
11/2019

17. november
NEZABÚDAME



www.ruzinovskeecho.sk2

HISTORICKÁ ZÁMENA POZEMKOV
KONIEC KOMPLIKÁCIÍ: MESTO 
ZÍSKA POZEMKY OD MINISTERSTVA
Poslanci hlavného mesta podporili zámenu pozemkov medzi magistrátom 
a ministerstvom hospodárstva, vďaka ktorej mesto získa pozemky v devia-
tich mestských častiach. Najviac z nich, takmer 150-tisíc m2, sa nachádza  
v Ružinove.

Problém, ktorý desaťročia vyzeral ako  
neriešiteľný, sa podarilo naštartovať vďa-
ka tomu, že ministerstvo hospodárstva 
potrebovalo získať pozemky pod svojou 

budovou na Mierovej ulici, aby ju vôbec 
mohlo začať rekonštruovať. Rezort však 
nemal dostatočné zdroje na to, aby ho 
odkúpil. 

KALENDÁR
 5. nov.  Tvorivé dielne pre seniorov  

(14:30) DK Ružinov

 6. nov.  Poslanecké stredy:  
Mgr. Maroš Mačuha, PhD.  
(Ostredky)

13. nov.  Vítanie novorodencov 
(10:00 – 11:00 zasadačka 
miestneho úradu)

 Koncert pre seniorov:  
Slávne árie (14:30) DK Ružinov

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

20. nov.  Poslanecké stredy: 
Ing. Michal Gašaj, PhD. (Nivy)

 25. nov.  Výlet pre seniorov: 
BUK termál, Maďarsko  
(prihlasovanie do 15. 11.)

 27. nov.  Cestovateľské kino: 
Grécko, (16:30) DK Ružinov

 Poslanecké stredy: 
Mgr. Jozef Matúšek 
(Starý Ružinov)

 4. dec.  Výlet pre seniorov: Viedeň   
(prihlasovanie do 15. 11.)

 Poslanecké stredy:  
Mgr. Michal Vicáň  
(Ružová dolina)

 6. dec.  Jubilanti (10:00) DK Ružinov 
(prihlasovanie do 18. 10.)

 11. dec.  Poslanecké stredy:  
Mgr. Martin Ferák (Trávniky)

 18. dec.  Poslanecké stredy:  
JUDr. Matúš Méheš (Pošeň)

Stretnutia s poslancami sa konajú vždy 
od 16:30 do 17:30 v zasadačke miestneho úradu.

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: 
natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 4828 4551

Vážení 
susedia, milí 
Ružinovčania,

dnešné číslo Ruži-
novského Echa sme 
sa rozhodli venovať 
tridsiatemu výročiu 
Nežnej revolúcie.

Za tridsať rokov sa toho udialo naozaj 
veľa. Spoznali sme benefity slobody. 
Ale aj to, že nie je zadarmo. A že ak ne-
kráča ruka v ruke so zodpovednosťou, 
nefunguje. Zistili sme, že v dôsledku 
rýchlych zmien mnohí ľudia - a nebu-
dem klamať, aj štát a obce - nedokážu 
držať krok s dobou. Spomeňte si len 
na Ružinov pred tridsiatimi rokmi  
a dnes. 30 rokov po revolúcii stále ha-
síme také základné problémy ako vy-
sporiadavanie pozemkov, bez ktorých 
nevieme ani len opravovať mnohé 
chodníky či detské ihriská.

V novembri 1989 som bol ešte malý 
chlapec na základnej škole, no at-
mosféra tých dní sa mi aj tak vryla 
do pamäti. Oveľa viac som si však 
uvedomoval zmeny, ktoré prebiehali  
v rokoch nasledujúcich. V roku 2001 
som pomáhal zorganizovať jednu  
z najväčších ekonomických konferen-
cií na Slovensku. Nositeľ Nobelovej 
ceny, James Buchanan, vtedy rozprá-
val o tom, že transformácia sa skladá  
z troch procesov: zo zmeny ekono-
mickej, politickej a kultúrno-mo-
rálnej. Každá z nich je sama o sebe 
zložitá - a zvládnuť všetky tri, to je 
herkulovská úloha. Ekonomickú  
a politickú zmenu sme relatívne 
zvládli. Ale kultúrno-morálna trans-
formácia, tá je najťažšia. Aj z aktu-
álnych udalostí, ktoré práve hýbu 
Slovenskom, je zrejmé, že potrvá nie-
koľko generácií, kým sa naozaj etablu-
jú hodnoty ako slušnosť, nekradnutie, 
dodržiavanie pravidiel. 

Aj napriek tomu som rád, že som zažil  
všetky tieto zmeny. Žiadne iné gene-
rácie nemali šancu zažiť na vlastné oči 
ako rýchlo sa svet okolo nich mení.  
A nielen za to vždy budem tejto dobe 
okolo nás vďačný.

Váš starosta

mailto:natasa.horvathova@ruzinov.sk
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Pozemky zadarmo

Zástupcovia ministerstva prijali návrh 
starostu Martina Chrena, ktorý sa ro-
kovaní zúčastňoval po boku primátora 
Matúša Valla a jeho tímu. Odborníci  
z magistrátu na základe tejto dohody 
spracovali detailné podklady. Mesto pre-
dá pozemky výhodnejšie, ak minister-
stvo zároveň odovzdá hlavnému mestu 
všetky pozemky v meste, ktoré doteraz 
čakali na delimitáciu. 

Ministerstvo hospodárstva tak získa po-
zemok v hodnote približne 2 miliónov 
eur za 200-tisíc a magistrát pozemky  
v hodnote takmer 50 miliónov.

Čo bude ďalej?

Potom ako prebehne zámena a mesto 
bude zapísané na príslušných listoch 
vlastníctva,  bude nasledovať proces, 
ktorým magistrát konkrétne pozemky 
zverí do správy jednotlivých mestských 
častí. 

Prečo je zámena dôležitá?

Mestské časti môžu investovať peniaze 
len do majetku, ktorý vlastnia alebo kto-
rý majú zverený do správy od hlavného 
mesta. Požiadavky, aby opravili škôlku, 
chodníky alebo detské ihrisko, ktoré 
vlastní niekto iný, resp. nemajú žiadneho 
vlastníka, len preto, že sa nachádza v ich 
katastrálnom území, im zákon nedovo-
ľuje. Schváleniu tohto dokumentu pred-
chádzala medzi poslancami mestského 
zastupiteľstva búrlivá diskusia. Vďaka 
tejto zámene sa tak budú môcť začať rie-
šiť investície, ktoré tridsať rokov stáli. 

Najznámejšie lokality

■ Drieňová, okolie reštaurácie U Deda     
   (parkovisko a detské ihrisko) 
■ Sedmokrásková (detské ihrisko) 
■ Velehradská (pozemok pod škôlkou) 
■ Štrkovec, Trávniky, časť vnútroblokov 

Celý dokument nájdete na  
www.bratislava.sk

TAKÝTO BOL RUŽINOV: JAZERO ROHLÍK
Neďaleko najznámejšieho ružinovského 
jazera Štrkovec, priamo pod oknami ne-
mocnice, leží ďalšie – Rohlík. 

Pôvodne bolo o tretinu väčšie a svoj ná-
zov získalo podľa nezameniteľného tvaru. 
Už od šesťdesiatych rokov sa v ňom ľudia 
bežne kúpali a chodili na ryby. Dnes už je 
miestom hlavne pre rybárov.

Potom, čo pred niekoľkými týždňami 
došlo k dohode medzi mestom a minis-
terstvom zdravotníctva, však bude môcť  
v tejto časti vzniknúť napríklad tichý tera-
peutický parčík.

