaním v tejto oblasti“ 
potvrdil Martin Šramko zo spoločnosti Immocap. Investor 
by chcel s výstavbou začať už túto jar po získaní stavebné-
ho povolenia.  Ak všetko pôjde podľa plánu, parkovací dom 
bude stáť na Jégého ulici  začiatkom leta budúceho roka. 
Celkové náklady odhaduje firma na 10 miliónov eur. Či in-
vestor alebo prevádzkovateľ parkovacieho domu poskytne 
napríklad zľavu za dlhodobé parkovanie pre obyvateľov, 
zatiaľ Martin Šramko nešpecifikoval. 

Katarína Kostková 
Foto: R. Hoblík 

Parkovací dom na Jégého má byť hotový na budúci rok 

inzercia
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Architekti navrhli, ako si poradiť s farbou fasády. 
Aká je odozva?

Reklama zadarmo a bez súhlasu

Dva architektonické tímy vytvorili koncepciu farebnosti fasád na ružinovských sídliskách. Oba ich projekty 
podporila mestská časť Ružinov formou grantu. Jedna skupina architektov sa zamerala na sídlisko 500 bytov, 
druhá na Pošeň, Trávniky, Ostredky a Štrkovec. Oslovili ich obyvatelia s tým, že by sa radi inšpirovali? 

Reklama zadarmo, bez povolenia a hocikde. Aj tak sa dajú nazvať žlté reklamné pútače na predaj a dovoz ze-
miny. Vylepené ich nájdete na viacerých miestach po celej Bratislave – na rozvodných skriniach, plotoch, či len 
tak zapichnuté v zemi. 

Verejnosti ste nedávno predstavili Projekt fasády/
Farba 500 bytov, ktorý môže byť inšpiráciou pre ľudí, 
ešte sa len púšťajúcich do zatepľovania bytového 
domu. Akú máte  odozvu na projekt zo strany verej-
nosti? Kontaktujú vás, pýtajú sa, chcú sa inšpirovať?
Katarína Lukic Balážiková 
(Projekt Fasády): Predstavením 
projektu sme spustili aj faceboo-
kovu stránku, kde sa nám ozývajú 
ľudia so svojimi názormi a pri-
pomienkami ohľadom projektu, 
zároveň sme ale aj dostali zopár mailov cez stránku pro-
jektu s otázkami od ľudí, ktorých projekt oslovil a plánujú 
zatepľovanie domov. Zaujímajú sa hlavne o farebnosť ich 
domu, dokonca nám písali ľudia aj z iných častí Ružinova, 
ktorí by tiež potrebovali pomôcť správne zatepliť ich pa-
nelový dom.

Matúš Vallo (Farba 500 bytov): 
Projekt Farba 500 bytov bol súčasťou 
väčšej iniciatívy na vytvorenie komu-
nity v štvrti 500 bytov. Tento rok sme 
podali žiadosti o ďalšie  dva granty na 
pokračovanie tejto činnosti. Odozva 
verejnosti je dobrá.

Zoberme si konkrétny príklad, na sídlisku Ostred-
ky/500 bytov si chcú dať vlastníci bytov zatepliť 
svoju bytovku. Čo môžu z vášho farebného konceptu 
„odkukať"?
Katarína Lukic Balážiková (Projekt Fasády): „Odku-
kať“ môžu čokoľvek, my odporúčame. Podľa nášho kon-
ceptu je dôležité si uvedomiť, že dom nie je omaľovánka, 
aby sa na ňu vykresľovali rôzne obrázky, ale musí ladiť  
s okolím. Verejné priestranstvo, do ktorého patrí aj bytovka 
na Ostredkoch, sa skladá z viacerých elementov, ktoré by 
mali byť v súhre a takisto aj samotná bytovka sa skladá z 
viacerých prvkov. Ako v projekte spomíname, je dôležité 
si vybrať, ktoré prvky zafarbíme vybratou farbou a uve-
domiť si známe pravidlo - niekedy je menej viac. Taktiež 
odporúčame použiť menšie množstvo farieb. Čo sa týka 
výberu farby pre ich dom, podľa webu si môžu ľahko nájsť, 
do ktorého susedstva patria. Ak sa z nejakého dôvodu 

nedá dohodnúť spoločne so všetkými v tomto susedstve 
na spoločnej farbe, môžu si farbu vybrať podľa toho, ktorá 
v súčasnosti v tomto ich susedstve prevláda, a ňou potom 
zafarbiť prvky, ktoré si vyberú. Takto sa dá v súčasnej dobe 
asi najľahšie aplikovať a „odkukať“ náš koncept
Matúš Vallo (Farba 500 bytov): Bez toho, aby sa zbytoč-
ne novou farbou „trápili“, sa  môžu po zopár kliknutiach na 
webe stať súčasťou väčšieho konceptu farebnosti štvrte.
 
V Ružinove je už veľa bytoviek zateplených, ako 
teda využiť váš koncept v tomto štádiu? 
Katarína Lukic Balážiková (Projekt Fasády): Farba, 
ktorá sa naniesla na fasády, sa bude musieť časom sanovať, 
takže bude potrebné panelové domy opäť časom pretrieť. 
Domy, ktoré ešte nie sú zateplené, sa môžu začať zafarbo-
vať podľa nášho konceptu. Ostatné, ktoré sa budú pretierať 
nanovo, sa môžu k nim pridať a časom sa získa jednotnosť. 
Je to dlhodobý proces a treba na to čas, aby sa naše verejné 
prostredie trochu upokojilo a sprehľadnilo. S každou novou 
umiernenejšou fasádou si všimneme o jeden strom naviac, 
nebudeme tak žiť medzi farebnými krabicami, ale viac si 
budeme všímať okolie a možno dôležitejšie veci ako čis-
tota, dostatok zelene, upravenosť chodníkov, ihriská atď.
Matúš Vallo (Farba 500 bytov):  Náš projekt je zatial 
špecificky zameraný na štvrť 500 bytov.

Je niektorá sídlisková lokalita, kde sa dá váš projekt 
využiť v čo najväčšej miere? Napríklad konkrétny 
vnútroblok.
Katarína Lukic Balážiková (Projekt Fasády): Náš pro-
jekt vychádza z výskumu štyroch sídlisk Ružinova - Ostred-
ky, Trávniky, Štrkovec a Pošeň. Myslíme si, že môže dobre 
vyzerať v akomkoľvek susedstve v rámci týchto lokalít. 
Ide totiž o výber prvkov, ak sa správne skombinujú, aj na 

prvý pohľad jednotvárne susedstvo môže byť pestré a na 
druhej strane susedstvo zložené z úplne odlišných domov 
môže pôsobiť jednotne. Aby bola dosiahnutá jednotnosť, 
ale zároveň variabilita a pestrosť v jednej farbe (prípadne 
jej troch odtieňoch), je dôležité vybrať správne prvky. Na 
domoch s podobnou tektonikou, výškou a parametrami 
(napr. Štrkovec), je vhodné vybrať odlišné prvky, aby sa 
narušila jednotvárnosť. Na druhej strane, v susedstve, kde 
sú všetky domy odlišné  (napr. na Trávnikoch), je vhodné 
zredukovať výber prvkov.

Neoslovili vás napríklad obyvatelia alebo samo-
správy z iných mestských častí, či dokonca miest  
a obcí, kde predsa len zateplenie ešte nie je v takom 
pokročilom štádiu ako v Ružinove? 
Katarína Lukic Balážiková (Projekt Fasády): Zatiaľ 
nie, ale ak by mal niekto záujem, boli by sme pripravení  
a ochotní sa pustiť aj do riešenia inej časti mesta. Náš  kon-
cept je ale podložený výskumom a analýzami Ružinova,  
z neho vyplynulo riešenie, ktoré môže dať Ružinovu jedi-
nečnú identitu. Pri koncepte pre iné časti mesta by opäť 
bolo potrebné spraviť výskum pre danú oblasť a z neho od-
vodiť riešenie. To môže byť úplne odlišné, ale aj podobné.
Matúš Vallo (Farba 500 bytov):  Zatiaľ nie.

Miroslava Štrosová 
Vizualizácia: Projekt Fasády

Reklamné pútače firmy, ktorá vám zoženie 
zeminu, nájdete napríklad na rozvodných 
skrinkách patriacich k svetelnej signalizácii na 
križovatkách. Siemensu, ktorý skrinky spravu-
je, sa však nikto nepýtal na to, či sem reklamu 
vylepiť môže. „Spoločnosť Siemens s.r.o., ktorá 
zabezpečuje riadenie križovatiek v Bratislave,  
v žiadnom prípade nevydáva povolenia na vyle-
povanie plagátov na plochy týchto rozvodných 

skríň a teda táto činnosť je nelegálna,“ potvrdil hovorca Siemensu Martin Noskovič. Podľa 
neho môžu takéto plagáty lepidlom skrinky poškodiť. O rozvodné skrine slúžiace  na riade-
nie premávky sa stará ich správca, no patria pod magistrát hlavného mesta. Ten tiež súhlas 
na vylepovanie reklamných pútačov nedáva. „Ak niekto takéto pútače umiestni napríklad na 
rozvodné skrine, porušuje tým všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta.  Ak sú takéto 
osoby prichytené priamo pri čine,  môžu v blokovom konaní dostať pokutu do výšky 33 eur, 
ale pri správnom  konaní vo vzťahu k fyzickej alebo právnickej osobe je to niekoľkonásobne 
viac,“ uviedol riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy  Ľubomír Andrassy. Plagáty na predaj 
a odvoz zeminy nájdete vylepené aj na plote na rohu Svätoplukovej a Košickej ulice. Plot 

patrí majiteľovi Cvernovky.  „Spoločnosť J.F. Hamilton  Group nedala súhlas na vylepovanie 
takýchto plagátov,“ uviedla hovorkyňa vlastníka areálu Cvernovky Eva Sérová.

