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PORADŇA PRE OBČANOV:
STAVEBNÝ OMBUDSMAN
Máte obavy, že vo vašom okolí vyrastá čierna stavba alebo že je porušova-
ný územný plán? Alebo potrebujete radu ohľadom postupov úradov? Práve 
pre vás je tu stavebný ombudsman.

Napriek tomu, že témy súvisiace s výstav-
bou patria medzi najčastejšie diskutované, 
stále sú pre mnohých neprehľadné a ťažko 
zrozumiteľné. Mnohokrát sa preto stáva, 
že napríklad developerské projekty pri-
pomienkujú neskoro, vo fázach, kedy už 
nie je možné stavbu upravovať podľa ich 
predstáv.

Magistrát začiatkom roka zriadil funk-
ciu stavebného ombudsmana, ktorý 
bude občanom poskytovať poradenstvo  
pri ochrane verejných záujmov dotknutých 

výstavbou na území mesta, aby sa lepšie 
orientovali v kompetenciách a postupoch 
úradov a aktuálnej legislatíve. Zároveň 
bude chrániť záujmy mesta ako orgánu 
územného plánovania a účastníka konaní 
v prípade osobitne významných stavieb, 
tak aby bol dodržiavaný územný plán.

V kompetencii ombudsmana nie je po-
skytovať konzultácie postupu vo vlastných 
stavebných zámeroch občanov. Stavebným 
ombudsmanom sa stal Jaroslav Pavlovič 
známy vďaka pezinskej iniciatíve „Sklád-
ka nepatrí do mesta”. Ak máte záujem  
o konzultáciu, každý pondelok od 9:30 do 
12:30 a stredu od 13:00 do 15:00 je možné 
stretnúť sa bez nutnosti rezervácie termínu 
v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu 
a podateľne na Primaciálnom námestí 1  
v budove Novej radnice. V utorok doobeda 
a vo štvrtok po celý deň je možné rezervo-
vať si konkrétny termín.

Viac info na www.ombudsman.bratislava.sk.

KALENDÁR
3. mar Cestovateľské kino pre 

seniorov: Peru  
DK Ružinov - 16:00

4. mar Poslanecké stredy:  
JUDr. Michaela Biharyová 
(Trávniky)  
MÚ (prízemie B2) - 16:30

11. mar Poslanecké stredy:  
Mgr. Peter Herceg (Pošeň)

 ZŠ Borodáčova (jedáleň) - 16:30

17. mar Veľkonočný workshop:  
„Išlo vajce na vandrovku“

 DK Ružinov - 15:30

18. mar Vítanie novorodencov 
 zasadačka MÚ - 10:00

 Koncert pre seniorov:  
Karpaty v Karpatoch 
DK Ružinov - 14:30

 Poslanecké stredy:  
PaeDr. Mária Barancová 
(Prievoz) MÚ (prízemie 
B2) - 16:30

23. mar Prednáška: 

Bezpečná jeseň života
 DK Ružinov - 14:00

25. mar Cestovateľské kino pre 
seniorov: Život letušky 

 DK Ružinov (malá sála) - 16:00

 Slávnosť jubilantov
 DK Ružinov (prihlasovanie 

do 15. 3.) - 10:00

 Poslanecké stredy: Mgr. 
Kamil Bodnár (Štrkovec)

 MÚ (prízemie B2) - 16:30

27. mar Pre deti: Noc s Andersenom
 Knižnica Ružinov 

(Zimná) - od 18:30

30. mar Výlet pre seniorov: Pezinok
 (prihlasovanie do 20. 3.)

1.apríl Poslanecké stredy:  
Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 
(Ostredky) MÚ (prízemie 
B2) - 16:30

8. apríl Poslanecké stredy: Mgr. et 
Mgr. Marek Machata (Trnávka)

 ZŠ Vrútocká (jedáleň) - 16:30

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: 
natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451

Prihlasovanie na slávnosť jubilantov:
izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452

Vážení 
susedia, milí 
Ružinovčania,
“Chráňme, čo je  
v Ružinove vzácne, 
zveľaďme, čo treba.” 
To bol jeden z hlav-
ných odkazov, kto-
rým som sa k vám 
prihováral pred 
komunálnymi voľbami. A teším sa,  
že sa toto moje motto, asi nadôležitejšie  
zo všetkých, darí napĺňať. 

Pod ochranou vzácneho rozumiem 
najmä stop zahusťovaniu našich síd-
lisk, ale aj ochranu miest, ktoré v Ru-
žinove máme - našich jazier, zelených 
plôch, ihrísk či trhoviska. Preto som 
veľmi rád, že sa nám hneď v prvom 
roku podarilo po dlhých rokoch zís-
kať kľúčové pozemky na sídliskách, 
detské ihriská či pozemky okolo jaze-
ra Rohlík - a tým zabrániť akejkoľvek 
myšlienke na ich zastavanie. O me-
siac predložím zastupiteľstvu aj návrh  
na odkúpenie parkoviska vedľa Štr-
kovca, na ktorom developer plánoval 
stavať. Nebolo to ľahké, ale s prispe-
ním poslancov sa nám podarilo vyro-
kovať cenu približne vo výške sumy, 
za ktorú developer v minulosti poze-
mok sám kúpil.

Chrániť však nestačí, o vzácne veci 
sa treba aj starať. V tomto čísle Echa 
si prečítate, že konečne svitá na lep-
šie časy s ružinovskou „Hirošimou” 
- zrúcaninou bývalého OD Ružinov. 
Mesiace sme tvrdo pracovali na tom, 
aby sme „zaregulovali" toto územie,  
a dnes už návrh pripravujú svetozná-
mi architekti. A zveľadiť ideme aj ďalší 
ružinovský skvost - trhovisko Mileti-
čova. Po rokoch chátrania potrebuje 
opraviť a vylepšiť, určite však zacho-
váme ducha „Miletičky” a ani na tom-
to mieste sa nič developovať nebude.

Developeri nespia a netešia sa z našich 
krokov, kvôli nie priateľskému po-
stoju k zahusťovaniu ma predvolávajú 
na políciu ako na klavír. Nevzdáme sa 
však. Držte nám palce, aby sme naozaj 
dokázali splniť, čo od nás očakávate - 
odovzdať po štyroch rokoch nášho 
mandátu Ružinov v lepšom stave, než 
v akom ste nám vo voľbách zverili. 

Váš starosta
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VRAKUNSKÁ SKLÁDKA:  
AKÁ JE BUDÚCNOSŤ SKLÁDKY 
TOXICKÉHO ODPADU?
Desaťročia neriešená ekologická hrozba má riešenie na dosah. Pred nie-
koľkými dňami bolo zverejnené oznámenie o začatí stavebného konania.

Keď pred nejakým časom ministerstvo  
životného prostredia vyzvalo majiteľov zá-
hradiek v okolí bývalých Chemických  
závodov Juraja Dimitrova, aby nepili vodu  
zo studní a nejedli kontaminovanú zeleni-
nu, aj tí najväčší skeptici pochopili, že situ-
ácia je naozaj vážna.

120 kubíkov odpadu

Skládka vznikla na ploche takmer piatich 
hektárov na hranici mestských častí Ruži-
nov a Vrakuňa. Bez toho, aby vybudovali 
nepriepustné tesniace prvky, tu v rokoch 
1966 – 1979 do Mlynského ramena Malé-
ho Dunaja uložili približne 120-tisíc m3 
jedovatého odpadu. Štát až po desaťro-
čiach priznal, že nebezpečné toxíny sa šíri-
li až do vzdialenosti desiatich kilometrov.

Analýza vzoriek zo studní v okolí nebez-
pečnej skládky totiž preukázala kontami-
náciu gumárenskými chemikáliami a pes-
ticídmi. Taktiež boli prekročené limity 
prchavých chlórovaných alifatických uhľo-
vodíkov, ropných látok a prchavých aro-
matických uhľovodíkov.

Aké je riešenie?

Po skončení stavebného konania budú na-
sledovať ďalšie fázy sanácie. Použije sa pri 
tom metóda tzv. enkapsulácie, ktorou sa 
obsah skládky zaizoluje od okolitého pros-
tredia. Vybuduje sa podzemná tesniaca 
stena a nepriepustné prekrytie povrchu 
skládky. Súčasťou sanácie bude aj čerpanie 
a čistenie kontaminovaných podzemných 
vôd v okolí skládky.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: KRČMA PRE DETI
Nie, nechceme tým povedať, že by po druhej 
svetovej vojne na území dnešného Ružinova 
vládli takéto neprimerane uvoľnené mravy. 
Práve naopak. V roku 1949 boli otvorené 
ďalšie bratislavské detské jasle. Umiestne-
né boli v budove, kde bola predtým krčma.  
A ako je zrejmé z fotografie, jasličky boli aj 
vtedy na Prešovskej ulici, ale nejde o rovna-
koú budovu ako dnes.

Našli ste doma nejaké zaujímavé fotografie 
z Ružinova, aký bol pred rokmi? Po-
šlite nám ich naskenované na adresu  
fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.
Pretože mesto, v ktorom žijeme, sa mení 
stále rýchlejšie. Ako vidno aj na týchto fot-
kách, množstvo miest, ktoré sme poznali  
z detstva, už vyzerajú úplne inak. A aj spo-
mienky naň sú to, čo by sme mali po sebe 
zanechať ďalším generáciám.

foto: TASR

STALO SA...
Rekordný počet voličov 
Počet voličov, ktorí chcú využiť svoje voleb-
né právo aj vtedy, ak v deň konania volieb 
nebudú v mieste svojho trvalého bydliska, 
každými ďalšími voľbami stúpa. Jedným 
z rekordov, ktoré sme si mohli pripísať za 
tohtoročné parlamentné voľby, je počet vo-
ličov zo zahraničia. Možnosť voliť poštou 
využilo len v Ružinove 1200 ľudí, čo je vý-
razný nárast v porovnaní s necelými päťsto 
voličmi v uplynulých voľbách.