Našli ste doma nejaké zaujímavé foto-
grafie z Ružinova, aký bol pred rokmi? 
Pošlite nám ich naskenované na adresu  
fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.Archív RE

STALO SA...

Úspešné hody

Ružinovské hodové slávnosti tento rok pri-
vítali viac ako 25-tisíc návštevníkov z ce-
lej Bratislavy. Najviac záujemcov prilákali 
koncerty skupiny Rednex, Lenky Filipovej a 
Hany Zagorovej. Víťazom sa stal raper Kali, 
ktorého si prišlo pozrieť takmer 8-tisíc fa-
núšikov všetkých vekových kategórií.

Rekonštrukcie ciest

V čase uzávierky tohto čísla bola tesne pred 
ukončením rekonštrukcia Krasinského uli-
ce v Prievoze. Nasledovať budú Ružová do-
lina a Čečinová ul.

Príspevok na dopravu

Mestská časť začala s realizáciou projektu, 
ktorý by mal handicapovaným občanom 
zjednodušiť presuny po meste poskytova-
ním finančného príspevku na dopravu vo 
výške 5 eur/ jazda - na jazdu špeciálnym ta-
xíkom, ktorý prepravuje aj invalidné vozíky. 

Viac informácií sa dozviete na tel. čísle 
02/ 48 28 44 51 alebo na e-mailovej adrese  
natasa.horvathova@ruzinov.sk.
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REGULOVANÉ PARKOVANIE V ZÓNE 500 BYTOV
NOVÉ PRAVIDLÁ BUDÚ PLATIŤ UŽ OD 1. DECEMBRA 
Príprava pilotného projektu rezidenčného parkovania sa blíži do finále. Prečítajte si, čo potrebujete vedieť o pod-
mienkach pre vydanie parkovacích kariet.  Tie budú platiť do roku 2021, kedy začne fungovať celomestský parko-
vací systém.

Zóna 500 bytov patrí už roky z pohľadu 
parkovania v Ružinove medzi najkritic-
kejšie, keďže ju zamestnanci a návštevníci 
neďalekých bizniscentier pravidelne využí-
vajú ako bezplatné parkovisko. Obyvatelia 
tak majú problém zaparkovať v okolí svo-
jich bytov a už celé roky žiadajú o stano-
venie jasných pravidiel. Dlho a do detailov 
sa o tom diskutovalo aj pred niekoľkými 
dňami na stretnutí s občanmi, ktorí v tejto 
oblasti žijú a poznajú situáciu najlepšie. 

Čo sa zmení?

Ešte pred Vianocami, už od 1. decembra 
2019, bez parkovacej karty, s výnimkou 
presne určených návštevníckych miest,  
v tejto lokalite počas pracovných dní ne-
zaparkuje. Naopak, rezidenti budú môcť  
v zóne parkovať bezplatne. Už od prvého dňa 
budú dodržiavanie nových pravidiel kontro-
lovať príslušníci mestskej polície a poverení 
zamestnanci mestskej časti.

Parkovanie pre nerezidentov

Nezabúda sa ani na návštevy alebo situá-
cie kedy obyvatelia potrebujú parkovanie 
napríklad pre opravárov. Takéto miesta sú 
vyznačené na časti Velehradskej ulice (o 
presných časoch, kedy bude parkovanie 
obmedzené, budeme informovať na strán-
ke www.ruzinov.sk) alebo na parkovisku 
na Bazovej ulici.

Viac na  www.ruzinov.sk 

Regulované 
ulice

Budovateľská, Súťažná, Revúcka,  
Pavlovova, Kulíškova, Velehradská,  

Azovská, Koceľova, Bazová

Obyvatelia ulíc 
(podľa trvalého pobytu)

Budovateľská, Súťažná,  
Revúcka,  Pavlovova, 

Velehradská 7 – 9, 
Azovská, Koceľová 2 – 14,  

Bazová 1 – 11,  Páričkova 1 – 25 
Svätoplukova 

Kto má nárok na 
vydanie karty?

Fyzická osoba
  ■ trvalý pobyt v zóne
  ■  vzťah k vozidlu (vlastník, držiteľ, vo-
zidlo evidované na živnosť, služobné 
auto na súkromné účely, zmluva o pre-
nájme, zmluva o užívaní vozidla)

  ■  držiteľ vyhradeného parkovania nemá 
nárok na vydanie parkovacej karty

  ■  vydávanie povolení pre osoby ZŤP sa 
nemení

Právnická osoba
  ■ sídlo firmy, resp. prevádzky v zóne
  ■  vzťah k vozidlu (v tech. preukaze uvede-
né IČO)

Kedy a kde si môžete 
vybaviť kartu?

  ■ prijímanie žiadostí: od 4. 11. 
  ■ vydávanie kariet: od 15. 11.
  ■  v kancelárii prvého kontaktu miestneho 
úradu – vždy počas pracovných dní

  ■  v SD Nivy, Súťažná ul. počas novembra: 
7:30 – 9:00 a 15:00 – 18:00

Čo treba so sebou priniesť?

  ■  údaje o vozidle (technický preukaz – 
typ, EVČ)

  ■ údaje o držiteľovi auta (meno, adresa)
  ■  údaje o nehnuteľnosti (adresa, číslo LV, 
poschodie, číslo bytu)

  ■  príp. nájomná zmluva
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RUŠENIE NOČNÉ POKOJA
RUŽINOV URČIL PRAVIDLÁ: HLUK NETOLERUJEME
Obyvatelia bytoviek vs. podniky, v ktorých sa hrávajú koncerty alebo pred 
ktorými dlho po záverečnej postávajú hluční zákazníci – problém, ktorý sa 
opakuje celé roky. Dve skupiny ľudí, dva principiálne odlišné názory na 
tento problém.

Bazová, Narcisová, Stachanovská alebo Se-
beríniho. To sú miesta, kde sa obyvatelia 
najčastejšie sťažujú na hluk zo susediacich 
podnikov. Výrazné obmedzenie otváracích 
hodín by trestalo tú väčšinu prevádzok, 
ktoré sa správajú voči svojmu okoliu zod-
povedne. Práve preto pristúpil Ružinov  
k obmedzeniu výlučne tých aspektov, ktoré 
znepríjemňujú život ľuďom z okolia.

Pravidlá pre koncerty

Nové všeobecne záväzné nariadenie reagu-
je presne na takéto skúsenosti obyvateľov 
a zakazuje po 21:00 koncerty na terasách 
alebo dvoroch podnikov, ktoré sa nachá-

dzajú v blízkosti obytných domov. Rovnaké 
pravidlo platí aj vtedy, ak sa tieto koncerty 
alebo iné hlučné akcie konajú v interiéri, ale 
hluk z nich preniká von, či už kvôli zlej zvu-
kovej izolácii alebo otvoreným oknám.

Zodpovednosť majiteľov 

Za hlučných zákazníkov, ktorí postávajú 
pred podnikmi a robia neporiadok, majú 
podľa tohto nariadenia zodpovednosť ma-
jitelia prevádzok. Ak teda budú napríklad 
postávať s pivom pred podnikom a rušiť 
okolie, pokutu zaplatí majiteľ. A tento-
krát už nepôjde o symbolických sumu, ale 
môže dosiahnuť výšku až 6 638 eur. 

Kontrola hlasitosti

Aj toto leto sme my, rovnako ako polícia, 
opakovane riešili podnety na stále tie isté 

prevádzky. Práve po tejto skúsenosti plánuje 
mestská časť zaviesť vlastné merania hluku 
certifikovanou službou, aby už nedochá-
dzalo k spochybňovaniu  ich výsledkov.

