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ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN:
Zbraňou proti nekontrolovateľnej 
výstavbe sú len jasné pravidlá
Prekáža vám nekontrolovateľná výstavba v záhradkárskej osade pri Zla-
tých pieskoch alebo by ste sa tam, naopak, chceli nastálo presťahovať? 
A čo situácia na Pálenisku? Do 30. septembra sa môžete vyjadriť.

Čierne stavby, nejasné pravidlá, cesty 
„nikoho“, napäté vzťahy. Nevyhnutným 
predpokladom pre vyriešenie takýchto 
situácií je existencia územných plánov 
zón, ktoré jednoznačne zadefinujú naj-
mä to, čo je a čo nie je možné v konkrét-
nej lokalite stavať, aký typ budov, do akej 
výšky a koľko zelene musí ostať zacho-
vané.

Záhradkárska osada v  tesnej blízkosti 
obľúbených Zlatých pieskov je jednou 
z najkomplikovanejších v  Ružinove. 
Práve preto pred niekoľkými mesiacmi 
vlastníci záhrad Studený dolec požiadali 
mestskú časť o  vytvorenie jednoznačnej 
regulácie tohto územia. Hlavným argu-
mentom bol práve nárast počtu nelegál-
nych stavieb, ktoré sa stále častejšie vyu-
žívajú na trvalé bývanie. 

Mestská časť teraz začína obstarávať územ-
noplánovaciu dokumentáciu k územiu Zla-
té piesky, záhradkárska osada a  občania, 
občianske združenia prípadne právnické 
subjekty môžu v rámci pripomienkovacie-
ho procesu posielať svoje požiadavky, ná-
mety a odporúčania pre riešenie zóny.

Návrh zadania územného plánu zóny Pále-
nisko - Prístav Bratislava zasa bude pred-
metom verejného stretnutia 18. septembra 
o 17:30 v zasadačke miestneho úradu.

Dokumenty nájdete na webe mestskej časti 
(www.ruzinov.sk) v sekcii „územné pláno-
vanie“. Svoje pripomienky k obom z nich 
môžete posielať do konca septembra buď 
písomne na adresu miestneho úradu ale-
bo elektronicky na alexandra.szokeova@
ruzinov.sk. 

KALENDÁR
 4. sept.  Poslanecké stredy: Ing. 

Vladimír Sirotka (Ostredky)

 9. sept.  Stretnutie s jubilantmi
 10:00 – 12:00 Dom 

kultúry Ružinov

 11. sept.  Poslanecké stredy: 
Ing. Peter Strapák (Trnávka)

 17. sept.  Rokovanie miestneho 
zastupiteľstva

 Koncert pre seniorov: 
Fat Jazz Band

 14:30 – 15:30 Dom 
kultúry Ružinov

 18. sept.  Vítanie novorodencov
 10:00 – 11:00 zasadačka 

miestneho úradu
 Kozmetický workshop 

pre seniorov 
(prihlasovanie do 13. 9.)

 15:30 – 17:30 vestibul 
miestneho úradu

 Poslanecké stredy: 
Mgr. Eva Bacigalová (Nivy)

 Verejné stretnutie: Územný 
plán zóny Pálenisko – Prístav

 17:30 zasadačka 
miestneho úradu

 25. sept.  Poslanecké stredy: Mgr. Boris 
Čechvala (Starý Ružinov)

 30. sept.  Výlet pre seniorov: 
Carnuntum – Rakúsko 
(prihlasovanie do 20. 9.)

 Termín pre odovzdanie 
pripomienok: územné 
plány zón

 2. okt.  Poslanecké stredy: Mgr. Ivan 
Kraszkó (Ružová dolina)

 9. okt.  Poslanecké stredy: 
JUDr. Michaela 
Biharyová (Trávniky)

 10. okt.  Tvorivé dielne pre seniorov 
(prihlasovanie do 3. 10.)

 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 
vestibul miestneho úradu

 16. okt.  Vítanie novorodencov
 10:00 – 11:00 zasadačka 

miestneho úradu
 Poslanecké stredy: 

Mgr. Peter Herceg (Pošeň)

 28. okt.  Výlet pre seniorov: 
Buchlovice – Česká republika 
(prihlasovanie do 18. 10.)

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,
zrúcanina bývalého 
obchodného domu 
Ružinov je jazvou 
na tvári našej mest-
skej časti už vyše 
dvanásť rokov. Ani 
pred voľbami som 
nesľuboval, že Hirošimu vyriešim. Je 
to súkromný pozemok a  jeho vlast-
níctvo bolo skomplikované mnohými 
súdnymi spormi.