Pozor na parkovanie

Novela zákona o cestnej premávke, ktorá pla-
tí od konca roka, sprísnila podmienky par-
kovania na chodníkoch. Už nestačí, ak ne-
cháte voľného 1,5 metra. Auto môže stáť len 
na okraji chodníka pri vozovke, aby chodci 
nemuseli auto obchádzať po ceste. Vozidlá 
už nemôžu parkovať ani na rozšírených 
chodníkoch, ktoré vedú k bytovým domom 
a nie sú označené ako parkovisko. Rovna-
ko nemôžete prejsť autom po chodníku ani  
k parkovaciemu miestu. Riskovali by ste 
pokutu 50 eur alebo odtiahnutie.

Osobnosti kraja

Bratislavská župa rozhodla o udelení 
ocenení osobnostiam, ktoré sa výrazným 
spôsobom pričinili k rozvoju regiónu. 
Historickou osobnosťou regiónu sa stal 
in memoriam hokejový brankár Vladi-
mír Dzurilla. Ďalšími ocenenými boli aj 
tréneri vodných športov Mária a Vojtech 
Potoční.          
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HIROŠIMA: 
RUINU NAHRADÍ PROJEKT ZNÁMEHO ARCHITEKTA 
Meno architekta, ktorý zmení podobu bývalého Obchodného domu Ružinov, je známe. Bude ním český architekt 
Jakub Cigler. Na základe návrhu jeho kancelárie sa bude rekonštruovať napríklad aj spodná časť Václavského 
námestia v Prahe. Jeho vízia nového centra Ružinova zaujala komisiu tvorenú zástupcami investora, mestskej časti 
a magistrátu najviac a zároveň najlepšie zakomponovala do svojho projektu požiadavky samosprávy.

Skelet bývalého obchodného domu, ktorý 
už dnes Ružinovčania nenazvú inak ako 
Hirošima, kazil okolie už viac ako desať-
ročie. Napriek viacerým pokusom sa kvô-
li komplikovaným majetkovo-právnym 
vzťahom nedarilo situáciou pohnúť až do 
konca roku 2018, kedy do projektu vstúpi-
la spoločnosť MiddleCap.

Podmienky mestskej časti

Ak by investor postupoval podľa  plat-
ného stavebného povolenia, ktoré bolo 
schválené pred viac ako desiatimi rokmi, 
vyrástla by tu proporčne nevhodná „pre-
rastená” hmota obchodného centra. Kľú-
čovou požiadavkou mestskej časti bolo 
preto znížiť celkovú hmotu a navrhnúť 
menšiu výstavbu a aj napriek tomu, že 
moderné centrá sú dnes často sústredené 
okolo vysokých budov, žiadna časť novej 
výstavby nebude vyššia ako domy, ktoré 
stoja v okolí. 

Rovnako dôležitý bol aj dôraz na verejné 
priestranstvá – aby sa napríklad Papánko-
vo námestie stalo opäť miestom, kde sa ľu-
dia stretávajú a trávia čas a nielen rozbitým 
parkoviskom, kde večer domáci odstavia 
svoje autá. Práve tie na vizuáloch chýbajú. 
Dôvod je jednoduchý. Autá by sa mali pre-
sunúť do podzemných garáží a uvoľniť tak 
priestor pre zeleň, lavičky alebo kaviarne. 
Moderný vodozádržný projekt bude odka-
zovať na bývalé Mlynské rameno Dunaja, 
ktoré tieklo na mieste dnešnej Tomášiko-
vej ulice.

Zatiaľ len návrh

Postaviť nový elegantný komplex vedľa 
domu kultúry, ktorý má už svoje najlep-
šie roky dávno za sebou, alebo v tesnom 
susedstve zničeného námestia a „cirkus 
placu“, by pôsobilo viac než nesúrodým 
dojmom. Práve preto bolo poslednou po-
žiadavkou mestskej časti, aby architekti 

neriešili len pozemok investora, ale celú 
zónu od Ružinovskej až po Obilnú ulicu.  
Mestská časť tak zadarmo získala návrhy, 
ako by mohol vyzerať nielen zrekonštru-
ovaný dom kultúry, vynovené Papánkovo 
námestie, ale napríklad aj nová radnica.

Vizualizácie návrhu, ktoré si môžete po-
zrieť na vedľajšej strane, sú len ideovým 
konceptom a nie finálnym projektom. 
Rovnako ešte vôbec nie je isté, či tu nový 
miestny úrad vyrastie alebo nie. Je navrh-
nutý na pozemkoch samosprávy a konečné 
rozhodnutie bude v rukách zastupiteľstva  
a Ružinovčanov.

Kto rozhodoval?

Na tzv. long list sa dostalo 270 architektonic-
kých štúdií z celého sveta a ďalším výberom 
sa tento zoznam zúžil na 30. Osem z nich 
navštívili zástupcovia investora osobne, 
aby si boli istí, že prácou na projekte budú 

Vizualizácia víťazného konceptu kancelárie Jakub Cigler Architekti
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poverení tí najlepší z tímov. Do konečné-
ho výberu sa napokon dostali štyri firmy 
– z Austrálie, Veľkej Británie, Talianska  
a z Českej republiky. Ich projektanti prišli 
na Slovensko a pešo si prešli Ružinov, aby 
navnímali jeho atmosféru a spôsob života. 

Ich vízie ako by mohlo vyzerať nové cen-
trum Ružinova potom posudzovala ko-
misia, v ktorej boli okrem zástupcov in-
vestora a starostu Martina Chrena aj traja 
poslanci za Ružinov – Peter Herceg, Jana 
Poláčiková a Matúš Méheš – a aj nezávislí 
poradcovia ako známy architekt Igor Mar-
ko alebo poradca primátora pre územný 
rozvoj Juraj Šujan.

Čo bude nasledovať?

To, že poznáme víťazný projekt, však ne-
znamená, že sa okamžite začne búrať  
a stavať. Dôvod, prečo skelet ešte stále sto-
jí, je ten, že podľa platného stavebného po-
volenia mal tvoriť základ novej výstavby. 
Ďalšou fázou teraz bude príprava konkrét-
neho investičného zámeru a ak nenasta-
nú žiadne nepredvídateľné komplikácie,  
do dvoch rokov by mali byť všetky povole-
nia a môže sa začať búrať. Samotná výstav-
ba by mala trvať približne tri roky a bude 
rozdelená na niekoľko etáp.

Vizualizácie víťazného konceptu kancelárie Jakub Cigler Architekti

Člen výberovej komisie Peter Herceg (Team 
Vallo) vysvetľuje poslancom kľúčové aspekty 
projektu.

Zástupcovia investora, spoločnosti 
MiddleCap, a samosprávy na prezentácii 
víťazného projektu (zľava: Tomáš Jurdák 
- Middlecap, Matúš Méheš (Sme rodina), 
Róbert Michalica - Middlecap, Martin Chren 
-  starosta, Peter Herceg (Team Vallo)  
a Jana Poláčiková (Team Vallo)
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REKONŠTRUKCIA MILETIČKY
ČO ČAKÁ OBĽÚBENÉ TRHOVISKO?
Žiadne developerské projekty. Postoj Ružinova je jednoznačný. Rekonštrukcia 
kultového trhoviska je nevyhnutná, ale jeho charakter musí ostať zachova-
ný. Tak, ako ju majú radi nielen domáci, ale aj návštevníci z celej Bratislavy,  
pre ktorých je sobotný nákup na tomto mieste tradíciou už celé desaťročia.

Miesto, kde koncom 19. storočia stál bi-
túnok, sa začalo v sedemdesiatych ro-
koch meniť na trhovisko pod holým ne-
bom. Dnes tu nájdete aj predajcov, ktorí 
tu ponúkajú svoj tovar už štyridsať rokov.  
V rade na čerstvú zeleninu sa stretáva-
jú študenti, mladí rodičia, ale aj babičky 
z okolia. Ľudia majú svojich obľúbených 
stánkarov a na langoše, grilované kura ale-
bo polievku Pho si musíte odstáť dlhý rad.

Opravy sú nevyhnutné

Napriek obrovskému sentimentu, ktorý toto 
miesto vyvoláva, už na prvý pohľad je zrejmé, 
že rekonštrukciu potrebuje ako soľ – od vody, 
cez kanalizáciu, elektroinštalácie, chodníky  
až po stánky a hygienické zariadenia. 

Vízie študentov

Vďaka spolupráci s Fakultou architektúry 
STU predstavilo vedenie Ružinovského 
podniku VPS na pôde miestneho úradu 
výstavu tých najzaujímavejších projektov 
„novej Miletičky“. Študenti strávili veľa 
času nielen projektovaním, ale aj rozho-
vormi s predajcami a zašli až do takých de-
tailov, ako prispôsobenie skriniek stánkov 
štandardnej veľkosti debničiek.