TRANSPARENTNEJŠÍ RUŽINOV 
ČO CHYSTÁME NAJBLIŽŠIE?
Počas nasledujúcich mesiacov pribudnú na stránke mestskej časti podrob-
nejšie informácie o fungovaní úradu, jednotlivých organizácií, ale  lepšie 
spoznáte aj pozadie jednotlivých volených zástupcov.

Prvými novinkami, ktoré budú zverejnené 
na webe mestskej časti ešte pred Viano-
cami, budú životopisy poslancov, členov 
predstavenstiev, dozorných rád a riaditeľov 
organizácií, ktoré budú dokresľovať pro-
fesionálny rámec jednotlivých volených  
a menovaných predstaviteľov. Poslan-
ci zároveň súhlasili aj s tým, aby 
miestny úrad zverejňoval informácie  
o tom, aké príjmy majú zo zdrojov mest-
skej časti, tj. napr. za sobášenie, alebo 
za členstvo v jednotlivých orgánoch, 

kde zastupujú mestskú časť. V ďal-
šej fáze budú na jedno miesto na webe 
mestskej časti sústredené zmluvy, zá-
pisnice, výročné správy, poradovníky  
a iné relevantné dokumenty, a to všetko  
v podobe, ktorá umožní čo najjednoduch-
šie a najzrozumiteľnejšie vyhľadávanie.          

Chránime vás

Počas posledného roka sa v rámci agendy 
vedenia úradu objavilo niekoľko mimo-

riadne citlivých situácií, kedy sa občania 
buď báli, že bude prezradená ich totožnosť 
alebo že ich podnet bude zametený pod 
koberec. 

Práve pre tieto situácie, kedy sa ľudia boja 
riešiť niektoré situácie osobne, bola pred 
niekoľkými mesiacmi zriadená e-mailová 
adresa pomoc@ruzinov.sk. Identita ozna-
movateľa je v nej chránená presne podľa 
jeho požiadaviek, presne viete, s kým ko-
munikujete a aký je nasledovný postup.

Táto adresa nenahrádza podnety@ruzi-
nov.sk, v rámci ktorej sa riešia požiadavky 
a otázky, ktoré súvisia s agendou úradu.   

Hladáte
darcek?

Vyberte si iba najkvalitnejsie
hracky z celého sveta!

ˇ

kupón

bábiky a príslušenstvo
drevené hračky

hudobné nástroje
kreatívne hračky

stavebnice
autíčka

plyšové hračky
karneval

kreatívne hračky
pre bábätká

spoločenské hry
školské potreby

hračky na von

0948 000 078 - www.fi lipko.toys
Krížna 36, Bratislava /zastávka Krížna/

pondelok-piatok 9:00 - 19:00, sobota 9:00 - 13:00

-5%

̀

ˇ
ˇ

Nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Kupón si môžete uplatniť do 30. 11. 2019
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OZNAMY
Ružinovská lýra

Nádejní skladatelia a textári sa aj tento rok 
do 18. novembra môžu prihlásiť do súťaže 
autorských piesní a spolu s profesionálnou 
kapelou a sláčikovou sekciou symfonické-
ho orchestra vystúpiť pred publikum. Veľ-
ké finále sa uskutoční 8. decembra.

Viac informácií nájdete na webovej strán-
ke: www.cultusruzinov.sk a na facebooko-
vom profile Cultusu.

Športujte v areáloch RŠK

Vedeli ste, že Ružinovský športový klub 
spravuje okrem školských telocviční aj nie-
koľko areálov, ktoré môžu obyvatelia vyu-
žiť na nespočet voľnočasových aktivít, vrá-
tane veľkého množstva krúžkov pre deti, 
žiakov. Okrem Areálu hier Radosť pri Štr-
kovci na Drieňovej je tiež správcom areálu 
netradičných športov na Pivonkovej ulici, 
areálu Nevädzová, Zimného štadióna Vla-
dimíra Dzurillu. Spolu s mestskou časťou 
a s Cultusom Ružinov pripravuje športové 
a spoločenské podujatia zamerané najmä 
pre deti a mládež. 

Všetky informácie o RŠK, ako aj pre-
hľad jednotlivých krúžkov, nájdete na  
www.rskruzinov.sk.

HĽADÁME KOLEGOV

Mestskí policajti / policajtky
Mestská polícia v Bratislave patrí medzi 
najvyťaženejšie na Slovensku. Len v dru-
hom bratislavskom obvode by sme po-
trebovali ešte aspoň dvadsiatku nových 
policajtov. Uchádzači, ktorí máte aspoň 21 
rokov, strednú školu s maturitou a ste bez-
úhonní, viac informácií spolu s prihláškou 
nájdete na www.budpolicajt.sk.  

Opatrovateľ / opatrovateľka
Ružinovský domov seniorov, výnimoč-
né zariadenie, najväčšie svojho druhu na 
Slovensku, hľadá opatrovateľov / opat-
rovateľky. Ak máte o túto prácu záujem, 
viac informácií sa dozviete na tel. čísle  
02/ 534 802 17.

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.

POZEMKY ALEBO BUDOVY
POZRITE SI, ČO ODPREDÁVA ŠTÁT
Pozemky na Pažítkovej v okolí Rotundy, alebo pozemok a stavba na Gagarino-
vej ulici, kde kedysi sídlil Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany. To je len 
zlomok z toho, čo môžete nájsť v ponuke registra ponúkaného majetku štátu.

Pri predajoch pozemkov, ale aj pri chysta-
nej novej výstavbe, voči ktorej majú oby-
vatelia výhrady, sa často objavujú žiadosti, 
aby týmto plánom mestská časť zabránila, 
prípadne aby zaistila zachovanie existujú-
ceho stavu, najčastejšie napríklad parkova-
cích miest.

Keď predáva mesto alebo mestská časť, ko-
nečné rozhodnutie majú v rukách poslan-
ci. Bez ich súhlasu nemôžu primátor ani 
starosta zmluvy podpísať. Ak je však pre-
dajcom súkromná osoba, iná firma alebo 
niektorá z inštitúcií, nemá mestská časť 
právomoc zasahovať do tohto procesu,  
a to, že sa pozemok nachádza v jej ka-
tastrálnom území, jej takéto právo tiež ne-
dáva. Na rozdiel od súkromného majetku 
je však prebytočný majetok štátu zverejno-

vaný centrálne prostredníctvom registra 
ponúkaného majetku štátu, ktorý spravuje 
ministerstvo financií.  Prehľad hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, ktorý je v ponu-
ke, nájdete na www.ropk.sk. 

Zákon inštitúciám neprikazuje, aby v ta-
kýchto prípadoch ponúkali majetok pred-
nostne napr. mestským častiam. Takisto 
by sa museli zúčastniť elektronických 
aukcií a vzhľadom na ceny v tejto oblasti 
a zverejňované primerané ceny, nemajú 
k dispozícii dostatočný rozpočet na to, aby 
ich odkúpili. 

Práve dve ponuky spomínané v úvode boli 
pred časom dané do predaja a jeden z po-
zemkov momentálne využívajú domáci na 
parkovanie pre asi šesťdesiat áut.

ODŤAHY SA ODKLADAJÚ 
Autovrakovisko, na ktoré sa odvážali autá z celej Bratislavy, začne realizo-
vať ďalšie odťahy najskôr pred Vianocami.

Najviac podnetov, ktoré dostáva mest-
ská časť, sa týka odpadkov na verejných 
priestranstvách. Hneď na druhom mies-
te nasledujú žiadosti o odstránenie áut, 
ktoré občas aj roky stoja bez pohnutia 
na jednom mieste. V minulom čísle Ru-
žinovského echa sme písali o tom, aké 
podmienky musia byť splnené, aby mohol 
miestny úrad odťah nariadiť. 