Na prelome rokov sa ale spory vy-
riešili a  hneď sme začali s  novým 
majiteľom intenzívne komunikovať. 
Z  “Hirošimy” už odvtedy odviezli 
vyše 40 ton odpadu, pozemok čistia 
a  s  našimi poslancami sme schválili, 
že do konca septembra zdarma opra-
via Obilnú ulicu. Čaká nás dlhá cesta, 
ale veci sa konečne začali hýbať.

Žiadny zodpovedný poslanec ani 
starosta nemôže sľúbiť nový park 
- súkromník sa len tak nevzdá po-
zemku v hodnote niekoľko miliónov. 
Intenzívne však riešime, aby tu ne-
vznikla žiadna hrôzostrašná stavba. 
Nechceme tu žiadnu vysokú zástavbu 
- najviac do výšky okolitých domov. 
Chceme čo najviac zelene, veľa par-
kovacích miest, vyriešenú dopravu, 
rešpektovanie územného plánu zóny. 
A vzhľadom na význam tohto územia 
pre Ružinov napríklad nové centrálne 
námestie.

Predstavujem si nové námestie veľkos-
ti Hlavného námestia v Starom Meste, 
možno aj s novým sídlom miestneho 
úradu, ktoré vytvorí prirodzené cen-
trum Ružinova prepojené na Park A. 
Hlinku a  na nový park pred Paneu-
rópskou vysokou školou. S hodinami, 
pod ktorými si Ružinovčania môžu 
dať rande, s kaviarničkami a reštaurá-
ciami, s vianočnými trhmi a klziskom 
v zime. A to všetko pri zrekonštruova-
nom kultúrnom dome. Takáto je moja 
“starostovská” predstava o tom, čo by 
sme v tomto území časom mohli zís-
kať. 

 
 
 

Váš starosta
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EURÓPSKY TÝŽDEŃ MOBILITY
RUŽINOV PRIATEĽSKÝ 
K CYKLISTOM
Zmena spôsobu, akým sa Bratislavčania presúvajú v rámci mesta, časom 
nebude už len možnosťou, ale priam nevyhnutnosťou. Ružinov začína už 
u detí.

Prieskumy, ktoré si dal magistrát vypraco-
vať pred prijímaním parkovacej politiky, 
hovoria jasnou rečou. Kým v  roku 2004 
bolo na úrovni hlavného mesta registro-
vaných 165-tisíc áut, v prvej polovici tohto 
roka ich bolo už 313-tisíc. V mnohých čas-
tiach Bratislavy je stále ťažšie zaparkovať  
a ranné, ale aj poobedňajšie zápchy sa stále 
predlžujú.

Riešením tejto situácie je predovšetkým 
posilnenie MHD, a teda presun ľudí z áut 
do električiek, autobusov a  trolejbusov. 
Mesto plánuje dobudovať nové bus pruhy 
a  križovatky, kde bude mať MHD pred-
nosť. Stále častejšie však silnejú hlasy, že 
na kratšie vzdialenosti by ľudia mohli pou-
žívať častejšie bicykle. To ale vyžaduje do-
budovávanie cyklotrás, aby bola zachova-
ná bezpečnosť všetkých na ceste. Napriek 
tomu má však tento koncept podporu ako 
mesta, tak aj mestských častí.

Súčasťou Týždňa mobility je aj špeciálny 
projekt, keby bude z  niektorých ulíc na 
území celého hlavného mesta odklone-
ná doprava. V  rámci Ružinova dopravná 
komisia vytipovala na základe skúseností 
niekoľko alternatív, o ktorých sa bude roz-
hodovať na úrovni mesta. V čase uzávierky 
tohto čísla sa ako najpravdepodobnejšia 

zdala možnosť, že princípy fungovania 
moderného a  ekologického mesta budú 
môcť ako prví v  našej mestskej časti vy-
skúšať obyvatelia Jašíkovej ulice.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: MIEROVÁ ULICA
Spoznali by ste túto ulicu na fotografii 
približne z roku 1950? Pokojný charakter 
Prievozu je už dnes na Mierovej ulici dáv-
no minulosťou. Takéto domčeky nahradi-
li mnohoposchodové bytovky a  budovy 
inštitúcií. Len neďaleko od miesta, ktoré 
vidíte na obrázku, nájdete dnes aj ruži-
novský miestny úrad.