Príprava projektu

To, ako veľmi dôležité je toto trhovisko 
pre celý Ružinov, potvrdili aj poslanci, keď  
pri schvaľovaní tohtoročného rozpoč-
tu vyčlenili pozmeňovacím návrhom na 
vypracovanie projektovej dokumentácie  
k rekonštrukcii 50-tisíc eur. 

Zadanie pre architektov bude rovnaké 
ako bolo v prípade študentských prác 
– navrhnúť modernizáciu trhoviska,  
ale zároveň zachovať jeho genius loci. Nemá 
sa zmeniť ani developovať, ale vylepšiť  
a ostať miestom, kde si ľudia z okolia prídu 
nakúpiť na nedeľný obed alebo sa po škole 
zastavia aj na polievku. 

Ďalšie kroky

V čase uzávierky tohto čísla Ružinovské-
ho echa sa pripravovalo zadanie pre súťaž  
na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie  
a v lete by sme už mali poznať aj víťazný 
projekt. Na jeho základe sa potom budú 
plánovať ďalšie práce a ak nenastanú žiad-
ne neočakávané komplikácie, prvé práce 
by sa mohli robiť už na budúcu zimu, kedy 
býva podľa dlhoročných skúseností Mile-
tička najmenej vyťažená. 

OZNAMY
Onkologický workshop

Liečba rakoviny a otázky, ktoré sú s ňou 
spojené, patria medzi najviac diskutova-
né, ale zároveň sú aj predmetom množstva 
mýtov. A práve tie môžu zásadne ovplyv-
niť zdravie a život pacientov. Workshop 
Nikdy sa nevzdávaj! je určený nielen on-
kologickým pacientom, ale všetkým Ruži-
novčanom. V diskusii s takými kapacitami  
ako napr. onkológ Doc. MUDr. Štefan Ko-
rec, sa dozviete ako sa liečilo kedysi, ako  
sa pri liečbe postupuje dnes a ako zmenia 
spôsob liečby v budúcnosti najnovšie medi-
cínske inovácie, ako súvisí psychika, imunita  
a choroba, ale spoznáte aj manuál onkolo-
gického pacienta s jeho právami a povin-
nosťami. Workshop sa uskutoční 2. apríla  
od 15:00 do 19:00 v malej sále DK Ružinov.

Bezplatná analýza vody

BVS ponúka pri príležitosti svetového dňa 
vody (pondelok 23. marca 2020 od 8:00  
do 16:00) možnosť dať si analyzovať vzorky 
vody z domácich studní na celkovú tvrdosť 
a obsah dusičnanov. Vzorky môžu záujem-
covia priniesť na Bojnickú ul. 6. Viac infor-
mácií na www.bvsas.sk.

Ponuka práce

Aktuálne ponuky práce Miestneho 
úradu Bratislava – Ružinov nájdete na 
www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pra-
covné miesta“ a na portáli profesia.sk.

AKTUALITY 
Z RUŽINOVA
Všetky aktuálne informácie o dianí 
v mestskej časti nájdete na oficiál-
nom webe a na facebooku.

www.ruzinov.sk 
www.facebook.com/Bratisla-
vaRuzinov

Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov 
www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov 
www.kniznica-ruzinov.sk

Ružinovský podnik VPS 
www.rpvps.sk

1 miesto - Katarína Holeczyová

2 miesto - Silvia Bohušová 3 miesto - Matej Slezák
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ČO ROBIŤ...  
AK CHCEM REKONŠTRUOVAŤ BYT
Všetci chceme bývať v krajšom, a tak búchanie z vedľajších bytov a prach 
na schodisku nie sú ničím nezvyčajným. Takisto ale nie je nič nezvyčajné, 
ak si na stavebníka budú sťažovať susedia a na dvere zaklepe kontrola  
zo stavebného úradu. Čo teda robiť, aby ste neporušili zákon?

Majiteľ bytu sa rozhodol prepojiť kuchyňu 
s obývačkou a vybúral múr a usúdil, že ne-
potrebuje ani žiadne povolenie. Problém 
nebol len v tom, že pri zmene dispozície 
potrebujete stavebné povolenie. Väčší 
problém bol v tom, že to bol nosný múr  
a tento zásah ohrozil statiku celého domu. 
Moderný vzdušný priestor tak ohrozil nie-
len majetok, ale najmä životy ostatných 
obyvateľov domu. Verdikt bol jednoznač-
ný – majiteľ musel okamžite vrátiť byt  
do pôvodného stavu.

Fyzika nepustí

Tento prípad bol možno extrémny, ale ur-
čite nie ojedinelý. Meníte podlahu? Dlažba 
s poterom s hrúbkou 5 cm znamená priťa-
ženie približne 100 kg na meter štvorcový. 
Znamená to, že na tom mieste by už nemo-
hol stáť žiadny nábytok. Ideálne ani žiadny 
človek. Odstraňovanie priečok zasa mení 
zaťaženie nosných konštrukcií a môže spô-
sobiť napríklad praskanie múrov. 

Možné sankcie

Pokiaľ nejde o ohrozenie bezpečnosti, 
zdravia alebo života, dáva zákon previnil-
com ešte šancu. Ak doložia všetky potreb-

né doklady a súhlasy všetkých dotknutých 
orgánov a zaplatia pokutu, je tu možnosť 
dodatočnej legalizácie. V opačnom prípa-
de musia vrátiť všetko do pôvodného sta-
vu. Majiteľ bytu z úvodného príbehu musel 
znova postaviť nosný múr. Ak ste si prista-
vovali balkón alebo zasklievali lodžiu bez 
súhlasu a nezískate všetky potrebné povo-
lenia, budete ju musieť odstrániť. 

Buďme ohľaduplní

Či už  práve rekonštruujete, alebo vás to 
len čaká, nezabudnime na susedov. Okrem 
toho, že na niektoré zmeny v byte potrebu-
jete ich súhlas, rekonštrukcia im na neja-
ký čas bude znepríjemňovať život. Zavesiť 
do vchodu oznam o tom, ako dlho bude 
prebiehať, nevykonávať hlučné práce sko-
ro ráno alebo neskoro večer a poumývať 
schodisko je totiž najmenej, čo môžeme 
pre dobré vzťahy urobiť. Radi by sme pri-
pomenuli, že tento „manuál“ sa týka len 
rekonštrukcií bytov, nehovorí o bytových 
alebo rodinných domoch, prístavbách 
apod. 

Formuláre nájdete na www.ruzinov.sk  
v časti „stavebný úrad“.

ĎALŠIE POVINNOSTI STAVEBNÍKA

 �  oznámiť spoluvlastníkom informáciu 
od kedy do kedy budú práce prebie-
hať (na nástenke, resp. inom viditeľ-
nom mieste)

 �  rešpektovať ostatných vlast-
níkov – práce, ktoré spôso-
bujú hluk, môže vykonávať  
v pracovných dňoch 8:00 – 18:00,  
v sobotu 9:00 – 15:00 (v nedeľu a po-

čas sviatku hlučné práce vykonávať 
nesmie)

 �  spoločné priestory musí upratať  
od prachu a nečistôt

 �  stavebný odpad ani iný odpad z re-
konštrukcie (toaletné misy, dvere 
apod.) nesmie vyhadzovať na kontaj-
nerové stojisko, ale odstrániť na vlast-
né náklady

NIE JE POTREBNÉ 
INFORMOVAŤ

Bežné udržiavacie práce
 ■ napr. maľovanie, stierkovanie, nové 

obklady stien, výmena podláh/ dla-
žieb (ak nemeníme napr. linoleum  
za dlažbu), výmena nábytku, vstava-
ných skríň, vaní, toaliet, oprava elek-
trických rozvodov, vodoinštalácie, 
kanalizácie, vykurovacích kotlov.

Kedy môžete začať s rekon-
štrukciou?
 ■ kedykoľvek

OHLÁSENIE

Práce, ktorými by mohla byť 
ovplyvnená statika, požiarna 
bezpečnosť, vzhľad stavby ale-
bo životné prostredie.
 ■ napr. zasklievanie lodžií alebo balkó-

nov (ak sa už rovnaké práce na dome 
robili), úpravy okenných alebo dve-
rových otvorov v nenosných múroch, 
osadenie klimatizácie na fasádu domu.

Aké podklady musíte predlo-
žiť?
 ■ ohlásenie stavebných úprav a udržiava-

cích prác (plus prílohy uvedené v žiadosti)

Kedy môžete začať s rekon-
štrukciou?
 ■ len na základe súhlasu stavebného úradu

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Práce, ktoré zasahujú  
do nosných konštrukcií
 ■ búranie a presúvanie priečok, do-

budovávanie terás, nových balkónov, 
výmena ľahšej podlahovej krytiny 
za ťažšiu (napr. linoleum za dlažbu), 
výmena okien, ktorá mení vzhľad 
domu, zasklievanie lodžií alebo bal-
kónov, ak to mení vzhľad domu.

Aké podklady musíte predlo-
žiť?
 ■ žiadosť o stavebné povolenie – stavebná 

úprava v byte (plus prílohy uvedené v žiadosti)

Kedy môžete začať s rekon-
štrukciou?
 ■ len na základe súhlasu stavebného úradu, 

následne treba požiadať o kolaudáciu.
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ZÁPIS DO MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
KEDY, KDE A PREČO: MANUÁL PRE RODIČOV 
BUDÚCICH ŠKÔLKÁROV A PRVÁKOV 
Desiatky detí čaká v septembri veľký životný krok – začnú chodiť do škôlky alebo do školy. Avšak ešte predtým ich 
čaká prvá oficiálna návšteva budúcej školy, miesta, kde už čoskoro budú tráviť veľkú časť svojho času, kde sa nau-
čia množstvo nových vecí a kde získajú nových kamarátov. Ponúkame Vám prehľad toho, na čo sú jednotlivé školy 
najviac hrdé a kedy si ich môžete ísť pozrieť osobne.