Len z komunikácií v správe magistrátu 
by bolo treba mesačne odstrániť približne 

tridsať áut, v Petržalke je ich za rovnaký čas 
asi sedem a podobná je situácia v Ružino-
ve. V okolí Bratislavy sú len dve vrakoviská, 
ktoré spĺňajú podmienky na to, aby mohli 
ekologicky spracovávať staré vozidlá. Vraky 
nie je možné zaviesť na ľubovoľnú skládku, 
prevádzkovatelia musia spĺnať špeciálne 
podmienky a mať súhlas ministerstva. 

O obnovení preberania vozidiel budeme 
informovať. Dovtedy by sme obyvateľov 
požiadali o trpezlivosť.
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Zažili sme...

V minulom čísle Ružinovského echa 
sme písali, akým útokom a vyhrážkam 
fyzickými útokmi aj voči ich deťom 
čelia kolegovia, ktorí sa venujú odťa-
hom áut. Podobné situácie zažili aj ko-
ordinátori zberu odpadu, keď jedného 
z nich dokonca napadli.

KRAJŠÍ A ČISTEJŠÍ RUŽINOV
Tri soboty, 118 veľkokapacitných kontajnerov a viac ako 120 ton odpadu.  
To je výsledok jesenného zberu v Ružinove.

Dvakrát do roka – vždy na jar a na jeseň 
- organizuje mestská časť zber objemného 
odpadu. V kontajneroch tak skončí všetko, 
čo si dokážeme predstaviť - smetné koše, 
nábytok, ale aj časti dopravných značiek. 

Čo vyhadzujeme?

Zber je pre Ružinovčanov možnosť ako sa 
veľmi jednoducho zbaviť veľkoobjemné-
ho odpadu. Vyhodiť mohli starý nábytok, 
umývadlá, kuchynské linky, koberce, ale-
bo napríklad aj linoleá.  Napriek tomu, že 
na každom kontajneri bol nalepený plagát  
s inštrukciami, čo sa vyhadzovať nesmie, 
aj tak v nich skončili desiatky pneumatík  
a množstvo elektrospotrebičov. Najviac 
kontajnerov odpadu sa vyzbieralo v Prie-
voze - až 42, na druhej priečke sa umiest-
nila Ružová dolina, odkiaľ ich VPS odviez-
la 17 a bronzovú pozíciu získali Ostredky 
s 15 kontajnermi. Naopak, najmenej, len 
1 kontajner zaplnili obyvatelia vo Vlčom 
hrdle a po 2 na Pošni a Trávnikoch.

Koľko to stálo?

Počas troch sobôt boli kontajnery rozmiest-
nené na desiatich miestach na území celého 
Ružinova. V službe boli šoféri, koordinátori 
zberu odpadu a vždy po víkende sa vyzbie-
raný odpad ešte ručne dotrieďoval – a bolo 
ho viac ako 400 ton. Jesenný zber odpadu 
tak stál mestskú časť 25-tisíc eur.

Pomoc polície

Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy 
skupinky ľudí vyberali kontajnery alebo si 
dokonca brali odpad priamo od ľudí, ktorí 
ho prinášali, pomáhala zamestnancom VPS 
aj hliadka mestskej polície a aby sa zabráni-
lo neoprávnenému nakladaniu s odpadom, 
požiadal miestny úrad o spoluprácu aj štát-
nu políciu.

Potápači v Štrkovci

Dvadsiatka potápačov, ktorých zorganizo-
val jeden z ružinovských poslancov, Martin 
Ferák, v predposlednú októbrovú sobotu 
čistila Štrkovecké jazero, z ktorého počas 
niekoľkých hodín vynosili plný kontajner 
odpadu. Vrátane množstva smetných ko-
šov, ktoré sa počas posledných mesiacov  
a rokov postrácali z okolia jazera.

Čo keď narazím na 
čiernu skládku?

Znečistenie verejného priestranstva je 
jedným z najčastejších podnetov, ktoré 
miestny úrad dostáva prostredníctvom ad-
resy podnety@ruzinov.sk alebo odkaz pre 
starostu. Viac ako tri štvrtiny z nich bývajú 
nesprávne označené ako nelegálna skládka 
a ide najmä o neporiadok v okolí smet-
ných nádob alebo pri garážach. 

Povinnosť odpratať takýto odpad však 
má správca nehnuteľnosti a nie mestská 
časť. Kusy nábytku alebo iný objemný od-
pad, ktorý niektorí ľudia jednoducho po-
stavia ku kontajnerom, pritom OLO taxi 
naloží a odvezie len za 25 eur. VPS rieši 
týždenne desiatky podnetov, za ktoré majú 
niesť zodpovednosť správcovia, ktorým 
musí venovať desiatky hodín a za ktoré po-
tom platí mestská časť.

PRIHLÁSTE SA
Vianoce pre 
seniorov

Radi by sme pozvali osamelých seniorov, 
ktorí nemajú nikoho blízkeho a nie sú 
umiestnení v zariadení pre seniorov, na 
štedrovečernú večeru. Uskutoční sa 24. de-
cembra o 13:30 v jedálni domova dôchod-
cov na Sklenárovej 14.

Záujemcovia sa môžu prísť osobne prihlá-
siť do 6. decembra do kancelárie prvého 
kontaktu na miestnom úrade (Mierová 21).

V prípade otázok sa môžete obrátiť na  
02/ 48 28 42 67 alebo 02/ 48 28 44 51

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY

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?
zbgis.skgeodesy.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

Agenda magistrátu?
+421 259 356 111
info@bratislava.sk
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OZNAMY
Darujte krv

Ružinovská vianočná kvapka krvi pokraču-
je 2. decembra v poradí už 8. ročníkom. 0d 
8:00 do 12:00 môžu záujemcovia v priesto-
roch OC Retro darovať krv a podľa infor-
mácií Národnej transfúznej služby tak kaž-
dý rok urobí 80 až 100 Ružinovčanov, ale aj 
obyvateľov okolitých mestských častí. 

Školenie: Seniori  
a moderné technológie

Počítače a mobilné telefóny už dávno 
nie sú výsadou len mladých, ale den-
no-denne ich používajú všetky vekové 
kategórie. Seniori z našej mestskej časti, 
ktorí chcú získať viac skúseností pri ich 
používaní, sa až do 6. novembra môžu na 
miestnom úrade prihlásiť na workshopy, 
ktoré pre nich organizuje Lenovo v spo-
lupráci s mestskou časťou v nasledujú-
cich termínoch vždy od 9:00 do 11:30,  
11., 12. a 13. novembra. 

Výlety pre seniorov

Ružinov organizuje pre dôchodcov pravi-
delné výlety. Spolu s prihláškou záujemca 
predloží doklad o výške dôchodku a zák-
lade toho zaplatí účastnícky poplatok. 

■ dôchodok do 365 eur –1 euro 
■ 365,01 až 565 eur – 5 eur 
■ nad 565,01 eur – 10 eur 
(prehľad akcií je uvedený na strane 2)

AKO TO DOPADLO 
OBEDY ZADARMO RUŽINOV ZVLÁDOL
Prvé týždne od spustenia projektu „obedy zadarmo“ ukázali, že napriek pô-
vodným obavám o to, ako sa školy, žiaci a rodičia budú vedieť zosúladiť 
s novými pravidlami, komunikácia funguje. Štatistiky to jasne potvrdzujú.

Napriek zavádzajúcemu pomenovaniu 
obedy zadarmo nie sú vôbec zadarmo. 
Štát prepláca len priame náklady na su-
roviny v hodnote 1,20 eura na žiaka / deň  
- a navyše len na obed, ktorý si dieťa v ško-
le naozaj vyzdvihne. 