Firma so zeminou sa vyhovára na neznámu reklamnú agentúru 
Spoločnosť Zemina s.r.o. o plagátoch vylepených načierno vraj nevedela. Argumentuje 
tým, že o reklamu sa im stará agentúra, ktorá sa má postarať o vybavenie potrebných po-
volení. „V tejto veci sme sa pokúsili zjednať nápravu. Oslovili sme reklamnú agentúru, s ktorou 
mame rámcovú zmluvu. Ich odpoveď sme, žiaľ, zatiaľ nedostali, takže sa vám nevieme rele-
vantne na vami položené otázky vyjadriť,“  tvrdí  technický riaditeľ firmy Adam Szalay. Názov 
ich reklamnej agentúry nám však neposkytol. „Požiadali sme mestských policajtov, aby viac 
konali v tejto oblasti. Tiež budeme vo väčšej miere využívať kamerový systém, ktorý dokáže 
odhaliť tváre vinníkov znečisťujúcich takýmto spôsobom verejné priestranstvá,“ objasnil plány 
pri boji proti nelegálnym pútačom riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy.  Verej-
nosť však môže urobiť jedno hneď – nevyužívať služby firiem, ktoré si nepýtajú povolenia 
na reklamy a ktorým nezáleží na tom, že znehodnocujú verejný priestor. 

Marianna Šebová 
Foto: M. Štrosová

"Téma farebnosti fasád, ktorú 
otvoril Ružinov, zarezonovala aj 
na celoslovenskej úrovni. Projekty 
realizované na ružinovskej pôde si všimli 
vo väčšine celoslovenských denníkov, 
dokonca aj v českých Lidových novinách. 
Aktivitu Ružinova podporila hlavná 
architektka Bratislavy Ingrid Konrad 
a jeden z architektov NBS a nového 
SND Pavol Paňák. Verím, že v otvorenej 
debate nájdeme aj odpoveď na otázku či 
farebnosť fasád regulovať alebo nie." 
 

Ján Buocik, zástupca starostu Ružinova
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Príďte si po tekvicové 
semiačko 

2.  5. MÁJ 2013
INCHEBA EXPO BRATISLAVA
ŠTVRTOK  NEDEĽA  9:00  19:00 HOD.

34. MEDZINÁRODNÁ                     VÝSTAVA KVETOV ORGANIZÁTOR:

BRATISLAVA

www.kulla.eu

TRNAVSKÁ CESTA 100

  po - so  800 – 1900 
  ne 1000 – 1800

GRANTOVÝ PROGRAM 
 II. výzva mestskej časti 

Bratislava–Ružinov pre rok 2013
Podpora rozvoja komunitného života. 

Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie / 
grantu:

Výzva: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / 
grantu: 

30.5. 2013
Minimálna výška dotácie / grantu 500 €€

Maximálne výška dotácie / grantu 5000 €

Kritéria výberu úspešných žiadateľov 
o dotáciu / grant:
kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“, obsahová 
kvalita, zrozumiteľnosť, konkrétnosť podporenej aktivity, 
jasná formulácia kvantitatívnych cieľov a výsledkov podpo-
renej aktivity (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich 
hodnotenia, jasná formulácia kvalitatívnych cieľov a výsled-
kov podporenej aktivity (prínos pre zapojených) a spôsob 
ich hodnotenia, explicitné vymenovanie plánovaných aktivít, 
jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít, efekti-
vita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným 
aktivitám a výsledkom.

Ak ste z Ružinova a máte kde pestovať tekvice, tak Spolo-
čenský dom Prievoz pre vás pripravil originálnu možnosť. 
Zastavte sa tu po tekvicové semiačko.

Záhradkári z Ružinova budú pes-
tovať ozdobné tekvice. Stačí prísť 
do Spoločenského domu Prievoz 
na Kaštieľskej ulici, kde vám tekvi-
cové semiačka poskytnú.  „Tekvi-
cové semiačka si bude môcť zobrať 
každý obyvateľ nielen Prievozu, ale 
celého Ružinova, ktorý má záhrad-
ku a chcel by sa v októbri zúčast-

niť na súťaži o najkrajšiu tekvicu. Každý dostane maximálne 10 semiačok,“ 
prezradil zámer tejto novej iniciatívy Martin Okapec zo Spoločenského 
domu Prievoz. Tí,  ktorým sa podarí vypestovať zaujímavé tekvice, budú 
môcť svojich „zverencov“ vystaviť na jeseň okolo spoločenského domu, 
kde budú mať možnosť súťažiť aj vo formovaní tekvíc do zaujímavých 
podôb. 
Semiačka sa začnú rozdávať v máji. „Treba prísť do Spoločenského domu 
Prievoz v pracovný deň od 9:00 do 15:00, záujemcovia sa prihlásia  v kance-
lárií a dostanú semiačka,“ spresnil Martin Okapec. Semiačka tu záujem-
com poskytnú zadarmo. Zaobstará ich Cultus Ružinov a vedúca klubu 
dôchodcov v Prievoze Žofia Benkovičová. „Tešíme sa na každého, kto sa 
zapojí a zúčastní sa v októbri na Prievozských tekvicových slávnostiach a za 
najkrajšie tekvice budú môcť pestovatelia  získať aj pekné ceny,“ doplnil Mar-
tin Okapec zo Spoločenského domu Prievoz.  

Miroslava Štrosová 
Foto: archív redakcie 

Štvrtok = upratovanie so Zelenou hliadkou 
Spolupráca dobrovoľníkov zo Zelenej hliadky 
a mestskej časti Ružinov úspešne odštartovala 
v lokalite 500 bytov. Každý štvrtok o 18:30 hod. 
sa vždy na inom mieste stretávajú dobrovoľníci, 
zamestnanci miestneho úradu a pridal sa aj 
starosta Ružinova Dušan Pekár, aby pozbierali 
odpadky zo sídlisk. Zatiaľ na jednotlivé akcie 
chodí okolo 15 ľudí, ambíciou je prilákať ich 
ešte viac. Mestská časť Ružinov sa vždy postará 
o odvoz vriec s odpadkami. Do upratovania 
so Zelenou hliadkou sa môže zapojiť každý. 
Aktuálne termíny a miesta stretnutia nájdete 
na webe www.ruzinov.sk alebo na facebooku 
Zelenej hliadky.



Unimobunka na Muškátovej 
začala lákať pochybných ľudí 

Noc v knižnici dostala svoje 
logo, navrhla ho tretiačka Nicol 

Ružinovskí učitelia spoločne 
oslávili svoj sviatok 

Ihrisko na Kašmírskej  na 
chvíľu zatvoria 

Ružinovská Noc v knižnici má za sebou desiaty ročník. Najlepší 
detskí čitatelia mohli prespať medzi policami s knihami v knižnici 
na Zimnej ulici. Knižnica Ružinov pre deti pripravila nielen narode-
ninovú tortu, ale aj bohatý program. Špeciality z plastelíny s nimi 
vyrábala autorka knižiek o varení a zberateľka receptov Silvia Pilko-
vá, bábky známeho Filmárika, Filmušky aj Spiacej krásavice deťom 
predstavila bábkoherečka  Terézia Kornošová-Szabová. Na návštevu 
do knižnice prišiel aj Osmijanko. 
Súčasťou tohtoročnej ružinovskej Noci v knižnici bola súťaž o naj-
krajšie logo tohto podujatia. Do súťaže sa prihlásilo množstvo detí. 
Najkrajšie logo, ktoré sa stane grafickou súčasťou nasledujúcich 
nocí v knižnici, nakreslila tretiačka zo Základnej školy Vrútocká Nicol 
Eva Bilková. Od Knižnice Ružinov dostala keybord a starosta Ružino-
va Dušan Pekár víťazku odmenil knihou a reklamnými predmetmi 
Ružinova.  

(mš)
Foto: M. Štrosová

Majitelia rôznych stánkov so ze-
leninou či občerstvením si ich 
po zatvorení  svojej prevádzky 
radi „zabúdajú“ odviezť preč. 
Zvyčajne tento opustený prístre-
šok objavia bezdomovci, ktorí 
sa sem nasťahujú alebo ho po-
stupne rozoberajú. Naposledy 
sa  ružinovskému miestnemu 
úradu podarilo donútiť maji-
teľov opustených stánkov pri 
obchodnom centre Kocka a na 
Ondrejovovej ulici, aby si svoj 
nepoužívaný majetok odpratali. 
Najnovší prípad sa ale objavil pri 

detskom ihrisku na Muškátovej 
ulici. Unimobunku si tu „zabu-
dol“ prevádzkar už zatvoreného 
baru v tom istom vnútrobloku. 
Obyvatelia sa na tento objekt 
sťažovali, keďže sa tu  začali po-
hybovať zrejme klienti neďaleké-
ho Centra pre liečbu drogových 
závislostí, ľudia spomínali aj bez-
domovcov. Okolo unimobunky 
bol neporiadok. „Telefonicky ne-
bolo možné spojiť sa s majiteľom 
tejto unimobunky, tak sme ho 
skúšali kontaktovať písomne s vý-
zvou na jej okamžité odstránenie,“ 
povedala Alexandra Szökeová  
z referátu životného prostredia 
ružinovského miestneho úradu. 
Mestská časť Ružinov zároveň 
požiadala o kontrolovanie mies-
ta mestskú aj štátnu políciu. Ma-
jiteľ  unimobunky napokon začal 
unimobunku tesne pred našou 
uzávierkou rozoberať.