Prijímanie detí do materských škôl v Ru-
žinove bolo pred rokom veľkou témou. 
Poslanci vtedy schválili nové pravidlá, 
vďaka ktorým sa tento proces stal nielen 
výrazne transparentnejším, ale najmä zro-
zumiteľnejším. Zároveň pribudlo niekoľko 
nových tried a vďaka tomu sme vlani do-
kázali umiestniť do škôlok takmer všetky 
ružinovské trojročné a staršie deti.

Zatiaľ čo pri prihlasovaní detí do mater-
ských škôl „rajonizácia“ neplatí, základné 
školy majú svoje spádové oblasti. Môžete 
požiadať o zápis aj na inej škole, ale pred-
nosť pri prijímaní majú deti, ktoré sú z jej 
obvodu. Odporúčame preto informovať 
sa vopred, či škola má kapacitu prijímať 
aj ďalších žiakov. Rovnako nezabudni-
te informovať riaditeľa školy, do ktorej 

vaše dieťa podľa trvalého bydliska patrí,  
ak bude študovať v zahraničí.

Ružinov poskytuje prváčikom aj jedno-
razový príspevok pri nástupe do školy, 
napríklad na nákup školských pomôcok. 
Rodičia alebo zákonný zástupca oň môžu 
požiadať do konca mája v školskom roku, 
kedy dieťa nastúpilo do školy. 

ZŠ Borodáčova 2

DOD - 4. marca 2020 
8:00 – 10:40

 ■  otvoríme 2 triedy s rozšíreným vy-
učovaním angličtiny a informatiky  
a 1 pre deti so špeciálnymi potreba-
mi (porucha aktivity a pozornosti)

 ■ využívanie digitálnych technológií
 ■  podpora čitateľskej a finančnej gra-

motnosti

www.borodacova.sk

ZŠ Drieňová 16

DOD - 31. marca 2020 
8:00 – 14:00

 ■  zvýšený počet hodín angličtiny  
a nemčiny

 ■ rozsiahly športový areál
 ■  spolupráca na medzinárodných pro-

jektoch Erasmus+ (Nemecko, Nór-
sko, Portugalsko, Taliansko ai.)

www.zsdrienovaba.edu.sk

ZŠ Medzilaborecká 11

DOD - 14. marca 2020 
8:45 – 12:00

 ■ projektové roky/dni
 ■  zvýšený počet hodín angličtiny aj  

s native speakerom
 ■  charitatívne akcie ako vianočný ba-

zár, vianočná pošta, daruj hračku 
kamarátovi

www.zsmedzilaba.eu

ZŠ Nevädzová 2

DOD - 25. marca 2020 
8:00 – 10:35

 ■  jazykové vzdelávanie vrátane jazy-
kových týždňov so zahraničnými 
lektormi

 ■ rozvíjanie počítačovej gramotnosti
 ■ environmentálne projekty
 ■ športový areál

www.zsmierova.edu.sk

ZŠ Mierová 46
 ■  environmentálna výchova, zelená 

trieda a bylinková záhrada
 ■  podpora finančnej a čitateľskej gra-

motnosti
 ■ moderné technické vybavenie
 ■  4. miesto v Bratislavskom kraji  

v hodnotení ZŠ (INEKO)

www.zsmierova.edu.sk

ZŠ Ostredková 14

DOD - 17. marca 2020 
8:00 – 11:40

 ■  trieda s rozšíreným vyučovaním an-
gličtiny

 ■  mediálna výchova a finančná gra-
motnosť

 ■  moderné vyučovacie metódy ako 
napr. Hejného matematika, Come-
nia script

www.zsostredkova.sk

ZŠ Ružová dolina 29

DOD - 18. marca 2020 
9:00 – 15:00

 ■  vyučovanie čínskeho jazyka, anglič-
tiny a nemčiny

 ■ multifunkčné ihrisko
 ■  environmentálna výchova, sociálny 

rozvoj

www.zsrd.sk

ZŠ Vrútocká 58

DOD - 17. marca 2020 
8:00 – 12:00

 ■ dni zdravej výživy
 ■  vianočný bazár a Deň narcisov – vý-

ťažok pre onkológiu
 ■  noc v škole (Halloween a Z rozpráv-

ky do rozprávky)
 ■ O pohár Trnávky

www.zsvrutocka.sk

ZŠ Kulíškova 8

DOD - 11. marca 2020 
8:00 – 10:35

 ■ voliteľné predmety od 1. ročníka
 ■ nový športový areál
 ■ ponuka špeciálnej triedy
 ■ tvorivé dielne

www.zsdrienovaba.edu.sk
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PORADNE
Právna poradňa 
pre seniorov

Konzultácie:  
každý nepárny utorok 9:00 – 12:00  
v priestoroch miestneho úradu

Prihlasovanie:  
0948 759 488 (v stredy 15:00 – 17:00)

Mediačná 
poradňa

Konzultácie:  
termín a miesto podľa dohody 

Prihlasovanie:  
0908 112 799

NOC S ANDERSENOM
DOBRODRUŽSTVO V KNIŽNICI
Čítanie kníh môže byť zábava z viacerých dôvodov, nielen vďaka príbe-
hom, ktoré skrývajú. Ak sú vaše deti malí knihomoli, ktorí sa neboja stráviť 
noc na nezvyčajnom mieste, noc v knižnici pre nich bude to pravé. Už v pia-
tok 27. marca od 18:30 sa môžu tešiť na originálne dobrodružstvo.

Knižnica na Zimnej ulici aj tento rok 
privíta deti, ktoré milujú knihy a čítanie  
a ponoria sa spolu do sveta fantázie. Pred-
čítavať im budú zaujímaví hostia, ktorí im 
prezradia aj niečo o svojich obľúbených 
hrdinoch.

Noc s Andersenom sa na Slovensku or-
ganizuje už pätnástykrát a pripomíname 
si takto výročie narodenia obľúbeného 
rozprávkara Hansa Christiana Andersena  
a v tento deň si pripomíname Medzi-

národný deň detskej knihy. Jeho cieľom  
je podporiť rozvíjanie čítania a za roky 
existencie sa doň zapojilo viac ako 50-tisíc 
detí na Slovensku.

Každá knižnica si svoj program pripravuje 
samostatne a aj tá ružinovská má pre deti 
na tento rok pripravených niekoľko zaují-
mavých prekvapení.

Všetky informácie nájdete na 
 www.kniznica-ruzinov.sk. 

DOTÁCIE 2020
TERMÍN UZÁVIERKY SA BLÍŽI
16. marec je posledný deň, kedy sa môžete uchádzať o dotácie mest-
skej časti na tento rok. Po preverení podkladov komisia rozhodne o tom,  
ako rozdelí tohtoročný balík v objeme 253-tisíc eur.

Podľa nových pravidiel je možné žiadať  
o podporu pre dva typy projektov – komu-
nitné alebo rozvojové. V prípade komunit-
ných aktivít ide o príspevky vo výške mini-
málne 500 a maximálne 5 000 eur, pokiaľ 
ide o rozvojové projekty, podpora mestskej 
časti môže byť v rozmedzí od 5 000 do  
20 000 eur. Dôležité je pamätať si, že uchá-
dzač môže žiadať o podporu len jedného 
projektu. Ak ich predloží viac, vyradené 
budú všetky. Ďalšou zmenou v porovnaní 
s minulými rokmi je to, že žiadosti možno 
predkladať len elektronicky prostredníc-
tvom formuláru na www.ruzinov.sk.

Rozvojovú dotáciu možno poskytnúť žia-
dateľovi, ktorý preukáže, že má zabezpeče-
né spolufinancovanie z vlastných zdrojov 
alebo iných zdrojov najmenej vo výške 
10% z celkového rozpočtu projektu, resp. 
inú majetkovú hodnotu, predstavujúcu 

aspoň 10% celkového rozpočtu projektu. 
Pri komunitnej dotácií nie je povinnosť 
spolufinancovania, ale hodnotiaca komisia 
bude prihliadať aj na schopnosť žiadateľa 
podieľať sa finančne na projekte.

V ďalšej fáze miestny úrad žiadosti spracu-
je a tie, ktoré budú úplné, predloží na hod-
notenie členom dotačnej komisie. Zároveň 
komisia požiada o doloženie dodatočných 
povinných príloh. Potom ako komisia pre-
diskutuje predložené projekty, navrhne ich 
schválenie, predloží ich starostovi a napo-
kon prichádza podpis zmluvy.

Posledný deň, kedy môžu úspešní uchád-
zači použiť finančné prostriedky z dotácie, 
je 30. november.

O výsledkoch budeme informovať  
na www.ruzinov.sk. 

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk

(prosíme, nezamieňať  
si s podnety@ruzinov.sk)

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie?
+421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve? 
Vandalizmus?