Obedy – to však nie sú len suroviny, ale aj 
ďalšie nemalé režijné náklady od vybave-
nia kuchýň až po platy zamestnancov škol-
ských jedální. Navyše, kým v minulosti 
rodičia platili mesačne za obedy pre jedno 
dieťa približne 35 eur, teraz je to už len ré-
žia vo výške 13 eur. 

Za prvý mesiac si žiaci neodobrali len 
asi 150 obedov, čo predstavuje len necelé  
4 percentá zo všetkých uvarených obedov. 
Skúsenosti takisto potvrdzujú, že systém 

odhlasovania z obedov funguje veľmi 
dobre. V prípade neskorého nahlásenia 
neprítomnosti navyše zvyknú rodičia ale-
bo spolužiaci dieťaťu tento obed vyzdvih-
núť. 

Odhlasovanie obedov súvisí skôr so štruk-
túrou jedálneho lístku a to je jeden z dô-
vodov, pre ktoré sa Ružinov zapojil do pi-
lotného projektu flexi stravovania, ktoré sa 
bude testovať v jedálni na ZŠ Kulíškova.

Počet žiakov v ZŠ 4497 
Počet stravníkov 4011 
Počet načas odhlásených žiakov 80 
Počet neprítomných na vyučovaní 45 
Počet neodobratých obedov   cca 150

(september 2019)

POZÝVAME VÁS DO DIVADLA: 
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva 
našich seniorov na premiérové predstavenie 

utorok 12. november 2019 o 10:00
Radošinské naivné divadlo - Záhradnícka 95

Seniori s trvalým pobytom v Ružinove si môžu vyzdvihnúť max. 2 lístky na osobu  
od 4. do  11. novembra v čase úradných hodín v kancelárii prvého kontaktu miestneho  

úradu (Mierová 21). Pri prevzatí lístkov je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.



Ponúkam prácu
pre upratovačky na TPP pre pracovisko

Ružinov a Antolskú v Petržalke.
Pracovná doba od 06.00 hod. do 14.30 hod. 

Tel. kontakt pre Ružinov:
Jozef Sabo 0914 321 998 - vedúci prevádzky  

Tel. kontakt pre Petržalku:  
Michal Ivan 0914 321 990 - vedúci prevádzky

INZERUJTE V ECHU!
reklama@tvr.sk

Oprava a servis 
všetkých

apple  
zariadení

OC RETRO
Nevädzová 6
Bratislava

www.ishopmacs.sk
0910 507 878
info@ishopmacs.sk

• Náročné opravy základných dosiek

• Čistenie a výmena teplovodivej pasty

• Softwérové nastavenia a inštalácie

• Výmena komponentov

• Oprava obliatych macbookov

• GrafickÉ problémy (výmena GPU)

• Výmena lcd, klávesníc, batérií

• expresné opravy na počkanie

zľava 
na servis

10%  

predaj  |  výkup  |  servis
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KULTOVÉ HLÁŠKY AKO SYMBOL MINULÉHO REŽIMU
FILMY NAMIESTO UČEBNÍC DEJEPISU
Ubehlo tridsať rokov a generácia, ktorá sa narodila až po revolúcii, už vycho-
váva svoje deti. Obdobie, kedy ľudia nemohli cestovať, študovať, čo chceli, 
a prácu im jednoducho pridelili, si nedokážu predstaviť. Historky o tom, ako 
sme pred Vianocami stáli celé hodiny v rade na horké pomaranče (a možno 
sme ich ani vôbec nedostali), im prídu ako z iného sveta.

Štyridsať rokov neslobody sa zmenilo len 
na niekoľko strán a faktov v učebniciach 
dejepisu a väčšinu emócií si ľudia odnáša-
jú vďaka filmom, ktoré sa v tomto obdo-
bí odohrávajú. Občas v skratkách, občas 
s vtipným nadhľadom a občas v podobe 
artových drám pre fajnšmekrov. Za ma-
ximálne dve hodiny nám však ponúknu 
atmosféru doby, na ktorú by sme nemali 
zabudnúť.

Pripravili sme pre vás prehľad toho najlep-
šieho, čo si môžeme pozrieť, ak sa chcete 
ponoriť do minulosti a zároveň si vychut-
nať herecké koncerty tých najsilnejších 
mien z Česka a zo Slovenska.

Pelíšky

„Mě by jen zajímalo, kde udělali soudru-
zi z NDR chybu...“ Najznámejšia hláška  
z filmu režiséra Jana Hřebejka Pelíšky opi-

suje príbeh troch generácií na konci šesť-
desiatych rokov minulého storočia. Vďaka 
humoru, citlivému spracovaniu a skvelým 
výkonom umelcov ako Miroslav Donutil, 
Jiří Kodet alebo Eva Holubová, je pova-
žovaný za jeden z najlepších novodobých 
českých filmov. Film má dnes dvadsať 
rokov, videli ho milióny divákov, citáty  
z neho sa stali súčasťou popkultúry a sú 
dnes bežným spôsobom ironizovania 
mnohých životných situácií. Lebo... „Když 
něco není z USA, tak se to pánům nelíbí.“

Učiteľka

Ten istý režisér stojí aj za filmom Učiteľ-
ka, ktorý od svojej premiéry pred troma 
rokmi získal uznanie nielen odbornej 
verejnosti, ale aj divákov. Film v hlav-
nej úlohe s obľúbenou Zuzanou Mauréry  
v úlohe učiteľky, ktorá „vie ako to chodí“, 
oslovil najmä tým, že opisoval úplne bež-

né životné situácie, ktorým denno-den-
ne čelila väčšina ľudí. Aj táto učiteľka je 
na prvý pohľad milá, chápavá a oddaná.  
V skutočnosti však svojich študentov a ich 
rodičov manipuluje pre svoj vlastný zisk – 
tu kaderníčka zadarmo, tu otecko, ktorý jej 
zadarmo poopravuje veci v byte... Všetko 
sa ale začne rúcať v momente, keď sa jej 
niektorí rodičia rozhodnú vzoprieť. 

Fair Play

Napriek názvu je tento filmu presne o tom, 
ako život často vôbec nie je fér a ako často 
si ľudia volia ľahšiu cestu a kompromisy 
s vlastným svedomím. Mladá šprintérka 
Anna (Judit Bardos) sa dostáva do Stredis-
ka vrcholového športu. Tréner a jej matka 
sa v nej vidia a dúfajú, že zvládne kvalifi-
káciu a dostane sa na olympiádu. Bez toho, 
aby o tom dievča vedelo, jej začnú podávať 
anaboliká. Bude pre ňu dôležitejšie hrať fér 
alebo dostať sa za hranice a môcť emigovať?

Šakalí léta a Rebelové

Pre tých, ktorí majú radi vážne témy spra-
cované netradičným spôsobom, sú tu 

Pelíšky

Oteckovia



www.ruzinov.sk 11

práve Šakalí léta a Rebelové. Prvý z nich, 
v hlavnej úlohe s obľúbeným Martinom 
Dejdarom, ktorý ako chuligán a milov-
ník rockenrollu prichádza v roku 1959 do 
ospalého malomesta, kde jeho prítomnosť 
vyvolá značný rozruch. A titulnú pieseň 
Ivana Hlasa – Na kolena – hrajú v rádiách 
dodnes. Stret malomesta, túžby po slobo-
de a nadčasovej hudbe nájdete aj v ďalšom 
hudobnom filme, Rebelové. Príbeh trojice 
mladíkov, ktorí túžia emigrovať na západ, 
ale v mestečku na hraniciach im úvahy  
o budúcnosti za železnou oponou skom-
plikuje stretnutie s troma mladými diev-
čatami. Soundtrack k tomu filmu patrí 
dodnes medzi najobľúbenejšie.