(mš)
Foto: R. Hoblík

Svoj sviatok Deň učiteľov koncom marca 
spoločne oslávili pedagógovia ružinov-
ských materských a základných škôl.  Sláv-
nostné podujatie pre nich pripravila mest-
ská časť Ružinov.  Najlepší učitelia,  ktorých 
navrhli oceniť riaditelia jednotlivých škôl  
a škôlok, dostali od ružinovskej samosprávy 
finančnú odmenu. 

Zrekonštruované  detské ihrisko na 
Kašmírskej ulici na Trnávke bude pár 
týždňov uzavreté. Dôvodom je vysade-
nie nového trávnika, ktorý  ešte chýba 
do úplného dokončenia tohto priestoru 
pre deti.  Ihrisko opäť otvoria koncom 
mája alebo začiatkom júna.  

8

Noc v knižnici má za sebou 10. ročník 
Tretiačka Nicol navrhla 

najkrajšie logo Noci v knižnici 
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Takmer tridsiatka zrekonštruovaných lavičiek pribudla vo vnútrobloku Bajzova-Palkovičova. 
Ružinovčanom ich darovala spoločnosť LIDL Slovenská republika. 

Na Palkovičovej majú lavičky z plastových vrchnákov 

Ružinovská školáčka tretia na Slovensku

 

 

Minulý rok v lete mestská časť Ružinov zrekonštruovala vo 
vnútrobloku Bajzova-Palkovičova detské ihrisko, k dokon-
čeniu vnútrobloku ešte chýbala výmena starých lavičiek. 
Na ich bezplatnej obnove sa Ružinov dohodol so spoloč-
nosťou Lidl Slovenská republika. „Ponúkli nám možnosť 

bezplatnej obnovy lavičiek, tak sme si spoločne vytipovali 
tento vnútroblok, ktorého vzhľad kazili staré lavičky“, hovorí 
starosta Ružinova Dušan Pekár. Nové lavičky sem Lidl na-
montoval tesne po Veľkej noci. Zaujímavosťou je, že lavičky 
sú z recyklovaných plastových vrchnákov vôd Saguaro. 
Vrchnáky zbierali študenti stredných škôl a žiaci druhého 
stupňa základných škôl v rámci súťaže „Saguaro – voda pre 
stromy“. „Dlhodobo podporujeme spoločensky zodpovedné 
projekty v oblastiach vzdelávania, filantropie či životného 
prostredia. Zároveň máme záujem byť dobrým susedom. V 
Ružinove sa nachádza centrála našej spoločnosti a dve naše 
predajne. Sme preto radi, že sa podarilo zrealizovať tento 
projekt a prispieť k skrášleniu verejného priestoru,“ uviedol 
hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák. 

(mš) 
Foto: M. Štrosová, redakcia

Dobré meno urobila Základnej škole Ostredková 
siedmačka Veronika Kružliaková. Tá bodovala na 
slovenskom kole súťaže Šaliansky Maťko Jozefa 
Cígera Hronského.

Na dosiahnutie úspechu v recitačnej súťaži sú potrebné 
dobrý text, ešte lepší recitátor a nadšený učiteľ. A práve  
s kombináciou týchto troch faktorov sa podarilo uspieť Ru-
žinovčanke Veronike Kružliakovej na celoslovenskom kole 
recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. S textom povesti od 
Jozefa Melichara si Veronika zo Základnej školy Ostredková 
vyrecitovala vo svojej vekovej kategórii tretie miesto.  „Re-
citovanie ma bavilo od malička. Vždy som chcela byť herečka, 
recitovať a prednášať. No nemyslela som, že sa dostanem 
tak ďaleko. Prekvapilo ma už víťazstvo na školskom kole. 

Nečakala som, že toto bude len môj prvý úspech a nakoniec 
uspejem aj v slovenskom kole. Veľká vďaka patrí pani učiteľke 
Elene Mackovej. Myslím, že sme sa veľmi dobre stretli. Ona mi 
pomohla a bez nej by som určite tretie miesto na Slovensku 
nezískala,“ prezradila Veronika. Za jej úspechom stojí teda 
aj jej tútor, Elena Macková, ktorá priznáva, že začiatky ich 
spolupráce neboli ideálne. „Keď som dala Veronike prvýkrát 
text, tak na dohovorený termín sa ho nenaučila. Vtedy som 
si povedala, no dobre teda, na žiadnu súťaž nepôjdeme. No  
o pár dní som názor zmenila. Veronika prišla za mnou, že 
text sa naučila a začala mi ho recitovať. A keď otvorila ústa, 
tak som ich doslova otvorila aj ja. Vedela som, že toto dievča  
má v sebe talent a spolu to môžeme dotiahnuť ďaleko,“ hovo-
rí slovenčinárka Elena Macková. 
A to sa aj potvrdilo. Veronika sa úspešne prebojovala pos- 
tupne zo školského, obvodného, krajského až do celoslo-
venského kola Šalianskeho Maťka. V silnej konkurencii zís-
kala tretiu priečku. „Mala som veľkú trému, nečakala som, že 
tu bude až taká veľká konkurencia. Predsa len, toto už neboli 
krajské či obvodné kolá, ale to najvyššie možné.  Mala som 
kŕče v bruchu, ako som sa bála.  Ale zvládla som to. A teším sa, 
že tak dobre“ dodala Veronika. 

Katarína Kostková 
Foto: ZŠ Ostredková

Z plastových vrchnákov vznikli lavičky 

Nové lavičky sa obyvateľom
 „predstavili“ burzou starých kníh 

Mestská časť 
Bratislava-Ružinov             

organizuje
Letný tábor pre deti z rodín 
v hmotnej núdzi
v prostredí Vršatského Podhradia 

Termín :         21.7 – 28.7 2013 
Vek dieťaťa :  7 – 14 rokov
Tábor je plne hradený mestskou časťou   
Bratislava-Ružinov 
Súčasťou pobytu je vreckové 20 eur / dieťa
Prekvapenie: DVD s fotografiami z tábora
Termín prihlásenia do 28.6.2013
Podmienky účasti:
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
Doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi
Platný občiansky preukaz zákonného zástupcu 
dieťaťa s trvalým pobytom v Ružinove
Prihlasovanie detí : Miestny úrad Bratislava-Ružinov, 
Mierová 21, 827 05 Bratislava, referát sociálnych 
služieb, č. dverí 10
V prípade otázok kontaktujte referát sociálnych 
služieb 02/48 28 42 85
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Ktoré to s deťmi v Ružinove „ťahajú“ najdlhšie? 

V Základnej škole 
Borodáčova chcú 
otvoriť nový typ triedy 

Našli sme ich. Dve učiteľky, ktoré v Ružinove učia najdlhšie, a to takmer  50 rokov. Takéto úctyhodné 
obdobie zostali verné deťom v ružinovských materských a základných školách. Vychovali viac gene-
rácií a obe majú jedno spoločné. Vyzerajú vynikajúco a len ťažko by ste tipovali, že v ružinovských 
školských vodách sa pohybujú od 60. rokov 20. storočia. 

Marta Miklušičáková 
nastúpila v roku 1966 
ako matematikárka a 
fyzikárka na ZŠ Ostred-
ková, po piatich rokoch 
prešla na ZŠ Borodáčova, 
kde s krátkou prestávkou 
učí dodnes. 
„Keď som sem prišla,  ško-
la fungovala len krátko,  
stromy tu boli úplne malé, 

čerstvo nasadené. Dnes je tu vzrastlá zeleň,“ spomína Mar-
ta Miklušičáková. Stále učí to, s čím začala – matematiku 
a fyziku.  Aktuálne má  deviatakov, ktorých pripravila na 
postup na strednú školu.  „Deti boli vždy snaživé buď menej 
alebo viac. Je ale pravda, že dnes majú menší záujem o učivo, 
ktorého je v súčasnosti aj oveľa menej. Napríklad v matema-
tike sa už neučia goniometrické funkcie alebo slovné úlohy o 
pohybe,“ porovnáva. Zároveň dodáva, že nikdy sa jej nezda-
lo byť únavné učiť stále to isté. „Aj keď v matematike budú 
dva a dva vždy štyri, deti sú vždy iné, takže o nude sa nedá 
hovoriť,“ vraví učiteľka Marta. Najviac ju poteší, keď vie, 
že deti sa naozaj naučili to, čo mali a ide im to. Alebo keď 

písomka či testovanie deviatakov dopadnú lepšie, ako oča-
kávala. Aj keď robí rovnakú prácu už 47 rokov, nikdy nemala 
chuť s tým „seknúť“. „Nikdy som nemala chuť odísť zo školy, 
prirástlo mi to k srdcu. Teraz neučím na celý úväzok, takže je 
to aj menej vyčerpávajúce,“ hovorí Marta Miklušičáková. Zá-
roveň sa ešte nechystá ani do dôchodku. „Už niekoľko rokov 
si hovorím, že teda skončím s učením, ale potom nejako zasa 
príde k tomu, že ešte zostanem. Takže nič neplánujem.“