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného 
odpadu?

www.olo.sk (vrátane možnosti 
objednať OLO taxi)

Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

Agenda magistrátu?
+421 259 356 111
info@bratislava.sk
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JARNÉ UPRATOVANIE 2020 
Sobota 21. marca 9:00 – 17:00

Ostredky parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty (zastávka autobusu 39)
Štrkovec Komárnická/ roh Herlianskej ul. (parkovisko)
Trnávka Banšelova ul. (parkovisko pri autobazáre)

sobota 28. marca 9:00 – 17:00

Prievoz Staré záhrady (parkovisko oproti cintorínu)
 Vlčie hrdlo (sídlisko)
Pošeň parkovisko pred nákupným centrom Kocka
Trávniky Rezedová/ Ďatelinová ul. (parkovisko)

sobota 4. apríla 9:00 – 17:00

Starý Ružinov ul. Priekopy (garážové parkovisko)
Ružová dolina parkovisko pred ZŠ Ružová dolina 29
Nivy Kvačalova/ Koceľova
 Košická/ Oravská/ Trenčianska

Chcete si odpad radšej odviezť sami?

Počas týchto troch sobôt ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19.  
Jediné, čo potrebujete mať so sebou je občiansky preukaz (doklad o trvalom, resp. prechod-
nom pobyte v Ružinove).

Čo patrí medzi objemný odpad?
 � starý nábytok,  umývadlá, záchodové misy, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Čo nepatrí do objemného odpadu?
 � bioodpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre, kmene), odpad z čistenia ulíc, stavebný odpad

UPOZORNENIE

Do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané ukladať:

ZBER STARÝCH 
ELEKTRO-
SPOTREBIČOV

Sobota 21. marca 2020

AKO NA TO?
Najneskôr do 18. marca 2020 kontaktujte 
miestny úrad:       

 � počas úradných hodín na tel. čísle: 
02/4828 4454 

 � non-stop e-mailom na: zber@ruzinov.
sk

Nahláste nasledovné údaje: 
 � druh a  počet spotrebičov, ktoré potre-
bujete odviezť 

 � meno, priezvisko, telefonický kontakt 
a  presnú adresu, z  ktorej potrebujete  
spotrebiče odviezť 

Zber si môžete objednať nielen prostred-
níctvom miestneho úradu, ale aj online 
prostredníctvom www.zberelektroodpa-
du.sk.

V deň zberu 21. marca do 8:00 hod. ráno 
vyložte elektroodpad pred vchod bytové-
ho domu resp. za bránu rodinného domu. 
Ak sa nám nepodarí prevziať ho do 14:00, 
kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.

Rovnako je zakázané vyberať odpad z kontajnerov a ukladať alebo skladovať 
odpad v okolí kontajnerov.

Čo môžete urobiť s pneumatikami, stavebným odpadom alebo batériami?

Elektroodpad - www.envidom.sk, 02/ 50 221 300

Pneumatiky - odovzdať bezplatne v každej predajni pneumatík a v každom pneuser-
vise (www.eltma.sk)

Drobný stavebný odpad - Zberný dvor OLO, Ivánska cesta 22

Autobatérie - odovzdať bezplatne v každej predajni autobatérií (predajne s náhrad-
nými dielmi, autoservisy, niektoré čerpacie stanice)

Použitý kuchynský olej - v čistej PET fľaši na čerpacích staniciach SLOVNAFT

Podrobné informácie budú priebežne 
zverejňované na www.ruzinov.sk  

a facebookovej stránke  
MČ Bratislava – Ružinov.

elektroodpad nebezpečný/recyk-
lovateľný odpad

použité batérie  
a akumulátory

pneumatiky
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AKO SA TO ROBÍ: 
POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY:  
AKO ICH ZÍSKAŤ?
Sú hospodárnejšie, ľahšie sa v ich okolí udržiava poriadok a vyzerajú lep-
šie. Polopodzemné kontajnery značne zjednodušujú narábanie s odpadom, 
najmä v lokalitách s vyššou koncentráciou obyvateľov. Ako treba postupo-
vať, ak ich chcete vybudovať aj pri vašom dome?

Podmienkou na to, aby ste o takomto sto-
jisku vôbec mohli uvažovať, je to, že jeden 
takýto kontajner by mal nahradiť aspoň 5  
s objemom 1.100 l. Ak v dome býva 150 – 
180 osôb, využíva sa kontajner s objemom 
5 m3, ktorý sa vyváža zvyčajne raz týžden-
ne. V menších domoch, od 90 osôb, sa vy-
užívajú kontajnery s objemom 3 m3.

1. krok  súhlas nadpolovičnej väčšiny vlast-
níkov (v mene vlastníkov žiadosť podáva 
správca, príp. stavebník)

2. krok  súhlas majiteľa pozemku (v prípade 
hl. mesta – žiadosť o zriadenie vecného 
bremena) – schvaľuje mestské zastupiteľ-
stvo hlavného mesta SR Bratislavy

3. krok  vypracovanie projektu stavby 
s technickou správou – projektová doku-
mentácia so situáciou (nákresom umiest-
nenia) a projekt osadenia

4. krok  Správca nehnuteľnosti zabezpečí - 
v rámci vypracovania dokumentácie vhod-
ný pozemok pre polopodzemné kontajne-
ry (PPK), ktoré budú vyhovovať zvozovej 
technike v rámci dispozičného riešenia 
sídliska

5. krok  žiadosť s vypracovanou projekto-
vou dokumentáciou a so súhlasom vlastní-
ka pozemku podáva správca nehnuteľnosti 
bytového domu resp. stavebník, na Staveb-
ný úrad.

Najdôležitejšou časťou procesu je súhlas 
majiteľa pozemku, bez neho nebude žia-
dosť akceptovaná. Od momentu jej poda-
nia do udelenia súhlasu prejde zvyčajne 
niekoľko mesiacov. Na vybudovanie kon-
tajnerov na zmesový odpad, plasty, papier 
a sklo (tj. 4 ks) treba počítať s vlastnými 
investíciami. Spoločnosť OLO už síce prí-
spevky na vybudovanie polopodzemných 
kontajnerov neposkytuje, záujemcovia  
sa však môžu uchádzať o príspevok v rám-
ci dotácií, ktoré poskytuje mestská časť.

Kontajnerové stojisko patrí k bytovému 
domu a zodpovednosť zaň majú po vybu-
dovaní vlastníci prostredníctvom svojho 
správcu.

Viac informácií nájdete na  
www.ruzinov.sk.

Priveľa smetí, málo košov?
Podnety a odkaz pre starostu sú plné fotiek preplnených košov.  

„Na našej ulici by sa zišlo vybudovať kon-
tajnerové stojisko. Ako je vidieť na fotke, 
ich obsah je mimo nich. Jednoducho ne-
stačia.” Čo v takejto situácii treba robiť? 
Základným pravidlom je, že zodpovednosť 
za dočisťovanie kontajnerová stojiska má 
správca. Nie OLO, ani mestská časť.

Počet zberných nádob, ich veľkosť a frek-
venciu odvozu nahlasuje spoločnosti OLO 
správca domu. Ak chýbajú nádoby  
na zmesový odpad (čierne), musí sa obrátiť 
na magistrát (odd. miestnych daní). Ak je 
nedostatok kontajnerov na separovaný od-

pad (sklo, plasty, papier), stačí, aby sa obrá-
til na OLO o požiadal o ďalšie (zakazka@
olo.sk).

Častým problémom na kontajnerových 
stojiskách je aj nelegálne ukladanie odpa-
du (starý nábytok, matrace apod.). Za jeho 
odstránenie je podľa zákona aj v tomto prí-
pade zodpovedný správca. Jedným z rieše-
ní ako zabrániť vzniku takéhoto neporiad-
ku na kontajnerových stojiskách je ich 
ohradenie, vybudovanie tzv. klietok. Zák-
ladným predpokladom je však mať vyspo-
riadaný vzťah k pozemku.
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MESTSKÁ ČASŤ PRE SENIOROV
ČO ROBIŤ V RUŽINOVE,  
AK STE AKČNÝ DÔCHODCA? 
Koncerty, výlety, prednášky, workshopy, cvičenia, divadelné alebo filmové 
predstavenia, poradne. Akcie, ktoré zaplnia veľkú sálu domu kultúry, ale aj 
intímnejšie pre menšie skupinky – to je len zlomok z toho, čo Ružinov každo-
ročne ponúka pre svojich seniorov. Stačí si len vybrať. A to sú aktivity, ktoré 
sú len pre našich rodičov alebo starých rodičov.

Ak ste senior v Ružinove, určite sa nebu-
dete nudiť. Doobeda môžete zájsť na jogu, 
poobede workshop alebo odbornú pred-
nášku, podvečer na koncert, do divadla 
alebo s vnúčatami do čitárničky. A na-
príklad v týchto dňoch naši dôchodcovia 
trénujú na Beh dobrých ročníkov, ktorý je 
súčasťou ČSOB maratónu a náš seniorský 
tím bude hájiť farby mestskej časti.

Akcie organizuje mestská časť, ktorá  
o nich pravidelne informuje na str. 2 Ruži-
novského echa, ale nájdete ich aj v Cultuse 
Ružinov a v jednotlivých spoločenských 
domoch alebo Ružinovskej knižnici.

Pravidlá prihlasovania

Na veľa akcií je vstup voľný a netreba sa vo-
pred nikde zahlasovať. Pri výletoch je však 
dôležitá včasná registrácia, lebo ich orga-
nizácia vyžaduje viac práce. A napokon 
obľúbené workshopy, kde záujem výrazne 
prevyšuje možnosti úradu. V takýchto prí-
padov vyberáme účastníkov žrebovaním aj 
s vopred určenými náhradníkmi.