Zbohom, Lenin

Film God bye, Lenin! síce nie je česko-slo-
venskej proveniencie, ale je spracovaný 
s humorom a ukazuje veľmi presne stret 
dvoch svetov – nostalgie po tom, čo bolo, 
spomienkového optimizmu a túžby po is-
totách a sveta, ktorý je slobodný, ale pri-
náša aj rozdiely a viac neistoty. Je október 
1989 a nadšená podporovateľka socialis-
tického zriadenia upadne do kómy potom 
ako v televízii uvidí svojho syna Alexa  
na protištátnej demonštrácii. Prejde osem 

mesiacov, padne berlínsky múr, začne 
nástup kapitalizmu a pani Kernerová sa 
preberie. Keďže lekári majú strach, že šok  
zo všetkých týchto zmien by pre ňu mohol 
byť fatálny, vytvorí pre ňu Alex iný svet. 
Svet, v ktorom sa nič nezmenilo. Lenže je 
len otázkou času, kým to praskne...

Amnestia

Posledným z našej filmovej prehliadky je 
najnovšia filmová novinka – film režiséra 
Jonáša Karáska – Amnestia. Herci Juraj 
Bača, Marek Majeský, Aňa Geislerová, 
Roman Luknár a Ján Jackuliak nám pred-

stavia príbeh troch rodín, ktoré zažívali 
komunistickú perzekúciu a venuje sa aj 
vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si do-
konca vyžiadala vojenský zákrok. 

Nech si už vyberiete ktorýkoľvek z filmov 
alebo kníh, rozhodne stojí za to venovať im 
pár hodín svojho času. Učebnica síce popí-
še fakty, ale neukáže, ako ľudia žili. Ani čo 
cítili alebo ako sa museli rozhodovať a aké 
kompromisy robiť. Lebo dejiny, to nie sú 
len letopočty. Sú to príbehy bežných ľudí. 
Vás, toho pána, ktorého ste stretli ráno na 
zastávke alebo rodičov telocvikára vašej 
vnučky. Pretože svet je taký, akí sme my.
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RUŽINOV SA MÔŽE STAŤ VZOROM PRE INÉ OBCE
V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavujeme všetkých 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Mgr. KAMIL BODNÁR.

Pochádzate zo Stropkova a Ružinov 
ste si vybrali ako miesto, kde 
chcete žiť. Prečo práve tu?

Bratislava dáva oveľa viac možností na 
sebarealizáciu nielen pre mňa, ale ja pre 
moju rodinu. Deti majú viac možností 
štúdia, rozvíjania športových aktivít, koná 
sa tu oveľa viac akcií pre ne, ale aj pre do-
spelých. Umiestnenie Bratislavy je ideálne 
aj kvôli blízkosti troch susedných štátov, 
čím sa možnosti ešte viac rozširujú. Ru-
žinov je výnimočný v tom, že má všetky 
spomínané veci na tej najvyššej úrovni. 
Koniec-koncov, terajší aj bývalý starosta 
ako mimobratislavskí rodáci si tiež vybrali 
Ružinov ako svoj domov.

Prednedávnom ste predložili návrh na 
zvýšenie miery transparentnosti a poslan-
cov oslovil natoľko, že ho dokonca ešte 
rozšírili. Chceli by ste, aby sa Ružinov  
v tomto stal vzorom aj pre zvyšok 
Bratislavy?

Ružinov sa týmto môže stať vzorom pre 
všetky samosprávy, nielen pre bratislavské 
mestské časti, nie je totiž zvykom nechať 
si "nahliadať do kuchyne" v takejto veľkej 
miere. Odmeny poslancov nielen za zastu-
piteľstvá, ale aj za členstvá v predstaven-
stvách a dozorných radách ružinovských 
organizácií budú občanov zaujímať asi 
najviac. Zverejňovať sa budú životopisy 
starostu, poslancov a riaditeľov organizácií 
samosprávy, dokonca aj pracovný program 
starostu a vicestarostov a informácie 
o počte voľných miest v zariadeniach soci-
álnych služieb a v materských školách. 

Navrhol som tiež, aby ružinovský úrad 
zverejňoval zmluvy a faktúry v takej for-
me, aby ich mohol ktokoľvek oveľa jed-
noduchšie vyhľadať a skontrolovať a tak 
presne vedel, ako sa nakladá s financiami 
mestskej časti, na ktoré sa občania skladajú 
zo svojich daní a poplatkov. Pri spracovaní 
tohto návrhu som si všimol, že internetová 
stránka Ružinova neponúka možnosť zís-
kať informácie pre slabozrakých občanov, 
preto aj to je súčasťou schváleného návrhu, 
lebo aj oni majú právo mať ich v prijateľnej 
forme.

Jednou z komisií, v ktorých pôsobíte, je 
komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcií 
verejných funkcionárov. Význam tejto 
komisie vo vzťahu ku starostovi a iným 
funkcionárom, ktorí majú aj exekutívne 

úlohy, je zrozumiteľný, ale čo je úlohou 
komisie vo vzťahu k poslancom?

Úlohou komisie je kontrolovať terajších, 
ale aj bývalých poslancov, či ich nadobud-
nutý majetok počas "poslancovania" reálne 
odráža výšku ich príjmu. V komisii sme 
začali hneď zostra, pretože jeden bývalý 
poslanec pochybil a momentálne sa riešia 
následky v podobe pokuty. Keďže v komi-
sii sú zástupcovia rôznych strán a klubov, 
krížová kontrola je optimálna.

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

Krásna príroda priamo v mestskej časti, 
dobrá infraštruktúra s možnosťou rých-
lo sa dostať do centra, ale aj von z mesta, 
blízkosť všetkých dôležitých služieb robia  
z Ružinova najlepšie miesto na bývanie. 
Keď nedovolíme zastavať každý pozemok 
niektorými sebeckými developermi, ešte 
dlho nik Ružinov neprekoná.

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

V prvom rade budem zásadne proti ne-
zmyselnej výstavbe výškových budov pri 
Štrkoveckom jazere, kde okrem rekon-
štrukcie rozpadávajúceho sa hotela budem 
len za zachovanie jeho rekreačnej funk-
cie, obnovu oddychových zón a detských 
ihrísk a verím, že sa podarí dotiahnuť 
získanie pozemkov vedľa Areálu hier Ra-
dosť. Na Štrkovci som vytipoval niekoľko 
pozemkov, kde je možná výsadba stromov  
a podal som konkrétny návrh, lebo stro-
my v meste sú dôležitou zložkou lepšieho 
životného prostredia. Spomeniem jeden  
z mojich nedávnych mininávrhov, aby det-
ské toalety mali aj príslušné detské zaria-
denie, vrátane prebaľovacieho pultu, čo už 
bolo zrealizované a je to praktické pre ro-
dičov s malými deťmi. Podal som niekoľko 
podnetov na opravu konkrétnych chodní-
kov, ciest a parkovísk. Celý svoj obvod som 
si doslova viackrát obehal s manželkou  
a spolu sme zaznačovali, čo a kde je po-
trebné opraviť.

Čo sa Vám za prvý rok pôsobenia 
v ružinovskom zastupiteľstve 
podarilo presadiť?