Eva Reháková nastú-
pila v roku 1967 ako 
18-ročná učiteľka do MŠ 
na Svidníckej ulici, ktorá 
vtedy bola závodnou 
škôlkou Dunajplavby.  
Pôsobila v MŠ Západná 
na Ostredkoch, na Pi-
vonkovej na Trávnikoch, 
chvíľu učila v MŠ Rajčian-
ska na Dolných honoch, 
v škôlke na Odeskej v 

Podunajských Biskupiciach a po materskej dovolenka pri-
šla do škôlky na Budovateľskú, kde učí nepretržite od roku 

1980.  „Keď som začínala, v triede bolo bežne 40 detí, dnes 
ich je 20,“ hovorí Eva Reháková. Podľa nej však zvládnuť 
dnešných 20 detí je náročnejšie ako kedysi 40. Dôvod? „Deti 
boli disciplinovanejšie a poslušnejšie, vnímali nás ako pani 
učiteľku.  Teraz sa stretávame s tým, ako malé dieťa povie, že 
„však ocino to vybaví“, cítia za sebou moc rodiča,“ rozpráva 
Eva Reháková. Deti sú podľa nej dnes zároveň zvedavejšie 
a informovanejšie a poznať, že rodičia majú menej času na 
ne, pretože veľa a dlho pracujú. Aj keď pôvodne plánovala 
byť chemičkou alebo letuškou, napokon povolanie učiteľky 
v materskej škole nechcela vymeniť za žiadne iné. Oddy-
chovať doma sa ale ešte nechystá. „Keď som bola mladšia, 
tak som sa tešila, ako pôjdem do dôchodku. Keď dôchodkový 
vek prišiel, nevedela som si predstaviť, že by som mala zostať 
doma  Celé roky som zvyknutá pracovať s ľuďmi a nechce sa 
mi zatiaľ len tak pozerať doma z okna,“ hovorí s úsmevom 
Eva Reháková. A tak stále s radosťou učí malých škôlkarov 
na sídlisku 500 bytov. A čo ju v práci teší najviac? „Keď mi 
malé dievčatko triede  povie, že som najkrajšia a najlepšia 
pani učiteľka.“ 

Miroslava Štrosová
Foto: autorka

Nie každé dieťa je pripravené na povinnú školskú dochádzku v šiestom roku 
života. Aby takíto predškoláci nemuseli zostať ďalší rok v materskej škole, 
v Základnej škole Borodáčova dostanú novú možnosť – v septembri nastúpiť do 
špeciálnej triedy, v ktorej sa lepšie pripravia na školskú dochádzku. Rodičia sem 
môžu prihlásiť deti s odloženou školskou dochádzkou 

„Triedu chceme otvoriť na základe skúseností z predchádzajúcich rokov a informáciách o dô-
vodoch odloženia povinnej školskej dochádzky,“ načrtla dôvod otvorenia novej triedy Ema 
Mílová, riaditeľka ZŠ Borodáčova. U detí, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť v čase zápi-
su do základnej školy a u detí, u ktorých sa prejavuje menšie vývinové neštandardnosti, do-
chádza ku odloženiu povinnej školskej dochádzky. „U týchto detí je predpoklad, že po istom 
časovom období a odbornom vedení špeciálnym školským pedagógom budú schopné začleniť 
sa do bežnej triedy základnej školy. Detí s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity je dosť,“ 
pokračuje Ema Mílová. Sú to napríklad deti s oslabenými čiastkovými funkciami, vizuálnym 
rozlišovaním, oslabenými pamäťovými funkciami alebo zrakovým vnímaním. Môžu to byť 
aj deti s ťažkosťami pri rozlišovaní pravo-ľavej a priestorovej orientácie, pri problémoch  
 s matematickými predstavami a s poruchami pozornosti. 
Podľa Emy Mílovej je zvyčajne návrat takýchto detí do materskej školy akousi „brzdou“. Učia 
sa tam to, čo už ovládajú. Ich pozornosť sa tak nemusí rozvíjať, ale naopak môže sa spo-
maliť, pretože mnohé veci sú pre ne už známe a nepodnecujú rozvoj pozornosti, prípadne 
aktivity. V novovytvorenej triede by, naopak, mali pod dohľadom špeciálneho pedagóga 
výraznejšie napredovať. Napomôže tomu aj špeciálny výchovno-vzdelávací program školy,  
zameraný na špecifiká prijatých žiakov a tiež menší počet detí v triede. 
Trieda vznikne pre osem detí s nerovnomerným vývinom, respektíve poruchami pozornosti 
a aktivity. Deti sa v takejto triede budú učiť všetko ako ostatní prváci, tempo a formy práce 
sa však prispôsobia ich potrebám. „V rámci disponibilných hodín, ktorými dopĺňame školský 
vzdelávací program, budú mať aj hodiny zamerané na odstránenie porúch a rozvoj práve tých 
činností, ktoré im bránia v začlenení do bežnej triedy základnej školy,“ uviedla riaditeľka ZŠ 
Borodáčova. 
Žiaci po absolvovaní prvého ročníka špeciálnej triedy postúpia priamo do druhého ročníka, 
a to buď opätovne v špeciálnej triede alebo v bežnej triede školy, o čom rozhodne rediag-
nostické vyšetrenie v poradni. Nástupom do špeciálnej triedy dieťa začína plniť povinnú 
školskú dochádzku.

Marianna Šebová

Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava
ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTU

!!! NOVINKA !!!
V ŠKOLSKOM  ROKU 2013/2014

OTVÁRAME  V 1. ROČNÍKU  TRIEDU  S  ROZŠÍRENÝM 
VYUČOVANÍM  TELESNEJ VÝCHOVY A POHYBOVEJ PRÍPRAVY
VAŠE DETI BUDÚ CELÝ ŠKOLSKÝ ROK PRAVIDELNE ŠPOR-
TOVAŤ POČAS DVOJHODINOVÉHO BLOKU POHYBOVEJ 
PRÍPRAVY V PRIEBEHU ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, PRÍPADNE 
3. HODINY TELESNEJ VÝCHOVY, ĎALEJ SA MÔŽU ZAPOJIŤ 
AJ DO OSTATNÝCH ŠPORTOVÝCH PROJEKTOV V ŠKOLE, NA-
UČÍME ICH PLÁVAŤ, KORČUĽOVAŤ, LYŽOVAŤ, HRAŤ TENIS, 
FUTBAL, FLORBAL...
SEPTEMBER-TESTUJÚ NÁS TRÉNERI,NABERÁME KONDIČKU,  
PRVÉ TENISOVÉ ÚDERY - NA VONK. IHRISKÁCH ŠKOLY

OKTÓBER, NOVEMBER- VŠEOBECNÁ  PRÍPRAVA, HRÁME 
FUTBAL, FLORBAL V ŠKOLSKEJ TELOCVIČNI

DECEMBER, JANUÁR -KORČUĽUJEME (AJ HOKEJ), LYŽUJEME 
PODĽA  POČASIA V  PRENAJATÝCH PRIESTOROCH 

FEBRUÁR, MAREC -PLÁVAME A IDEME  DO ŠKOLY V PRÍRODE  
A  NA LYŽOVAČKU

APRÍL, MÁJ, JÚN - HRÁME TENIS V  ŠKOLSKEJ TELOCVIČNI  A  
SUSEDIACICH TENISOVÝCH   IHRISKÁCH

JÚL -ŠPORTOVÉ  PRÁZDNINY –DENNÉ TÁBORY  V  AREÁLI ŠKOLY

PODMIENKY ZARADENIA DO TRIEDY:
CHUŤ ŠPORTOVAŤ, DOBRÝ ZDRAVOTNÝ STAV, FINANČNÁ 

SPOLUÚČASŤ RODIČOV
BLIŽŠIE INFO: KEDYKOĽVEK  V ŠKOLE

       ŠPORTUJEM, ŠPORTUJEŠ, ŠPORTUJEME V ŠKOLE
Projekt rozvoja školského športu detí a mládeže 

v MČ Bratislava-Ružinov v spolupráci 
s Ružinovskou tenisovou akadémiou

www.rtan.sk
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Sklad č. 7, monumentálna pamiatka bratislavskej priemyselnej architektúry, stojí na 
nábreží Dunaja, v bezprostrednej blízkosti centra Eurovea na Pribinovej ulici. 

Sklad číslo 7 

Zimný prístav, ktorého súčasťou sklad bol, vznikal už na konci 19. 
storočia. V roku 1918, po vzniku 1. Československej republiky, sa 
začala rozvíjať moderná československá plavba. S tým bol spojený 
aj výraznejší stavebný ruch na brehu Dunaja. Prvé sklady, lemujúce 
nábrežie od dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 
boli postavené z dreva a mali teda provizórny charakter. Postupne 
ich nahradzovali prízemné murované stavby pozdĺžneho pôdorysu. 
Sklad č. 7, výnimočný konštrukciou, objemom i formálnou stránkou, 
postavili v rokoch 1921-22. Stavbu projektovala a realizovala firma 
Ing. Karla Skorkovského. Tá vznikla už v roku 1911 v Prahe, no brati-
slavskú pobočku založili až v roku  1932. Skorkovského firma realizo-
vala stavbu na bratislavské pomery veľkolepo. Realizovaný typ žele-
zobetónovej konštrukcie tak včasného datovania a veľkého rozsahu 
bol pre slovenské prostredie unikátny. Vychádzal z konštrukčných 
princípov, ktoré v Čechách prvýkrát uplatnil Ing. Stanislav Bechyně. 
Išlo o konštrukciu so stĺpmi z ovinutej liatiny a hríbovými hlavicami  
použitú v roku 1916 v projektoch automobilky Praga v Prahe- Libni. 