Oslavujme spolu

Ak máte v rodine oslávenca, ktorý má  
v najbližšom období 80, 90 alebo viac  ro-
kov, prihláste ho na slávnosť jubilantov.  
Harmonogram najbližších akcií nájdete 
naľavo pri tomto článku. Aj keď sa to teraz 
môže zdať priskoro, pre tých, ktorí by inak 
boli na Vianoce sami, organizuje mestská 
časť každoročne „Vianočnú večeru”.

Prihláste sa

Na stránkach nášho časopisu nájdete infor-
mácie o všetkých aktuálnych informáciách 
o programe, ktorý organizuje mestská časť. 
Viac o aktivitách našich ostatných organi-
zácií nájdete na ich webových stránkach, 
facebookových profiloch, na plagátoch  
v priestoroch spoločenských domov  
a miestneho úradu a informácie posielame 
aj prostredníctvom SMS. Ak máte pocit, 
že niektoré z akcií by mohli vašich rodičov 
alebo starých rodičov zaujať, určite ich pri-
hláste. Budeme sa na nich tešiť!

Informácie o akciách pre seniorov, pri-
hlasovanie na výlety a workshopy:  
alena.hrevusova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451

Registrácia na slávnosť jubilantov:  
izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 
264 alebo 02/ 48 284 452

VÝLETY  
V ROKU 2020 

program sa v priebehu roka priebežne 
dopĺňa

30. marec - Pezinok
prihlasovanie do 20. 3.
27. apríl - Trnava

prihlasovanie do 17. 4.
27. máj - Laxenburg, Rakúsko

prihlasovanie do 20. 5.
23. jún - Zuberec, Topoľčianky – 

zámok a jazdiareň
prihlasovanie do 16. 6.

22. september - Brno
prihlasovanie do 11. 9.

19. október - Modra
prihlasovanie do 9. 10.

2. december - Viedeň
prihlasovanie do 20. 11.

Slávnosti jubilantov 2020
termíny slávnosti 
DK Ružinov (veľká sála)

25. marec - prihlasovanie do 15. 3.
22. jún - prihlasovanie do 12. 6.

30. september - prihlasovanie do 21. 9.

Výlety organizované 
mestskou časťou

Ružinov organizuje pre dôchodcov 
pravidelné výlety. Spolu s prihláškou 
na zájazd záujemca predloží 
požadované doklady o výške 
dôchodku a na základe toho zaplatí 
účastnícky poplatok:
■ dôchodok do 365 eur - poplatok 1 €
■ 365,01 až 565 eur - poplatok 5 €
■ nad 565,01 eur - poplatok 10 €
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OSOBNOSTI
ARCHITEKT, KTORÝ DAL TVÁR RUŽINOVU 
Pri prechádzkach po našej mestskej časti nájdeme niekoľko budov, ktoré dokumentujú vývoj povojnovej Bratislavy, 
spôsob, akým sa mesto rozširovalo a ako sa v novej výstavbe odrážal vtedajší životný štýl. Medzi tie nezameniteľné 
patrí napríklad súbor obytných domov, ktoré obkolesujú známe kúpalisko Delfín v Ružovej doline a pod týmito ná-
vrhmi je podpísaný architekt Karol Paluš.

Obdobie po druhej svetovej vojne so sebou 
prinieslo masívne rozširovanie hlavného 
mesta a príležitosť dostalo aj množstvo 
mladých architektov a urbanistov. Keď za-
čal Karol Paluš spolu s Miloslavom Tengle-
rom pracovať na projekte v Ružovej doline, 
nemal ani tridsať rokov. Študovať na SVŠT 
v Bratislave začal rok pred koncom vojny 
a v roku 1946 absolvoval dva semestre na 
École Nationale Superiere des Beaux Artes 
v Paríži. Štúdium potom dokončil v Prahe. 

Prostredie, v ktorom sa vzdelával, výrazne 
ovplyvnilo jeho pohľad na tvorbu. „Začí-
nali sme silne ovplyvnení etapou vyzre-
tého funkcionalizmu. Výuka išla v smere, 
ktorý sa začal pred vojnou, prerušený voj-
nou s jej tragickými následkami. Naša ge-
nerácia mala mimoriadnu príležitosť, aká 
sa iba málokedy ponúka mladým architek-
tom. Ledva sme opustili školu, hneď sme 

mali možnosť naplno sa uplatniť. Boli sme 
postavení pred problémy, ktoré vyžadovali 
veľké skúsenosti a prax, ale súčasne aj urči-
tú mieru skromnosti a trpezlivosti, ale hla-
vy sme ešte mali plné modelov a ideálnych 
miest a nových foriem bývania,“ hovorie-
val o svojich začiatkoch sám Karol Paluš. 

Lokalita v Ružovej doline mala zložitý te-
rén, ktorý sa dvojici architektov podarilo 
zosúladiť s plánovanou výstavbou a záro-
veň do nej včleniť aj priestor na oddycho-
vú zónu. Aj vďaka tomuto ich konceptu sa 
táto časť Ružinova vyhla zahusťovaniu, aké 
občas vidíme v iných lokalitách. Pôvodná 
požiadavka však bola podstatne jedno-
duchšia. „Keď sme začali riešiť Miletičo-
vu ulicu, objednávka žiadala postavenie 
dvoch domov na pokraji preliačiny, kde 
kedysi viedol prepojovací kanál k Dyna-
mitke. Navrhol som, že namiesto dvoch 

budov budem riešiť ulicu, resp. skúsim, 
čo toto územie unesie. Jednoducho mož-
no povedať, že namiesto dvoch budov sme 
navrhli komplexné bývanie. Vytvorila sa 
mestská ulica a potom intímna zóna, ktorá 
mala slúžiť hlavne na rekreáciu s minimál-
nou hlučnosťou,“ popisoval vznik projektu 
architekt. V centrálnej budove komplexu 
známeho aj ako „sorela” dodnes nájdete 
Ružinovskú knižnicu. Rozhodne stojí za 
to ísť sa pozrieť aspoň na to, ako elegantne 
a vzdušne je tento priestor štrukturovaný. 
Okrem zaujímavého prízemia nižších bu-
dov v zástavbe, ktoré je typické drobnými 
prevádzkami v podlubí, určite stoja za po-
všimnutie figurálne plastiky na priečeliach 
budov. Komplex budov dopĺňajú tzv. pa-
lušáky, pätica rovnakých dvanásťpodlaž-
ných vežových domov oproti dnešnému 
katastru, ktoré už navrhol sám.

Domy okolo kúpaliska Delfín patria medzi 
najznámejšie diela z portfólia Karola Pa-
luša. V Bratislave však ani zďaleka nie sú 
jediné. Len o niekoľko ulíc ďalej, na Kvet-
nej, vyrástla podľa jeho návrhov budova 
Štátneho ústavu na kontrolu liečiv a ktorú 
projektoval paralelne s prácami na Mileti-
čovej. Okrem toho jeho rukopis spoznáte 
aj na budove pobočky VÚB banky na Du-
najskej ulici a dokonca aj na rekreačnom 
zariadení v Častej-Papierničke, ktoré patrí 
parlamentu.

SKÚSME TO POVEDAŤ INAK... 
Sociálne siete bývajú plné vtipov na adresu niektorých povolaní a poznámok na adresu ľudí, ktorí ich vykonávajú. 
Často si však práve títo ľudia na svoju adresu vypočujú už v prvých vetách množstvo viac než nelichotivých pozná-
mok. A pritom by to išlo inak...

„Ste platená z mojich daní, tak sa s vami 
budem rozprávať ako ja chcem!“ V reb-
ríčku vyjadrení na adresu zamestnancov 
akejkoľvek inštitúcie je práve táto veta po-
užívaná asi najčastejšie, keď občan/klient 
nedostal odpoveď, v akú dúfal. 

Napriek tomu, že väčšina ľudí, ktorí so za-
mestnancami úradov komunikujú, sú na-
ozaj korektní, rovnako ako vo zvyšku spo-
ločnosti, aj tu sa stále častejšie stretávame 
s verbálne agresívnymi útokmi, urážkami 
a znevažovaním. Antropológ Martin Ka-
novský z Univerzity Komenského v jed-

nom z nedávnych rozhovorov povedal, že 
vo všeobecnosti platí, že v osobnom kon-
takte ľudia reagujú miernejšie. Napriek 
tomu by takéto modely komunikácie ne-
mali byť akceptované, nech už vyjdú od 
ktoréhokoľvek aktéra. 

Na ukážku len niekoľko z reakcií, ktorých 
sa úradníkom denne dostáva nespočet. 
Lebo niekedy stačí otázku položiť inak...

To už naozaj panuje u nás toľko hlupákov a 
lenivých p..d??? - Dobrý deň, zaujímalo by 
ma, či je možné vyriešiť...

To je normálne, aby nám pod domom be-
hali v polovici februára kosačky, tváriace sa 
popri tom hluku, že kosia „vyrastenú“ trá-
vu? - Dobrý deň, pod oknami nám behajú 
kosačky. Nerozumiem tomu, naozaj sa te-
raz kosí? Ďakujem za odpoveď.

Nevyhovárajte sa, že vám to zákon neu-
možňuje. Ste tam na to, aby ste riešili naše 
problémy. Keď to nechcete robiť, tak daj-
te výpoveď. – Rozumiem. Existuje nejaký 
spôsob, ako to aspoň dočasne riešiť?

Ďakujeme.
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ABY ĽUDIA V RUŽINOVE NIELEN BÝVALI, ALE AJ ŽILI
V časopise Ružinovské echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec JUDr. Matúš Méheš.