Okrem už spomínaného som navrhol, aby 
Ružinovské Echo informovalo ružinov-
ských seniorov o tom, že majú nárok na 

dotovanú stravu, pretože až 2000 z nich ju 
nevyužíva. Vypátral som, že špeciálny pro-
kurátor Kováčik užíval dlhý čas ružinovský 
nájomný byt za smiešnu sumu, pričom ten 
je určený napr. pre učiteľov. Podal som aj 
možno kontroverzný návrh na výsadbu 
stromov pred nelegálnymi bilbordmi, kto-
ré nie je možné len tak odstrániť, ale dlhé 
obdobie sa s tým nič nerobí. Ako predseda 
dozornej rady Ružinovského podniku VPS 
som predstavenstvu navrhol odstránenie 
bilbordov na trhovisku Miletičova a už te-
raz máme zopár návrhov na skrášlenie tej-
to kultovej časti Bratislavy. Súčasťou bude 
samozrejme výsadba zelene a prezentácia 
predávaného tovaru na prilákanie ďalších 
zákazníkov. Tiež som presadil transparent-
nejšie súťaže, aby sa VPS postavila na nohy 
po dlhoročnom nesprávnom manažovaní, 
súčasťou bol aj presadený návrh na zverej-
ňovanie zápisov zo stretnutí predstaven-
stva a dozornej rady, aby sme VPS otvorili 
verejnosti, a tak ju mohli oveľa viac kon-
trolovať.

Na záver jedna tematická otázka...  
O niekoľko dní oslavujeme 30. výročie 
Nežnej revolúcie. Keď si porovnáte, 
ako by vyzeral váš každodenný 
život v minulom režime a ten dnes, 
za čo ste najviac vďačný?

Časť základnej školy som prežil v minulom 
režime, takže v malej miere viem porov-
nať niektoré veci. Som vášnivý cestovateľ  
s otvorenou mysľou. Takže cestovanie, slo-
boda podnikania, prejavovania názoru, 
prístup k zahraničnému tovaru a službám, 
otvorené možnosti na sebarealizáciu by mi 
v minulom režime chýbali najviac. Ako 
školák som v minulom režime často stál  
v rade na mäso, ale tiež na hraniciach, keď 
sme cestovali len do Poľska, dnes to je všet-
ko úplne inak a tak je to správne. Vážme 
si slobodu a dokončime revolúciu v našich 
hlavách.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SI MYSLÍME O... ODKAZE 17. NOVEMBRA
Nežná revolúcia nezmenila len vývoj spoločnosti, ale aj bežný život každého z nás. Veci, ktoré sú dnes pre nás sa-
mozrejmé, boli dovtedy nepredstaviteľné. Zaujímalo nás, či by si naši poslanci vedeli predstaviť život v minulom 
režime a čo pre nich znamená sloboda.

Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz) 

Aká bola učiteľská minulosť? Nezabudnuteľná. 
Mnohých učiteľov prenasledovali, perzekuovali, 
prišli o zamestnanie, šikanovali ich, monitorovali 
a ponižovali. Pamätám si, že obidvaja moji rodičia 
- poctiví a svedomití učitelia - boli sústavne pre-
nasledovaní a kolegovia ich udávali len preto, aby 
v nich vyvolali strach a aby sa podriadili diktátor-
skému režimu. Príliš často som videla mamu kvôli 
tomu plakať. A aké je to dnes? Nezabudnuteľné. Ale 
aj dnes sa niektorí ľudia boja hovoriť, boja sa straty 
zamestnania, cítia sa nedocenení, mnohí zažili mo-

bing alebo bossing. Máme garantované práva, ale 
ľudia sa menia len pomaly. Tí „silnejší“ rovnako ako 
tí „slabší“.

Demokracia je krehká a mimoriadne cenná hod-
nota. Sloboda, rešpekt k ľudskosti a ochrana práv 
musia byť skutočné, nielen na papieri. Nezabudla 
som na slzy mamy. A urobím všetko preto, aby sme 
neopakovali tie isté chyby. Ani keď ide o tých, ktorí 
vedia kľučkovať medzi paragrafmi, ale ani o tých, 
ktorí sa cítia lepší ako ostatní.

Silvia Pilková, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka)

Stála som pod kabátom sochy vojaka na námestí 
SNP a schovávala som sa pred dažďom. Okolo mňa 
stáli ľudia a štrngali kľúčmi. Nesmelo som sa pridala 
k nim. Bála som sa, že sa to zvrhne, ako ma vystrí-
hala moja krstná, ktorá ma čakala doma a nervózne 
vyzerala spoza okna. Mama jej pred chvíľou volala, 
že sú šťastlivo vo Švajčiarsku a že má na nás so ses-
trou dávať pozor. Že po nás pošlú, keď sa usadia. 
Áno. Moja mama emigrovala. Tesne pred “Nežnou”. 
Ja som sa bála, že ma vyhodia z gymnázia a nielen 

preto, že moja mama je emigrant. Odmietla som 
vstúpiť do SZM. A za to bol vyhadzov a následné 
umiestnenie na učňovku. V kútiku duše som dúfala, 
že sa tak nestane a mame povolia, aby sme za ňou 
mohli vycestovať. 

Štrngala som kľúčmi a v duchu sa modlila, nech to 
vyjde. Nech sa podarí zbúrať ploty, prestrihnúť ost-
naté drôty, vyhnúť sa vstupu do SZM. Podarilo sa…

Nikolaj Gečevský, SME Ružinov (Prievoz)

Nežnú revolúciu som vnímal veľmi intenzívne. V 
tom čase som chodil do siedmeho ročníka na vte-
dajšej ZŠ Kladnianska a už od prvých dní sme cítili, 
že sa deje niečo veľké. Zmeny, ktoré sa začali diať, 
nám ukazovali úplne iný svet ako ten, aký sme po-
znali zo socialistickej spoločnosti.

Je pravda, že niektoré systémové zmeny boli skôr 
krokom späť, ale zároveň sa nám otvorili obrovské 
možnosti. Odrazu sme mohli prejsť hranice, člo-
vek už nebol ako opica v klietke a dostal možnosť 
spoznať iný život ako nám dovolil a ukazoval socia-

lizmus. Život v minulom režime si už dnes neviem 
predstaviť. Prešli sme už dlhú cestu zmien, ktoré 
nestačili vnímať naši rodičia a ani my, mladšia ge-
nerácia. Získali sme slobodu, ale ľudia, ktorí boli 
dlhé roky pod tlakom socializmu a diktatúry, o nej 
majú mnohokrát skreslené predstavy. A aj to je naše 
dedičstvo. 

17. novembra 1989 som mal 13 rokov. Dosť na to, 
aby som si dobre pamätal, ako sa v minulom režime 
žilo. A hlavne dosť na to, aby som si vážil to, čo nám 
priniesla. 

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň) 

Bratislava má nový verejný priestor pomenovaný po 
Nežnej revolúcii.  Na pamiatku udalosti, kedy sme 
vykročili za slobodou. Veľa sa podarilo, zároveň 
však zúfalo zlyhávajú inštitúcie. Nerozumieme, čo 
sa vlastne stalo. Dobre napísané zákony nedokážu 
to, čo kedysi rámcoval morálny poriadok a formo-
vanie charakteru. Hovoríme o hodnotách, ktoré 
spájajú, ale nevieme sa zjednotiť ani na tom, ktoré 
to sú. Odvolávame sa na normy a pravidlá. Tie však 
nepopisujú existenciálny rozmer človeka.  Nemáme 
spoločný cieľ ani ako sa k nemu dostať. Rôzne cesty 

často predstavujú podvod, nespravodlivosť či nási-
lie. Diskusia o morálke nie je zárukou, že sa každý 
človek stane dokonalým. No jej pripomínanie zvy-
šuje pravdepodobnosť, že sa jednotlivci rozhodnú 
žiť spravodlivo. Morálku posilňuje, ak budujeme 
návyky konať dobro. Cnostnými sa stávame, ak opa-
kovane vykonávame dobré skutky a začleňujeme 
ich do nášho bytia. A ak sa odhodlá na takúto cestu 
dostatočný počet jednotlivcov, bude mať šancu na 
lepšiu budúcnosť celá spoločnosť.
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KRÍŽOVKA

NOVEMBER '89 
AJ V TELEVÍZII RUŽINOV
Pád socialistického režimu v novembri 1989 patrí k jed-
ným najzásadnejším momentom v našich dejinách. 
Bezpochyby si zaslúži pozornosť aj našej televízie.