Autor bol najprv neznámy 
Autorstvo plánov Skladu č. 7 bolo dlho neznáme. Hoci sme si boli 
vedomí kvalít tejto stavby, na základe čoho došlo v osemdesiatych  
rokoch 20. storočia k jej vyhláseniu za kultúrnu pamiatku, autora 
projektov sme našli až v roku 2006. V Archíve mesta Bratislavy je 
uložený projekt rekonštrukcie z roku 1948,  ktorá mala zabezpečiť 
opravu objektu, zrejme narušeného bombardovaním blízkej to-
várne Apollo počas 2. svetovej vojny.  Na základe domnienky, že 

opravu stavby realizovala firma, ktorá ju omnoho skôr postavila, sa 
v Prahe objavili pôvodné plány tejto pre Bratislavu, ale aj celé indus-
triálne dedičstvo Slovenska, významnej stavby. 

Dominanta 
Zimného prístavu 
Zimný prístav je  stále 
historicky cennou prie-
myselnou lokalitou Bra-
tislavy napriek tomu, že 
jeho pôvodné územie 
bolo výrazne okliešte-
né. Existujúce skladové 
objekty prístavu, ktoré 
lemujú bazény, síce nemôžeme po estetickej stránke hodnotiť tak 
vysoko, ako Sklad č. 7, no terénny výskum daného územia ukázal, že 
všetky aspekty stavebného vývoja celého prístavu nepoznáme tak 
podrobne, ako by sme mali. Máme na mysli predovšetkým doda-
točne zistenú skutočnosť, že Sklad č. 17 je mladšou, formálne neza-
ujímavou, no konštrukčne rovnako poňatou stavbou, ako Sklad č. 7.
Sklad č. 7 sa podarilo obnoviť a hoci už nie je dominantou tejto časti 
dunajského nábrežia a pôvodný priemyselný duch miesta sa stratil 
modernou výstavbou, je nanajvýš dobré a správne, že sa ho poda-
rilo zachovať. Kiež by sme to mohli konštatovať o historických prie-
myselných objektoch Bratislavy častejšie. 

Katarína Haberlandová
Oddelenie architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Foto: Státní oblastní archiv Praha, K. Haberlandová

Sklad č. 7 počas výstavby 

Dunajský veľtrh v dvadsiatych rokoch 20. storočia

Majstrovstvá Európy 
v ženskom rugby 
25. - 26. 5. 2013 
štadión Rapid Bratislava

v ženskom rugby 

SLOVENSKO              LOTYŠSKO              BULHARSKO              LITVA              ANDORA              LUXEMBURSKO              NÓRSKO              FÍNSKO              MALTA              IZRAEL              BOSNA A HERCEGOVINA              TURECKO

štadión Rapid Bratislava
/ Prievoz

Majstrovstvá Európy 

echo_logo.indd   1 24.10.2011   16:05

predpredaj:

mediálni partneri:

oblieka Slovenskú 
reprezentáciu

s podporou:

reklamní partneri:

EMBASSY OF FINLAND
BRATISLAVA

EMBASSY OF FINLAND
BRATISLAVA

EMBASSY OF FINLAND
BRATISLAVA

EMBASSY OF FINLAND
BRATISLAVA



12

Počas celého marca boli v uliciach Ružinova dievčatá s dotazníkmi  do prieskumu 
názorov divákov na vysielanie Televízie Ružinov. Ako to dopadlo?

O zmenách, ktoré prebiehajú v Televízii Ružinov, ale aj o jej najbližšej budúcnosti sme sa 
pozhovárali so šéfredaktorom spravodajstva Milanom Stanislavom. 

Televízia Ružinov očami jej divákov

Ľudí zaujíma, čo sa deje v ich okolí

Výhercovia ankety TVR

V ankete TVR sa podarilo v uliciach Ružinova a prostredníctvom Ružinovského  Echa vyz- 
bierať 942 anketových lístkov. Na 298 z nich respondenti neuviedli svoje kontaktné údaje 
a tak sme do záverečného žrebovania o vecné ceny zaradili 664 lístkov. Prvú cenu, televíz-
ny prijímač venovaný Televíziou Ružinov, získala Emília Švarcová.  V ankete odpovedalo 
takmer 70% žien a necelých 30% mužov. Z pohľadu vzdelania má 47% respondentov stre-
doškolské a základné vzdelanie a 49% vysokoškolské vzdelanie. Zo zúčastnených viac ako 
88% percent pozná  TVR a viac ako 70 % opýtaných ju má na svojich prijímačoch naladenú. 

Divákov najviac zaujíma spravodajstvo a publicistika
Diváci najčastejšie hľadajú v TVR informácie o mestskej časti Ružinov. Na pomyselných 
prvých priečkach sledovanosti sa umiestnili spravodajstvo a publicistika. Hoci sú to len 
dve priečky, hovoríme o celkovo piatich reláciách: Ružinovské správy, TV Šport, Týždeň  

v obraze, Svet Ružinova a Na slovíčko Ružinovčania.  Informácie sú aj na prvých miestach 
odpovedí na otázku, čo by mala TVR vysielať. Prvé želanie divákov, ktorí sa najviac doža-
dovali infoservisu o pripravovaných podujatiach v Bratislave. Od začiatku marca zároveň 
so začiatkom ankety TVR do vysielania zaradila aj novú textovú reláciu Čo s načatým veče-
rom, v ktorej sa na našej obrazovke niekoľkokrát za deň objavujú informácie o kultúrnych 
a športových podujatiach.  Z ďalšej vlastnej tvorby TVR si diváci obľúbili program KingKong 
vo vani, profily poslancov mestskej časti s názvom Poznáte ich?,  ženský magazín Garde, 
Klub seniorov. Ale nezaostáva za nimi ani Menučko, v ktorom varia Ružinovčanky a Ruži-
novčania. Všetkým, ktorí sa do nášho prieskumu zapojili, Televízia Ružinov ďakuje a bude 
sa snažiť ich odozvy zakomponovať do programovej štruktúry.

(sm)

Aký význam má podľa vás spravodajstvo  
v regionálnej televízii?
Do roku 1989 sme boli informačne podvýživení 
a akousi ,,infúzkou“ sme dostávali tie správne 
nariedené informácie. Po zmene režimu sa pre-
javil pochopiteľný hlad po informáciách. Ľudia 
sa enormne zaujímali o politiku, ako o niečo, 
čo bolo pre nich doteraz tabu a sledovali najmä 
tento typ informácií. S postupujúcim rozvojom 
občianskej spoločnosti a istým vychladnutím 
záujmu o veľkú politiku sa ľudia začínajú stále 
viac zaujímať o to, čo sa deje v ich bezprostred-
nom okolí. A tu je miesto regionálnej televízie, 
ktorá ponúkne presne tento typ informácií. Tie 
väčšinou v celoštátnom spravodajstve nenájdu, 

lebo to, čo je zaujímavé pre Ružinovčanov, nemusí zaujať obyvateľov vo zvyšku Slovenska.

Čo sa zmenilo v spravodajstve TVR od vášho príchodu?
Keďže som tu našiel konsolidovaný kolektív šikovných ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pra-
covať, nemožno hovoriť o nejakých revolučných zmenách. Aj s ohľadom na našich divá-
kov, ktorí sú na televíziu zvyknutí, sme sa zamerali najmä na isté vyšpecifikovanie našich 
spravodajských a publicistických relácii. V Ružinovských správach sme zvýšili denný počet 
správ, vo Svete Ružinova sa pokúšame o trocha hlbší záber reportáží smerom k istému 
pátraniu po koreňoch problému, ktorý pomenúvame a aj po možnostiach jeho riešenia. 
TV Šport sme zaktuálnili presunutím jeho premiéry z piatka na utorok. Pribudli textové 
informácie, či už v podobe bežiaceho pásu v spodnej časti obrazovky, tipov na kultúrne 
podujatia a nové máme aj predpovede počasia.

V čom sa zmenilo obsahovo?
Postupne opúšťame celospoločenské témy, ktoré asi nikto u nás hľadať nebude. Omnoho 
väčší priestor v našom spravodajstve venujeme dianiu v Ružinove. Máme viac reportáží zo 
škôl a škôlok, kde môžu rodičia jednak vidieť svoje deti, ale môžu aj načerpať informácie  
o týchto zariadeniach, ktoré im budú osožné pri rozhodovaní o budúcnosti ich detí. Z tohto 
dôvodu sme rozbehli seriál Týždeň s gymnáziom. V ňom sa snažíme divákom priblížiť, ako 
a čím stredoškoláci žijú, ako prebieha vyučovací proces a zvestovať dobré správy v podobe 
ich vynikajúcich výsledkov na rôznych celoštátnych súťažiach. Snažíme sa aj poukazovať 
na problémy, ktoré kvária konkrétnych ľudí. Napríklad sme pomáhali pri hľadaní konsenzu 
medzi predajňou Tesca na Solivarskej a obyvateľmi susedného domu, ktorým sa znížil uží-
vateľský štandard ich bytov. Najnovšie sme riešili zabudnutú unimobunku na Muškátovej, 
kde sa zgrupujú narkomani.