Aj táto fotografia je dôkazom ako rýchlo 
sa naše mesto mení. Je to spomienka na 
miesta, ktoré už nikdy nebudú vyzerať 
rovnako. 

Našli ste doma nejaké zaujímavé fotogra-
fie z Ružinova, aký bol pred rokmi? Pošli-
te nám ich naskenované na adresu fotky@
ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.

Zdroj: Anna Havrilová

STALO SA...
Blahoželáme!

Významný slovenský spisovateľ, dramatik, 
režisér, herec a vedúca osobnosť Radošin-
ského naivného divadla – Stanislav Štepka 
– prednedávnom oslávil 75. narodeniny. 
Na svojom konte má také známe pred-
stavenia ako Človečina, Ženské oddelenie 
alebo Jááánošííík. Blahoželáme a sme radi, 
že so svojim divadlo pôsobíte práve u nás, 
v Ružinove!

Nová riaditeľka 
domova dôchodcov

Výberová komisia rozhodla o  obsadení 
funkcie riaditeľa Ružinovského domova 
seniorov. V septembri bude jej menovanie 
súčasťou rokovania zastupiteľstva a  od 1. 
októbra 2019 bude PhDr. Mária Matto-
vič Straková viesť náš domov seniorov na 
Sklenárovej.

Inventarizácia 
stromov

Počas septembra bude na Pošni a Trávni-
koch prebiehať tzv. inventarizácia stromov 
a kríkov. Určí sa druh, zmeria obvod kme-
ňa, posúdi jeho hodnota, zdravotný stav, 
stabilita a vitalita a na základe toho sa od-
poručí technológia jeho ošetrovania. Stro-
my budú zároveň odfotené a  v  Parku A. 
Hlinku aj označené číslom. Na budúci rok 
bude tento proces pokračovať aj v ďalších 
lokalitách. 

Bicyklom aj do školy

Témou tohto ročníka Európskeho týždňa 
mobility je „bezpečná chôdza a  bicyklo-
vanie“. Ružinov pripravuje v  rámci tejto 
kampane pilotný projekt pre deti zák-
ladných škôl Ružová dolina a  Kulíškova 
zameraný na cyklovýchovu a  vznik bez-
pečnej cyklistickej a  pešej infraštruktúry 
v okolí škôl. Deti sa hravou formou nau-
čia, ako sa bezpečne správať na ceste, ale 
napríklad aj to, akú výbavu potrebujú mať 
na bicykli. 

Nevyhnutnosťou pri projektoch tohto 
typu je aj technické zabezpečenie, a preto 
sa  mestská časť v  spolupráci so školami 
a  národným cyklokoordinátorom veno-
vala, a bude naďalej venovať, aj zlepšeniu 
dopravného značenia, obmedzeniu rých-
losti, regulácii parkovania v okolí škôl, ale 
aj zriadeniu cyklistických stojanov a stoja-
nov na kolobežky v ich areáloch.

(dio)
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STALO SA...

Rekonštrukcia 
Obilnej ulice

Nový majiteľ „Hirošimy“ už čoskoro 
opraví povrch vozovky na Obilnej 
ulici, ktorá priamo susedí s  neslávne 
známou ruinou. Náklady na opravu 
sa odpočítajú z  nájmu za pozemok, 
keďže časť jamy okolo bývalého ob-
chodného domu sa nachádza na po-
zemku Cultusu Ružinov. Mestskú časť 
tak táto rekonštrukcia nebude stáť 
žiadne peniaze.

Odpoveď prokuratúry

Prokuratúra nepovažuje za diskrimi-
načné, ak obce pri prijímaní detí do 
materskej školy uprednostnia deti ro-
dičov, ktorí v  nej majú trvalý pobyt. 
Uvádza to Generálna prokuratúra SR 
v liste pre Združenie miest a obcí Slo-
venska. Reagovala tak na viacero prípa-
dov, kedy obce rôznym spôsobom zvý-
hodňovali vlastných obyvateľov – ako 
napr. pri udeľovaní bodov v Ružinove.

Nová škôlka

Od septembra pribudla v  Ružinove 
nová škôlka – tentokrát pri základnej 
škole na Borodáčovej ul. – kde nastú-
pilo 44 detí. 