Tridsiate výročie si preto bu-
deme pripomínať počas no-
vembra aj my. Osobnosti, 
ktoré majú čo k tomuto ob-
dobiu povedať, privíta Andrej 
Wallner v relácii NEobyčajné 
osobnosti. V Tulavých topán-
kach sa pozrieme na miesta, 
ktoré tak isto súvisia s novem-
brom 1989.

V hudobnej relácii Vinyl si 
pripomenieme, aká hudba 
bola trendy a všetci sme si ju 
nadšene nahrávali na kazety. 
V Menučku si navaríme nie-
čo z tradičných “socialistic-

kých” jedál, ktoré nechýbali 
na nedeľných stoloch v žiadnej 
domácnosti. Novembrovým 
udalostiam sa budeme veno-
vať aj v našom spravodajstve  
a v nedeľu 17. novembra,  
v Deň boja za slobodu a de-
mokraciu,  a presne 30 rokov 
od udalostí, ktoré zásadne 
zmenili vývoj našej krajiny, 
pre vás odvysielame špeciálnu 
Ružinovskú arénu, v ktorej si 
tiež zaspomíname na udalosti 
spred 30 rokov, ktoré začali 
práve na naších námestiach. 

Katarína Kostková
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Ako si nás naladíte?

UPC
• analóg - kanál CH87
•  digitál - pozícia 71 

frek. 578 Mhz

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174  
(Pozn.: TVR nie je prístupná cez služ-
by Orange TV cez Internet, Orange 
TV cez satelit)

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

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná  
vo všetkých balíkoch  
*(Pozn.: Vysielateľ zvykne meniť pozí-
cie kanálov pri zaraďovaní nových)



Bývajme spolu
v ružinove

príbeh v galvaniho 
dvoroch pokračuje
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Lekáreň Košická – 
Ružinov
Košická 56
50 m od Trhoviska
Miletičova

Lekáreň Vrakunská –
Podunajské Biskupice
Vrakunská 41
50 m od DM, oproti LIDL 
cez hlavnú cestu

Lekáreň Bosákova – 
Petržalka
Bosákova 9
60 m od Polikliniky
Šustekova

-20%

117499399 €9399 €

-29%

18 401290 €1290 €

Wobenzym® 800 1

Miesto
pre

nalep.
čísla

Priezvisko a meno

Bydlisko

Rp.

U h r a d í
poisťovňa pacient

euro cent euro cent

Dg. Kód

Z DOPLATKOV LIEKOV AJ NA
ASTMU A CUKROVKU!

VÝRAZNÉ

ZĽAVY

až do

0 -10 -20 -30 -40 -50 %*

Ocuvite® LUTEÍN forte
60 tabliet, výživový doplnok

800 tabliet

* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu INLEK s.r.o., TOPLEK s.r.o., EFLEK s.r.o. 
   Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

1 - liek na vnútorné použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku. Platí do vypredania zásob.



SD Nivy, Súťažná 18

ODPORÚČAME

02. 11. SO 16:00 ANGRY BIRDS VO FILME 2, USA 2019 
02. 11. SO 20:15 AMNESTIE, SR/ČR 2019
06. 11. ST 19:00 UKRADNUTÝ ŠTÁT, SR/ČR 2019
07. 11. ŠTV 20:15 CESTA DO NEMOŽNA, SR/ČR 2019
08. 11. PIA 18:00 RODINA ADAMSOVCOV, USA 2019
08. 11. PIA 19:45 SIROTA BROOKLYN, USA 2019
09. 11. SO 19:45 JOKER, USA 2019
14. 11.ŠTV 19:30 100 VECÍ, Nemecko 2018
15. 11. PIA 18:00 PÁN MAZNÁČIK, Kan./ USA 2019
16. 11. SO 18:00 DOKONALÁ LOŽ, USA 2019
 20:00 ŽENSKÁ NA VRCHOLE, ČR 2019
22. 11.PIA 18:00 OVEČKA SHAUN VO FILME 
23. 11. SO 16:00 MALÁ RÍŠA, SR/ČR/Island 2019
 19:45 VLASTNÍCI, ČR 2019
29. 11.PIA 20:00 LAST CHRISTMAS, VB/USA 2019
30. 11.SO 18:00  VÝNIMOČNÍ, Fran. 2019
 20:00 NA NOŽE, USA 2019

www.nostalgia.sk

Radosinské naivné divadlo
Záhradnícka 95, Bratislava

NOVEMBER 2019
Mužské oddelenie

14. 11.  (20., 22., 23. 11.)
15.00 hod Správa z nemocnice o mužoch, ale aj ženách

réžia: Juraj Nvota

  Malý veľký muž
25. 11. (26. 11. a 30. 11.)

Muzikálový príbeh zo života M.R. Štefánika 
réžia: Ondrej Spišák

Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om
27. 11. 

Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
Réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka

02 5556 3508,  0917 913 355      www.rnd.sk      e-mail: pokladna@rnd.sk

TO NAJLEPŠIE Z PONUKY

DK Ružinov
STRETNUTIA S DEJINAMI

07.11. štv 18:00
Prednáška na tému: Rodinné zvyklosti na Slovensku.

Bola rodina v minulosti na Slovensku posvätná? Aké magické postupy
sa museli dodržať pri svadbe a čo slúžilo ženám na uľahčenie

pôrodu? Boli rozdiely vo výchove chlapcov a dievčat? Na čo
slúžila kútna plachta, čo bola kútnica a prečo sa nosilo jedlo do kúta?

Hosť: etnologička Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Vstupné 2 €.

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
The Black Line
14.11. štv 17:00 
Jorge E. Gamboa 

Vernisáž fotografií kolumbijského autora,
kurátorka: Mária Horváthová.

Vstupné zadarmo.

RUŽINOVSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
16.11. so 14.00

vystúpenia: DFS Trávniček, FS Karpaty, FS Devín, KFS Szőttes,
Slováci zo Srbska, FS Zemplín

sprievodné podujatia: Výstava forografií Petra Brenkusa: Tichá krása,
folklórne kapely, folklórna izba, tvorivé dielne, ukážka

remesiel, predaj tradičných výrobkov.
Vstupné zadarmo.

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
Záznamy

20.11. str 18:00 
Viera Hlavenková                                                                                                                        

Vernisáž obrazov, grafík a maľovaných objektov,  
kurátorka: Mária Horváthová.

Vstupné zadarmo.

SD Nivy
17. NOVEMBER: RUŽINOV NEZABÚDA

17.11. ned 14.00
Filmové predstavenie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

(konkrétny film bude upresnený)
Vstupné zadarmo pre obyvateľov Ružinova.

FILMOVÉ PREMIETANIE PRE SENIOROV Z RUŽINOVA
18.11.  po 14:00 - Kino Nostalgia

TEÓRIA VŠETKÉHO - romantická dráma, Veľká Británia.
Vstupné zadarmo pre seniorov z Ružinova.

RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
30.11. so 16:00 - Kino Nostalgia

MIMONI - ANIMOVANÁ ROZPRÁVKA, USA.
Vstupné zadarmo pre rodiny z Ružinova.

SD Prievoz
PLES STRAŠIDIELOK

15.11. pia 17.00
Ples pre malé i väčšie strašidielka v maskách. Tanečné vystúpenie

Siluet, detská diskotéka, súťaže v Strašihrade, strašidelná
torta a strašidelný fotokútik.

Prihlásenie nutné na: dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená, vstupné dobrovoľné.

Podrobný program nájdete na www.cultusruzinov.sk