Ako by ste pomenovali cieľ, ktorý chcete v spravodajstve TVR dosiahnuť?
Ružinovskú televíziu, ktorá je financovaná z verejných zdrojov, považujem za svojím spôso-
bom verejnoprávne médium. Podľa mojej predstavy by mal byť tok informácií v nej oboj-
smerný. Nemala by to byť náhrada za obecný rozhlas, v ktorej len úrad oznamuje občanom. 
Občania sú tí, ktorí tú televíziu, ale aj tento časopis platia. Za svoje peniaze by sa mali do-
zvedieť, čo mestská časť pre nich robí, ako nakladajú ich zvolení zastupcovia so spoločnými 
prostriedkami, ale mali by mať prostredníctvom televízie aj možnosť upozorňovať miestny 
úrad a jeho vedenie na problémy, ktoré ich trápia a aj na to, čo podľa nich vo fungovaní 
úradu nie je optimálne a podnecovať skvalitňovanie služieb.  O tomto by sme chceli pre-
svedčiť ľudí a získať ich do nášho širokého kolektívu Ružinovčanov, ktorí sa chcú s ostanými 
podeliť o svoj príbeh.

(red) 
Foto: J. Dúbravay 

Televízia Ružinov
Televízia vašich príbehov 

4.-8. cena: poukážka na nákup v hodnote 40 € od Lidlu - Mária Hrozániová, Gabriela Čierna, Mária Bellanová, Emil Mišún, Katarína Gonová, 9.-11. cena: voľná vstupenka do Pivných 
kúpeľov Prešporok pre 2 osoby - Miroslav Zeman, Marián Jediný, Anton Kráľovič, 12.-14. cena: 2 lístky do SND na predstavenie podľa vlastného výberu - Božena Kurinová,  Monika 
Kulíková, Dominika Lubyová, 15.- 20. cena: 2 knihy od vydavateľstva  IKAR - Rastislav Šic, Karol Kollár, Milada Andrésová, Miroslav Cápay, Šimon Balko, Miroslava Kuželová   

1.cena:  televízor od TVR vyhrala Emília Švarcová 2.cena:  bicykel od Greenbiku získal Pavol Kaprálik 3.cena:  bonus na zľavu 150 € na kúpu ročného členstva do 
Sport a Wellness Retro vyhrala Ľuba Pospechová
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Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) si bez jeho 
umeleckého vkladu ani nemožno predstaviť. Stál pri jeho zrode  
v roku 1949 ako choreograf a tiež tanečník, neskôr bol 
umeleckým vedúcim, dramaturgom i režisérom. Spolupracoval 
aj s Lúčnicou v jej začiatkoch a pre jeho jedinečnú choreografiu, 
typickú pohybom i priestorovou fantáziou mu ponúkli angažmán 
v Poľsku, ale aj v Štátnom súbore Lužických Srbov v nemeckom 
Bautzene. Náš prvý profesionál v oblasti ľudového tanca, 
choreograf, tanečník a režisér JURAJ KUBÁNKA (1928).

Majstre, tancovať 63 rokov profesionálne 
a zo desať rokov predtým ako nadšený 
amatér, je obdivuhodné a takmer neuve-
riteľné. Čo je na tanci také fascinujúce, že 
vás neomrzel a neunavil ani po toľkých 
desaťročiach?
Pre mňa znamená tanec krásu pohybu. To naj-
krajšie na svete. Som rád, že som ju objavil a 
pre tú krásu vlastne celý život žijem. Úplne sa 
stotožňujem s názorom francúzskeho básnika 
Franςoisa Villona, ktorý povedal, že keby mal 
voliť medzi pravdou a krásou, vybral by si krá-
su i keď je niekedy veľmi krutá. Tanec je preja-
vom krásy a nositeľom života, pretože všetko, 
čo je živé, sa hýbe. Pohyb je prirodzený  prejav 
života, takže tanec zahŕňa a vyjadruje tú nád-
hernú estetiku pohybu.

Narodili ste sa v obci Turie pri Žiline, no det-
stvo a mladosť ste prežili na Liptove, kde ste 
nasávali ľudovú kultúru priamo v ochotníc-
kom súbore v Liptovských Sliačoch. Cítili 
ste už od malička, že ľudovému umeniu za-
svätíte celý svoj profesionálny život?
Mladý človek sa nad takýmito vecami veľmi ne-
zamýšľa. U mňa to šlo akosi úplne prirodzene. 
Moja mama bola nielen učiteľkou na tamojšej 
základnej škole, venovala sa aj osvetovej prá-
ci. Nacvičovala divadelné predstavenia, viedla 
ochotnícky súbor v Liptovských Sliačoch a tam 
aj založila prvý detský folklórny súbor vo vte-
dajšom Československu.

Účinkovali ste v ňom aj vy?
Samozrejme. Od úplného malička som sa mo-
tal okolo hercov, spevákov i tanečníkov a na-
sával všetko, čo sa týkalo kumštu. Krepčil som 
hádam skôr ako som vedel poriadne chodiť či 
písať. A keď som po skončení gymnázia prišiel 
do Bratislavy študovať na Lekársku fakultu, už 
hneď v prvom ročníku som začal organizovať 
skupinu chlapcov, s ktorými som býval na 
internáte Lafranconi. Šiesti sme si založili fol-
klórnu tanečnú skupinu, a keďže sme začínali 
najmä odzemkami, pomenovali sme ju Od-
zemkári.

Táto vaša malá skupina to postupom času 
dotiahla ďaleko...
Tancu sme sa venovali celou dušou. Ja som 
vlastne kvôli tancovaniu zanechal aj štúdium 
medicíny, ale neľutujem. V treťom ročníku som 
pochopil, že tanec mi je oveľa bližší. V mojom 

správnom rozhodnutí ma utvrdil aj režisér a 
folklorista Karol L. Zachar, ktorý ako odpoveď 
na obavy mojej matky napísal: „Lekárov bude 
vždy dosť, ale lekárov ľudských duší a sŕdc 
bude vždy nedostatok.“ Po tomto jeho vyjad-
rení mi mama dovolila, aby som si vybral povo-
lanie, ktoré ma baví a teší.

Stáli ste pri zrode našich dvoch najvýznam-
nejších folklórnych telies - Lúčnice a SĽUKu. 
Ako si spomínate na to obdobie?
Po skončení vojny nastal na Slovensku obrovs- 
ký rozmach kultúry. Vysokoškolský súbor pri 
zväze mládeže, kam patrili neskôr aj Odzem-
kári, prebral majetok ženského spolku Živena. 
Lúčnica vznikla zlúčením Živeny, Odzemkárov 
a speváckej skupiny Ľ. Pavlovičovej-Bakovej. 
Definitívne sa sformovala v roku 1949 na Trati 
mládeže, čiže stavbe železničnej trate medzi 
Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou. 
Orchester a spevácky zbor i tanečná zložka 
dostali takú podobu, akú si udržali ešte dlhé 
roky. Pútavé meno Lúčnica vymyslela speváč-
ka Ľuba Pavlovičová, neskôr Baková. Dva roky 
som vystupoval s týmto súborom, no potom 
ma prof. Pavol Tonkovič, ktorý sa stal ume-
leckých vedúcim SĽUku, ale aj Martin Ťapák, 
prehovorili, aby som prešiel k nim do SĽUKu. 
Nastúpil som tam ako tanečník a choreograf, 
časom som sa stal umeleckým vedúcim súbo-
ru, až pokým ma bývalí stranícki funkcionári 
nepozbavili všetkých funkcií.

Čo ste spáchali?
Nepodpísal som sa pod text listiny, na ktorej 
boli mená tých, ktorí súhlasili so vstupom oku-
pačných vojsk do Československa. A možno sa 
k tomu priplietlo aj kus niečej závisti.

Keďže máte dvojaké občianstvo, bývate 
istú časť roka v Nemecku a zvyšnú časť  
v bratislavskom Ružinove. Ak by ste mali 
porovnávať výhody a nevýhody oboch svo-
jich príbytkov, v čom má Ružinov prednosť?
To je ťažko porovnávať. Mne tieto dve bydlis-
ká nechtiac zariadil život. Ak by sa mi v SĽUKu 
nestalo to, čo sa stalo, nikdy by som zo Sloven-
ska neodišiel. Príliš rád mám túto krajinu a jej 
kultúru, ktorej sa venujem celý svoj život. Do 
tohto bytu na Rumančekovej sa rád vraciam 
hlavne preto, že tu mám na okolí veľa priate-
ľov a známych, ktorí mi po istom čase chýba-
jú. Voľakedy sme sa stretávali v Jadrane, dnes 

ho nahradilo Retro, kde je espresso s názvom 
Jadran. Takže teraz sa stretávame tam. Náš 
dom má dobrú polohu, v blízkosti mám všetko 
čo potrebujem, či už obchody, trh, ba aj kultúr-
ny dom.

Keď ste sa pred rokmi rozhodovali kam 
pôjdete bývať, vybrali ste si ružinovskú 
časť. Kvôli čomu?
Sľukári mali k dispozícii malé bytíky priamo  
v rusoveckom kaštieli. No keď som si založil 
rodinu, musel som začať riešiť bytovú otázku, 
pretože jedna miestnosť bez kuchyne, iba so 
spoločnými sprchami, nám už nepostačovala. 
Na Trávnikoch začiatkom 70. rokov začala ob-
rovská výstavba. Paneláky vyrastali vedľa seba 
ako veľké hríby. S manželkou sme sa nasťaho-
vali v roku 1968 a sme tu spokojní. Táto lokalita 
sa mi páči a najviac mi vyhovuje. 