Pred niekoľkými dňami investor 
predstavil víziu riešenia novej Hirošimy 
a jej bezprostredného okolia. Boli 
ste jedným z členov komisie, ktorí 
zastupovali mestskú časť. Čo bolo 
pre vás pri rozhodovaní podstatné?

Aby táto ohavná zrúcanina konečne zmizla 
a aby investor rešpektoval prostredie, kde 
sa chystá stavať. 

Ľudia, ktorí žijú v tejto časti Ružinova, viac 
ako desať rokov počúvali množstvo sľubov 
a nič sa nezmenilo. Deti, ktoré sa narodili, 
keď tento obchodný dom zatvárali, už dnes 
chodia na strednú školu. Na jednej strane 
sme všetci chceli, aby tu vzniklo niečo 
nové, ale na strane druhej sme sa báli, čo 
môže pred našimi oknami vyrásť. V Brati-
slave nemusíme chodiť ďaleko po príklady, 
kedy sa developeri stavali k okoliu viac než 
necitlivo. 

To, čo sme zažili pri rokovaniach o budúc-
nosti Hirošimy, sa s tým ale vôbec nedá 
porovnať. Ak by takto fungovala komu-
nikácia medzi investormi, samosprávou  
a obyvateľmi, naše mestá by vyzerali úpl-
ne inak. Komisia nebola len „pro forma“ 
zoskupenie. Naše požiadavky investor reš-
pektoval a dokonca sme ho pri niektorých 
kľúčových debatách prehlasovali.

Víťazný projekt má v sebe všetko, čo by som 
rád v tejto časti Ružinova videl. Miesto, 
okolo ktorého ľudia len prechádzali, by sa 
zmenilo na miesto, kde trávia čas s rodi-
nami. Nechceli sme tu „downtown“ ako ho 
poznáme spoza oceánu, kde by po šiestej 
nebolo ani nohy. Chceli sme nové cen-
trum Ružinova a architekt Cigler nám ho 
ponúkol. Nevyrastú tu žiadne mrakodra-
py plné kancelárií, nová výstavba nebude 
vyššia ako tá v okolí. Obnovia sa námestia, 
pribudne zeleň a autá sa presunú do pod-
zemných parkovísk. Vznikne miesto pre 
komunitné trhy, koncerty a iné akcie. Celá 
zóna sa prepojí s Parkom Andreja Hlinku 
a parkom pred Paneurópskou vysokou 
školou, budúcim Wetzlerovým parkom  
a vznikne tak nové centrum Ružinova.

Keďže sme chceli, aby architekti premýš-
ľali nad celou zónou, videli sme aj to, ako 
by do prostredia zapadol zrekonštru-
ovaný dom kultúry a prípadne aj nová 
radnica. Je to síce téma, o ktorej budeme 
ešte veľmi intenzívne rokovať, ale som 
presvedčený, že práve takáto funkcia do 
centrálnej časti patrí. 

Hlavným bodom posledného rokovania 
zastupiteľstva bolo schvaľovanie 
rozpočtu. Ktoré oblasti treba podľa 
vás riešiť prioritne? Podarilo sa podľa 
toho nastaviť kľúčové položky?

Opraviť to, čo sa desaťročia zanedbávalo, 
sa nedá ani za rok, ani za dva. Som rád, 
že máme rozpočet, ktorý odráža skutočné 
potreby mestskej časti a ľudí, ktorí tu žijú 
a nie je len prehliadkou „marketingových“ 
aktivít. Budeme rekonštruovať komuniká-
cie a budeme to robiť skutočne „od podla-
hy“, aby sme sa k rovnakému kúsku cesty 
nemuseli vracať už o niekoľko mesiacov. 
Naplánujeme rezidenčné zóny a urobí-
me to na základe poctivého dopravného 
prieskumu. Investujeme do zelene. V Ru-
žinove máme desaťtisíce stromov a potre-
bujeme poriadne zmapovať ich zdravotný 
stav a udržiavať ich. Investujeme do škôlok 
a základných škôl a do budovania nových 
tried. Ďalšie investície pôjdu do našich za-
riadení pre seniorov, do knižnice, ale aj do 
športového klubu. A samozrejme, do prí-
pravy rekonštrukcie trhoviska Miletičova. 
Kolegovia z VPS na tom pracujú už celé 
mesiace a je dôležité, že majú aj podporu 
poslancov. 

Okrem iných ste aj členom komisie 
mandátovej, legislatívno-právnej a 
kontroly. Prečo je podľa vás dôležitá?

Veľmi zjednodušene, aby poslanci ne-
dostávali na stôl materiály, ktoré nie sú 
právne v poriadku. Je to dôležité najmä 
pri poslaneckých návrhoch, keďže úrad 
má svoje právne oddelenie. Občas je totiž 
nadšenie predkladateľa také veľké, až za-
budne, že treba dodržiavať aj iné, súvisiace 
zákony. Návrh možno na prvý pohľad vy-
zerá atraktívne, možno logicky, možno sa 
dá na ňom pozbierať veľa lajkov, ale nedá 
sa realizovať. Aj napriek tomu všetkému 
sa však občas stane, že hlasovaním prejde 
na pohľad podobne skvelý nápad. Potom 
vznikne situácia, keď máme platné uzne-
senie, ktoré by mal úrad plniť, ale zároveň 
ho tým nútime porušovať zákon, lebo „je 
to správne a logické“.  Ale ani my a ani naše 
nápady nemôžu ignorovať zákon. A práve 
na to sme kolegami z komisie tu.

V čom vidíte špecifiká našej mestskej 
časti v porovnaní s ostatnými?

Ružinov je dokonalým miestom pre život 
vo veľkomeste. Je blízko centra, ponúka 
obrovské množstvo pracovných príležitos-

tí a miest na vyžitie, ale zároveň je omnoho 
pokojnejší. Nájdete tu veľa zelene, príjem-
né vnútrobloky a rozvíjajúci sa komunálny 
život. To, že ľudia v Ružinove nielen býva-
jú, ale aj žijú, nám jasne potvrdzuje aj ma-
sívny prílev nových obyvateľov.

Vašim domovským obvodom je Pošeň. 
Čo považujete za najdôležitejšie 
riešiť v tejto časti Ružinova?

Jednoznačne najviditeľnejším problémom 
tejto časti bola chátrajúca Hirošima. Pre 
veľkú časť Ružinovčanov to bol problém, 
ktorý bolo treba riešiť. Pre nás, ktorí na 
Pošni bývame, to boli desiatky ton od-
padkov, bezdomovci, ktorí si tam doslova 
zariadili byty, injekčné striekačky popri 
rozpadnutom oplotení. Práve preto je dô-
ležité, že sme sa v tomto pohli vpred. 

Život nám značne komplikujú aj nevyspo-
riadané komunikácie. Ťažko sa totiž vlast-
ným susedom vysvetľuje, prečo nemôžeme 
opravovať cesty, ktoré nie sú naše. Lebo 
nechápu, ako je možné, že takmer tridsať 
rokov neboli úrady schopné rozhodnúť, 
komu budú patriť a kto sa o ne bude mu-
sieť starať. Nuž a na záver... výstavba na 
každom voľnom kúsku. Naozaj už nevy-
hnutne potrebujeme územný plán, ktorý 
jasne určí pravidlá toho, ako by raz mohla 
táto časť Ružinova vyzerať. Aby sa táto ani 
žiadna iná jeho časť nezmenila na betóno-
vú džungľu, ale bola presne tým miestom, 
na ktoré sa denno-denne radi vraciame.

Žijem na Pošni. Žije tu moja rodina. Keď 
sa pozriem z okna, vidím 30 rokov zane-
dbávané ihrisko Albrechtova. Viem, čo 
hnevá mojich susedov. Preto to pre mňa 
nie sú len majetkovo-právne problémy. Je 
to skutočný život skutočných ľudí.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SI MYSLÍME O BUDÚCNOSTI MILETIČKY
Trhovisko na Miletičovej neodmysliteľne patrí k Ružinovu. Desaťročia bez komplexnej rekonštrukcie sa na jeho 
stave podpísali a dnes už nie je možnosťou, ale nevyhnutnosťou. Poslanci schválili 50-tisíc eur na vypracovanie 
projektu na jej revitalizáciu a prvé práce by sa mohli robiť už v zime. Zaujímalo nás, aká by podľa poslancov mala 
byť vynovená Miletička, čo znamená pre Ružinov a čo pre nich.

Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky)

Trhovisko Miletičova je pre mňa jedným zo symbo-
lov nielen Ružinova, ale celého mesta. Už mnoho ro-
kov sa tu ľudia stretávajú, a hlavne v sobotu to tu vždy 
pulzovalo životom. Ako dieťa si pamätám soboty, keď 
sme sa ráno vydali peši z domu na nákupy. Vždy som 
sa tešila na ochutnávku sudovej kapusty, kde predaj-
ca vytiahol celú guču na ochutnávku, aby sme vedeli 
čo kupujeme. Rovnako sú nezabudnuteľné babičky, 
ktoré od rána predávali domáce vajíčka, ale aj sne-
žienky a iné kvety, ktoré sme si kupovali do vázy na 

skrášlenie bytu. Niektorí si myslia, že Miletička je len 
o čínskom lacnom oblečení, ale nie je to tak. Nájdeme 
tu krásne kvety, zeleninu, ovocie, iné domáce výrob-
ky, pochutnáme si tu ráno na kávičke alebo čerstvo 
pripravených langošoch. Ide o komunitu a tento ráz 
treba zachovať, aby sme aj naše deti učili, že tu dosta-
nú domácu zeleninku, stretnú tu v sobotu známych, 
susedov a priateľov. Pri vynovení treba zachovať pô-
vodný ráz trhu a citlivo spolupracovať s obyvateľmi, 
najmä pamätníkmi, na zmenách.

Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov (Nivy)

Čo pre mňa znamená Miletička? Skôr – znamenala. 
Už nie. Znamenala miesto, kam som rada chodi-
la. Keď sme sa sťahovali z Petržalky do Ružinova, 
mojou požiadavkou bola aj poloha bytu – blízkosť 
dobrej školy a dobrého trhoviska, to znamená oko-
lie Košickej ulice. Trhovisko na Miletičke donedáv-
na vyhovovalo mojim predstavám, ale odkedy tam 
nie sú tie dobré tety farmárky so svojimi výrobka-
mi pestovanými s láskou, ktoré poznali nás a naše 
rodiny a my ich, kde ste postretali kopu známych, 
už tam nechodím. Už sa nemám koho opýtať, kde 

tá mrkva rástla (lebo by som dostala odpoveď, že  
vo veľkosklade). Trhovisko by malo byť miestom, 
kam chodia nielen gazdinky, ale aj šéfkuchári 
reštaurácií s michelinskou hviezdou, aby nakúpili 
čerstvú zeleninu, ovocie, či mäso. Želám si, aby tí, čo 
budú v súťaži navrhovať nový výzor trhoviska, boli 
nielen dobrí architekti, ale aj kuchári, aby rozumeli 
duchu trhoviska. Želám si, aby sa na Miletičku vrá-
tili kupujúci, aby som si mohla znovu dávať rande:  
v sobotu na Miletičke.

Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov (Štrkovec)

Miletička je prioritou klubu Team Vallo pre Ruži-
nov v úzkej spolupráci s magistrátom, preto pod-
nikáme viacero krokov na jej skrášlenie. Miletička 
by si mala ponechať svoj kultový ráz a nemala by 
konkurovať novopostaveným trhoviskám, to už by 
nebola tá naša pravá Miletička so svojou typickou 
atmosférou. Na ružinovskom zastupiteľstve sme 
na návrh Lucie Štasselovej a Kataríny Šimončičo-
vej schválili 50 000 eur na ideovo-architektonickú 
súťaž so zapojením odbornej verejnosti a projek-
tovú dokumentáciu rekonštrukcie a revitalizácie 

trhoviska. Jeden z ďalších krokov na skrášlenie Mi-
letičky som podnikol ako predseda Dozornej rady 
VPS, kde môj návrh na odstránenie billboardov 
schválilo predstavenstvo, no rokovania s billboar-
dovými spoločnosťami o ich serióznom odstránení 
boli neúspešné, museli sme preto podať tzv. žaloby. 
Navyše, v rámci schváleného rozpočtu sme spolu  
s Luciou Štasselovou a Katarínou Šimončičovou vy-
členili 15 000 eur z poslaneckých priorít na zeleň 
namiesto billboardov na plote trhoviska.

Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina)

Keď som v lete 2019 premýšľal ako riešiť problém 
chátrajúceho trhoviska a zároveň zachovať to, čo 
na ňom máme radi, vedel som, že ľudom musíme 
ukázať niečo konkrétne. Niečo, aby bolo jasné, že 
vieme, čo treba urobiť a vieme aj to, ako to spraviť. 
Teší ma, že sa nám podarilo v spolupráci s FA STU 
vytvoriť spoločenský tlak a dnes je rekonštrukcia 
trhoviska významnou témou a prioritou všetkých. 
Na zastupiteľstve sme schválili financie na súťaž 
s projektovou dokumentáciou. Dohliadať na ňu 
bude komisia územného plánovania a životného 

prostredia, ktorej som členom, a výsledky zo zrea-
lizovaných štúdií študentov budú podkladom pre 
finálne zadanie nového trhoviska. Boli to predštú-
die, brainstorming nápadov, ktoré zachytili podnety 
a vízie mladých kreatívnych ľudí. Chceme zachovať 
jedinečný genius loci tohto miesta a vytvoriť kva-
litný verejný priestor. Keďže na projekte pracujeme 
už viac ako pol roka, už v decembri sme dokázali 
nájsť aj spôsob, ako to zaplatíme – z developerského 
poplatku z výstavby Eurovea II.
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KRÍŽOVKA

HEREC ZA MIKROFÓNOM
Herec má vždy blízko k televízii a kamere. Nemusí ale bezpodmienečne 
stáť pred ňou. Dobrú prácu odvádza aj ako redaktor v spravodajstve. 

Už rok sa na našich obrazovkách objavu-
je Miroslav Málek. S mikrofónom v ruke 
mapuje aktuálne dianie v Ružinove a Bra-
tislave. No v sympatickom redaktorovi sa 
toho skrýva oveľa viac. Ľuďom je povedo-
mý nielen jeho výzor, ale tiež hlas. Miro 
je totiž aj filmový a dabingový herec. “Je 
zaujímavé stáť na druhej strane ako redak-
tor. Veľakrát robím rozhovory aj so svojimi 
hereckými kolegami, čiže si musím dávať 
veľký pozor na otázky. Každopádne, som 

rád, že som sa stal súčasťou ružinovskej te-
levízie. Je to zaujímavá práca so skvelými 
kolegami,” zhodnotil svoje pôsobenie v TV 
Ružinov. O tom, že nie je žiadnym začia-
točníckym hercom, svedčí aj fakt, že má za 
sebou hry v SND alebo v divadle Malá scé-
na. Aktuálne ho môžete vidieť na doskách 
divadla La KOMIKa a vo viacerých televíz-
nych seriáloch.

Katarína Kostková
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Lisál

AKO SI NÁS
NALADÍTE?

UPC
• analóg - kanál CH87
•  digitál - poz.71 frek. 578 Mhz

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

TELEKOM MAGIO
• digitálne vysielanie
   v HD: pozícia 609, 214*

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch

(Pozn.: TVR nie je prístupná cez služby Orange TV cez Internet, Orange TV cez satelit, vysielateľ môže meniť pozície kanálov pri zaraďovaní nových)





PARAZIT
4. 3. st 19:30 h

Južná Kórea, 2019
Oscar 2020 za najlepší film

MALÉ ŽENY
20. 3. pia 19:45 h

USA, 2019
Oscar 2020 za najlepšie kostýmy

4 ROČNÉ OBDOBIA
RUŽINOVA

23. 3. po 18.00 h
vyhodnotenie fotografickej súťaže

vstupné zadarmo

ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
7. 3. so 10:30 h

Soľ nad zlatom - Divadlo  
pod balkónom

vstupné zadarmo
pre rodiny z Ružinova

FILMOVÉ PREMIETANIE PRE  
SENIOROV Z RUŽINOVA

Železná lady, životopisný, VB/ Franc.
23. 3. po 14:00 h

vstupné zadarmo pre seniorov 
z Ružinova

27. 3. HAMLETI (Divadlo na zábradlí, Praha)

28. 3. DRAHÝ ŠPÁS (Divadlo Jána Palárika, Trnava)

29. 3. ZBABRANÁ HRA (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)

30. 3. MENO (Divadlo Andreja Bagara, Nitra)

31. 3. VRAŽDA KRÁLE GONZAGA (Dejvické divadlo, Praha)

1.4.ODHALENÁ PRAVDA (Stageartcz, Brno)

ANIME SHOW
2020

27. -29. 3. pia - ne 9:00 – 22:00 h
medzinárodný festival comicsu, 

anime a hier

JUDY 
14. 3. so 16:00 h

Veľká Británia, 2019
Oscar 2020 pre Renée Zellweger

RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINOO 
Chrobáčikovia: Ďaleko od domova, 

animovaná rozprávka, Franc.
28. 3. so 16:00 h

vstupné zadarmo pre rodiny 
z Ružinova

Kaštieľska 30

SDPRIEVOZ

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
DRAHOMÍR PRIHEL: 
PASTELY A DREVÁ

od 17. 3.
výstava obrazov 

vstupné zadarmo

Záhradnícka 95
www.rnd.sk

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

Laurinská 20
www.mestskedivadlo.sk

VÍTANIE JARI V PRIEVOZE
27. 3. pia 17:00 h

kreatívne tvorivé dielne a tanečný workshop
Prihlásenie na dana.plaskova@cultusruzinov.sk.

kapacita obmedzená, vstupné dobrovoľné

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
11. 3. 

Ako RND a SĽUK vrátili do života 
z pamätníka Štefánika.

réžia: Ondrej Spišák

JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO 
ROKOCH SO SĽUK-OM

10. 3. 
Ako legendu uchopili do svojich 

rúk RND a SĽUK
réžia: Juraj Nvota
a Stanislav Štepka

ANTIKVARIÁT

22. 3.
Príbeh známeho bratislavského 
antikvariátu Steiner, ktorý v ob-
dobí Slovenského štátu arizoval 

známy spisovateľ Ľudo Ondrejov.
réžia: V. Dubačová

hrajú: E. Vášáryová, M. Ďuriš,  
L. Lapišáková  

MUŽSKÉ ODDELENIE
4. 3.  (5. 3., 25. 3.)

Správa z nemocnice o mužoch, 
ale aj ženách

réžia: Juraj Nvota