Nepletú sa vám jednotlivé tance pri zosta-
vovaní choreografie?
Nie, nikdy. Pretože vždy robím len jednu vec. 
Keď staviam nejaký tanec, absolútne sa skon-
centrujem. Nápad a jeho riešenie neprichá-
dzajú každý deň. Ide o vzácny okamih a ten si 
nesmiem nechať ujsť. Pravidelne sa mi stáva, 
že nápady prichádzajú v noci. Premietam si ich  
v hlave ako budem tú-ktorú vec priestorovo 
riešiť. Samotné riešenie nápadu sa dokončí, 
keď prídem na sálu. Vtedy presne viem, čo 
idem robiť. Keď je choreografia tanca posta-
vená, zaznačí sa na video a podľa záznamu ho 
môžu študovať ďalší. Dnes to už nie je problém.

Nosíte ešte v hlave nejaký nedosnívaný ta-
nečný sen?
Ešte by som chcel postaviť jedno tanečné di-
vadlo a nazval by som ho Nesmrteľný taneč-
ník. Šlo by približne o hodinovú kompozíciu, 
rozčlenenú na tri časti. Dej príbehu vychádza 
troška z môjho vlastného života, v podstate je 
o tanečníkovi, ktorého si nemôže smrť zobrať, 
hoci sa o to tri razy pokúsi. Pointa je v tom, že 
tanečník v závere predvedie nádherný lyrický 
tanec a napokon zomrie v náručí svojej múzy 
tanca Terpsychory na krásu. Chcel som týmto 
pohybovým divadlom poukázať na úžasnú 
silu človeka, ktorý nadovšetko miluje tanec.  
A prostredníctvom tanca hľadá krásu života.  

Anna Sláviková 
Foto: archív J.K. 

Mojím snom je 
Nesmrteľný tanečník
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Súťažte o knihu KÝM SOM ŠŤASTNÝ od Oľgy Feldekovej, ktorú jednému z úspešných riešiteľov krížovky venuje vydavateľstvo 
IKAR. Pošlite správne znenie tajničky do  15.5. 2013 emailom na adresu echo@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Ružinovské ECHO, 
Mierová 21, 827 05 Bratislava. Uveďte aj svoj telefonický kontakt. Jeden z vás sa stane majiteľom tejto novej knižnej publikácie. Vý-
hercu zverejníme v Ružinovskom ECHU 6/2013. Správne znenie tajničky z RE 4/2013 je: To, čo nepochopíme, nikdy nezískame. Knihu 
Pokušenie od Petra Holku z vydavateľstva IKAR vyhráva Ľubomír Machovič z Kladnianskej ulice. Blahoželáme!
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V parku si môžu zacvičiť aj seniori 

Veľkonočnú Viedeň seniori navštívili 
v zasneženej podobe 

Seniori, ale napríklad aj mladé mamičky, budú mať svoje fitparky pod holým nebom. Také 
momentálne nájdete už na detskom ihrisku v Ružovej doline alebo pri nákupnom centre 
Eurovea. Na západnom Slovensku ich vďaka Nadačnému fondu ZSE v Nadácii Pontis pribudne 
ďalších dvanásť. Jedna tretina z nich bude v Bratislave.

Celodenný výlet do veľkonočnej Viedne mal viac zimný ako veľkonočný 
charakter. Snehová nádielka nechýbala ani pár dní pred sviatkami. Necelá 
stovka seniorov ale napriek tomu absolvovala prehliadku centra,  veľkonočných 
trhov v areáli zámku Schönbrunn a zastavili sa v čokoládovni v Kittsee. 

„Myšlienka vybudovať fitparky vznikla ešte 
minulý rok, ktorý bol Európskym rokom ak-
tívneho starnutia. Nadácia Pontis už niekoľ-
ko rokov podporuje vznik športovísk a ihrísk, 
ktoré boli určené najmä pre deti. Tento raz 
sme mysleli na seniorov a cieľom bolo viesť aj 
starších k zdravému životnému štýlu a k ak-
tívnejšiemu pohybu, aby sa neizolovali doma 
a v zariadeniach pre seniorov, ale mali dôvod 
stretávať sa s ľuďmi v okolitej komunite,“  vy-
svetlila vznik myšlienky budovania fitparkov 
pre seniorov PR manažérka Nadácie Pontis 
Petra Nagyová. Fitparky už úspešne fungujú 
v Českej republike, kde prišli s iniciatívou na 
ich budovanie na verejných priestranstvách. 
Skúsenosti majú napríklad v Kladne. „Fitpark 
v športovom areáli Sletiště bol otvorený v roku 
2010 a je hojne navštevovaný ako seniormi, tak 
aj rekreačnými športovcami, ktorí sa na stro-
joch rozcvičujú a preťahujú  a potom si idú na-
príklad zabehať na atletickom ovále. Tento rok 
plánujeme výstavbu ďalších dvoch fitparkov  
v iných častiach mesta,“ povedal Vilém Frček, 
hovorca mesta Kladno. Vo fitparku v tomto 
meste majú desať strojov, každý zameraný 
na niečo iné. Fitparky pod holým nebom 
sú veľmi rozšírené aj Turecku. „Keď som bola 
na návšteve v Istanbule, sama som si takéto 
cvičenie vyskúšala. Zároveň bolo úžasné sle-

dovať, ako sa na strojoch striedali celé rodiny  
a ženám v cvičení neprekážal ani tradičný 
odev, v ktorom sú zahalené od hlavy po päty. 
Tieto fitparky sa tam stali miestom, kde sa ľu-
dia stretávali, porozprávali a zároveň aj spra-
vili niečo pre svoje telo,“ opísala svoj zážitok s 
fitparkami v Turecku Ružinovčanka Simona.

Stroje na cvičenie pribudnú 
aj na Trnávke 
Z Nadačného fondu ZSE v Nadácii Pontis  
podporili tento rok dvanásť fitparkov celko-
vo v sume 70-tisíc eur.  Jeden z nich bude sú-
časťou bratislavskej Medickej záhrady, kde 
budú umiestnené rôzne športové náradia. 
Záhrada sa tak viac otvorí aktívnemu oddy-
chu aj starších ľudí. Už počas leta by  mali  
v Medickej záhrade pribudnúť športové zo-
stavy zamerané na posilňovanie koordiná-
cie svalov tela, horných a dolných končatín, 
či na zvyšovanie pohyblivosti kĺbov. Ďalší 
fitpark bude napríklad pri jazere Kuchajda 
či v areáli Centra sociálnych služieb Náruč 
v Dúbravke. Šesť cvičebných strojov vhod-
ných aj pre seniorov pribudne pri bývalom 
kine Zora na Okružnej ulici na Trnávke, ktoré 
pred pár týždňami otvorili ako obnovené ko-
munitné a kultúrne centrum Zora. „Nepôjde 

o náročné zariadenia. Bude na nich môcť cvičiť 
každý – či už to budú šliapadlá, volanty, za-
riadenia na precvičovanie  napríklad ramien, 
pása alebo nôh. Seniori sa nemusia báť, že by 
niektoré cviky nezvládli. Pri každom zariadení 
bude tabuľka s presným popisom, ako daný 
cvik cvičiť a na ktorú partiu tela pomáha,“ po-
vedala o nových slovenských fitparkoch Pet-
ra Nagyová z Nadácie Pontis. Nepôjde teda  
o žiadne profesionálne tréningové aktivi-
ty, za ktoré treba platiť. Fitparkami Nadácia  

Pontis podporí rozvíjanie zdravého život-
ného štýlu vo voľnom čase a zdarma. „Ak sa 
fitparky na západnom Slovensku ujmú, možno  
s touto myšlienkou budeme pokračovať aj ďal-
šie roky. Zatiaľ sme tejto myšlienke otvorení,“ 
povedala na margo rozšírenia projektu Petra 
Nagyová.

Marianna Šebová 
Foto: Mesto Kladno,

M. Štrosová 

Fitpark v Kladne

Ružová dolina



 

1. 5. streda 14.30 h   STAVANIE MÁJA NA NIVÁCH 
   Vystúpenie DFS Prvosienka, FS Dimitrovec 
   a kapely Ewelin, Pred SD Nivy
05. 5., 12. 5. ,19. 5., 26. 5.  
 nedeľa   9.30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO 
   Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých
22. 5. streda 14. 15 h DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
   pre žiakov školských klubov detí  
25. 5.   sobota 14.30 h MÁJOVÉ SPOMIENKY  
   Tanečné spoločenské popoludnie spojené  
   so súťažami pre kluby dôchodcov
26. 5. nedeľa 19.00 h KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS 
28. 5. utorok 14.00 h POD MÁJOVÝM NEBOM 
   súťaž o najkrajší detský obrázok na chodníku 
   II. ročník enviromentálnej súťaže pre deti ZŠ

    

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

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

12. 5. ŠT 19:30 MECHANICKÝ POMARANČ, Stanley Kubrick, Brit./USA, 1971
13. 5. PI 18:00 GAMBIT, Michael Hoffman, USA, 2012
13. 5. PI 19:30 PRÍBEH MÔJHO SYNA, Sergio Castellitto, Tal./Špan., 2012
14. 5. SO 18:00 AKO ZA STARÝCH ČIAS, Fisher Stevens, USA, 2012
19. 5. ŠT 19:30 VEDĽAJŠIE ÚČINKY, Steven Soderbergh, USA, 2013
10. 5. PI 19:30 SUPERCLÁSICO, Ole Christian Madsen, Dán., 2011
11. 5. SO 16:30 ZAMBEZIA 3D, Wayne Thornley, Južná Afrika, 2012
11. 5. SO 18:00 ARGO, Ben Affleck, USA, 2012
16. 5. ŠT 19:30 HASTA LA VISTA!, Geoffrey Enthoven, Belg., 2011
17. 5. PI 19:30 OSVIETENIE, Stanley Kubrick, Brit./USA, 1980
18. 5. SO 18:00 NEPOUŽITEĽNÍ, David Charhon, Fr., 2012
22. 5. ST 19:30 KAUZA CERVANOVÁ, Robert Kirchhoff, SR/ČR
23. 5. ŠT 19:30 VE STÍNU, David Ondříček, ČR/SR, 2012
24. 5. a 25.05. PI+SO 19:30 VEĽKÝ GATSBY 3D, Baz Luhrmann, Austrália/USA, 2013
29. 5. ST 19:30 KRÁĽOVSKÁ AFÉRA, Nikolaj Arcel, Dán./Švéd./ČR, 2012
30. 5. ŠT 19:30 2001: VESMÍRNA ODYSEA, Stanley Kubrick, Brit./USA, 1968
31. 5. PI 19:30 HON, Thomas Vinterberg, Dán., 2012, 111 min.

FK NOSTALGIA SD Nivy, Súťažná 18 

SD PRIEVOZ
Kaštieľska 30, 02/43 63 02 30

3.5. 20:00  Fuga / elledanse tanečné predstavenie s hudobnou skupinou MED 
18.5.  20:00  TO BY SOM AJ JA SPRAVIL... A LEPŠIE! / VŠVU a elledanse
  Multikultúrny projekt zahŕňajúci vizuálne umenie, odevný dizajn, 
  súčasný tanec a hudobný koncert
19.5. 20:00 DLHÁ NOC / elledanse činoherno-tanečné predstavenie 
22.5.  20:00  TAJ DYCH / 1. premiéra / elledanse
  Tanečno-performatívne predstavenie Company elledanse, v ktorom 
  sa prelínajú obrazy mužského a ženského sveta. Ich podobnosť a odlišnosť,  
  konfliktnosť  a zároveň príťažlivosť. 
23.5.  20:00  TAJ DYCH / 2. premiéra / elledanse
28.5. 10:30  Prázdniny v ríši rozprávok / elledanse predstavenie pre deti 
31.5. 9:00  a MALÝ PRINC / elledanse repríza, tanečno-činoherné predstavenie   
 11:00 Tanečnej školy elledanse 

Súťažte s elledanse! 
Súťažte o 2x 2 vstupenky na predstavenie Dlhá noc  (19.5. 2013 o 20:00 hod. ) v Divadle elledanse na Miletičovej 
17/B. Pošlite do 12.5. 2013 email na echo@ruzinov.sk s heslom SÚŤAŽ  ELLEDANSE, nezabudnite uviesť svoje 
meno, adresu a  telefonický kontakt. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorí dostanú po dve vstupenky.

Alternatívne divadlo elledanse, 
Tanečná škola elledanse, dom T&D
Miletičova 17/B

4.5. sobota 9:00  Kurz prvej pomoci zameranej na detský vek. 
  S certifikátom. Treba sa vopred prihlásiť.
19.5. nedeľa 10:30  Pekná nedeľa : Ako si vidlička Anička našla kamaráta.  
  Divadelné predstavenie pre najmenších. Predaj vstupeniek na recepcii.
25.5.sobota 10:00  Letná burza detského ošatenia, hračiek a športových  
  potrieb. V prípade nepriaznivého počasia sa presúva na sobotu 8.6.
Pripravujeme : 2.6. MDD v záhrade Hojdany
  5.6. Akvabatolárium
  Netradičné divadelné predstavenie pre deti od 10 mesiacov.

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

17. 5. piatok 16.00 h BESEDA O TAIJIQUAN
   Beseda s cvičiteľkou Quigongu a Taijiquanu o práci s energiami 
   a duševnou vyrovnanosťou

18. 5. sobota 10.00 h SOBOTŇAJŠIE TVORIVÉ DIELNIČKY
   Maľovanie a výroba kvetov

31. 5. piatok 17.30 h  PRIEVOZSKÁ DETSKÁ ČITÁREŇ
   Čítanie rozprávok v podaní herečky Anny Okapcovej-Tyralovej 

Dielničky pre šikovné detičky –  štvrtok 17:00–18:00
Spoločne bez rozdielov – výtvarné dielničky pre deti aj dospelých
pondelok 15:00– 8:00, utorok 16:00–18:00, streda 14:30–16:00, štvrtok 15:00–18:00
Salsa - pondelok 18:00–21:00, utorok 19:30–21:00, streda 18:00–21:00, štvrtok 18:00–21:00
Orientálne tance - utorok 18:00–21:00
Cvičenie s Marikou – zdravotné cvičenia na chrbticu pondelok 19:30–20:30, streda 18:00–20:30, 
štvrtok 19:30–20:30
Cvičenie pre seniorov –  štvrtok 14:30–16:30
Flowin – cvičenie bez zaťažovania kĺbov - pondelok 18:00–20:00, streda 18:00–20:00
Joga - piatok 17:30–19:00
Quigong,Taijiquan – naučte sa pracovať so svojou energiou a uvoľniť svoju myseľ –utorok 17:30–19:00
DFS Trávniček –  pondelok 15:00–19:00, štvrtok 15:00–19:00

1.5. 19:00 Niekto klope
12.5. 15:30 Z rozprávky do rozprávky
25.5.    Konkurz - hľadáme nových hercov a herečky
26.5.   18:00 P.O. Hviezdoslav: Ó sláva hviezd ó sláva - hosťovanie Teatra Colorato

Divadlo pod kostolom, Tomášikova 8 

26. 4. – 9. 5.  SLOVENSKO – NAŠA ZEM
   Výstava fotografií autorov:  Ivan KENÉZ, Ľubomír SCHMIDA a Igor ČOMBOR
30.4. utorok 17.00 h STAVANIE RUŽINOVSKÉHO MÁJA
                                   Vystúpenie Janka Ambróza s ĽH Borievka a FS Karpaty, Pred DK Ružinov 
3. 5. piatok 19.00 h RUŽINOVSKÝ  MAJÁLES 
   Tanečná zábava pre tých, čo nestihli plesovú sezónu 
5. 5. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   ŽABÍ PRINC, Divadlo BUM-BÁC
5. 5. nedeľa  19.00 h Marc Camoletti: KTO ZHASOL SVETLO ?
   Hriešna komédia. Účinkujú: Z. Tlučková, M. Kráľovičová,  
   K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák
6. 5. pondelok 10.00 h RUŽINOVSKÝ  IDOL 
   Súťaž ZŠ Drieňová  
6. 5. pondelok 17.00 h O ČERVENEJ ČIAPOČKE 
   Muzikál ZUŠ sv. Cecílie
9. 5. štvrtok  10.00 h DEŇ MATIEK PRE SENIORKY Z RUŽINOVA
   Organizované predstavenie
10. 5. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
11. -  sobota -    8.00 h 9. ROČNÍK MEMORIÁLU ŠTEFANA MATEJČÍKA
12. 5. nedeľa  Slovenská dorastenecká liga v boxe 
12. 5. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ, Divadlo ŽIHADLO
13. 5. pondelok 17.00 h KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY ZUŠ SV. CECÍLIE
14. 5. utorok  17.00 a PARTIČKA 
  19.00 h Humoristická zábavná show 
15. 5. streda  13.00 h DIALÓGY, Protidrogové fórum pre žiakov ZŠ
15. 5. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU 
   Dermatovenerelóg – MUDr. Ján Haid,  PhD. 
15. 5. streda  19.00 h DEŇ MATIEK PRE MLADÉ MAMIČKY Z RUŽINOVA
   Organizované predstavenie
16. 5. štvrtok  17.30 h DFS KREMIENOK 
   Tanečné vystúpenie detského folklórneho súboru 
17. - piatok -   21.00 h BRATISLAVA SALSA CONGRESS 2013
19. 5. nedeľa  Medzinárodný tanečný festival
19. 5. nedeľa  10. 30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   POPLETENÁ PANČUCHA, hrá Divadlo LUDUS
20. 5. pondelok  17.00 h ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZUŠ SV. CECÍLIE
23. 5. štvrtok 16.00 h BÁSEŇ S HUDBOU LADÍ 
   Poetické popoludnie s poetkou Juditou Kaššovicovou
   Hudba: Ivan Tomovič – gitara, Juraj Turtev – gitara, spev
   V spolupráci s Knižnicou Ružinov
24. 5.-  18.00 h VÝTVARNÁ MOZAIKA
9. 6.   Vernisáž, Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Elastik
24. 5. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
25. - sobota -  9.00 -  TANEC DETÍ 
26. 5. nedeľa 19.30 h Účinkujú žiaci TŠ Elastic 
26. 5. nedeľa  10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
   POSKLADANÁ DÚHA, hrá Divadlo MaKiLE
29. 5. streda  13.00 h DIALÓGY
29. 5. streda  18.00 h KONCERT ŽIAKOV ZUŠ EXNÁROVA 
29. 5. streda  18.00 h KONCERT ŽIAKOV ZUŠ MIEROVÁ
30. 5. štvrtok  18.00 h KONCERT ŽIAKOV ZUŠ MIEROVÁ
31. 5. piatok  17.00 h RUŽINOVSKÁ  TANČIAREŇ 
31. 5. piatok  14.00 h SPIEVAME A TANCUJEME S MIŠOU
   Podujatie pri príležitosti MDD