Vrakunská skládka

Ružinovský stavebný úrad vydal 
územné rozhodnutie pre projekt sa-
nácie toxickej vrakunskej skládky. 
Skládka sa nachádza na území sta-
rého Mlynského ramena na hranici 
Vrakune a  Ružinova a na takmer 5 
hektároch je tu uložených približne 
120-tisíc m3 odpadu z bývalých Che-
mických závodov Juraja Dimitrova. 
Ďalším krokom bude proces udelenia 
stavebného povolenia, bez ktorého sa-
motná sanácia začať nemôže.

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.

PROJEKT EUROVEA SA ROZRASTÁ
PRVÝ SLOVENSKÝ MRAKODRAP 
MÁ VYRÁSŤ V RUŽINOVE
Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov začal v auguste staveb-
né konanie pre komplex šiestich stavieb tzv. Eurovea II. 

Napriek tomu, že o tom väčšina ľudí nevie, 
Eurovea patrí do Ružinova, a nie do Staré-
ho Mesta, ako by sa mohlo zdať podľa jeho 
blízkosti k  historickému centru mesta. 
Práve územná príslušnosť v rámci vydáva-
nia rozhodnutí, vyvolala koncom minulé-
ho roka, viaceré kontroverzie.

Kto rozhodoval?

Územné rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo, 
že táto stavba môže vzniknúť, vydal sta-
vebný úrad Staré Mesto na konci minulého 
roka. Nadriadený orgán zamietol odvola-
nia a  potvrdil začiatkom leta jeho právo-
platnosť. Okresný úrad Bratislava zároveň 
potvrdil, že ružinovský stavebný úrad bude 
miestne príslušným stavebným úradom. 
Na základe právoplatného územného roz-
hodnutia tak musel ružinovský stavebný 
úrad začať stavebné konanie. 

Vyhlásené bolo v  polovici augusta a  ve-
rejnosť môže žiadosť o  vydanie stavebné-

ho povolenia pripomienkovať v  najbliž-
ších týždňoch. Stavebné konanie je však 
viac-menej technická záležitosť, nie je 
v ňom možné napádať veci, ktoré boli sú-
časťou územného rozhodnutia - ako naprí-
klad objem, výšku budov, a podobne.

Aká bude 
Eurovea II?

Najvýraznejším prvkom je Eurovea Tower, 
spomínaný prvý slovenský mrakodrap 
s výškou 168 metrov. Celkovo má v rámci 
plánovaného komplexu šiestich stavieb pri-
budne to tejto lokality 1470 bytov, tritisíc 
rezidentov, 40-tisíc zamestnancov a  pra-
covníkov a až 65-tisíc návštevníkov denne.

Ako ďalej?

Zásadnou otázkou, ktorú bude nevy-
hnutné v tejto oblasti doriešiť, je doprava, 
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predovšetkým nová električková trať. Eu-
rovea II je totiž len jednou zo súboru sta-
vieb, ktoré v  tejto oblasti vyrastajú. V  jej 
tesnej blízkosti sú napríklad Sky Park, 
Klingerka, Zwirn, ale aj nová autobusová 
stanica. 

(dio)

PROCES POVOĽOVANIA STAVIEB: 
KTO ROZHODNUJE A AKO HO 
MOŽNO PRIPOMIENKOVAŤ
Vydanie povolenia na výstavbu je proces, ktorý trvá celé mesiace. V rôznych fázach sa 
do neho môžu zapojiť aj občania a pripomienkovať či namietať ho. Platí, že čím skôr, 
tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je už do 
veľkej miery technická záležitosť a zastaviť stavbu v procese jeho vydávania je takmer 
nemožné.

Takto prebieha zjednodušený proces povoľovania stavieb:

1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a  okresné úrady posu-
dzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do tohto procesu sa môže 
zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj nedovolenie stavby, alebo stanovenie 
prísnych podmienok na jej výstavbu.

2. Vydanie záväzného stanoviska – Osvedčenie o  súlade navrhovanej stavby 
s územným plánom vydáva primátor hlavného mesta. Ak dá kladné stanovisko, 
jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a osvedčí tým, že stavba je v súlade 
s územným plánom. Preskúmať by predtým mal nielen jej veľkosť, ale aj vplyv na 
dopravu a celé územie.

3. Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie dáva develope-
rovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného 
konania môžu byť obyvatelia dotknutí výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účast-
níkmi posudzovania EIA. Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhod-
nutia je súhlas primátora – kladné záväzné stanovisko.

4. Vydanie stavebného povolenia – V stavebnom konaní už stavebný úrad zväčša 
posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyv-
niť výstavbu v tejto fáze procesu je už len minimálna.

5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli splnené všetky 
normy, zákony a požiadavky, aby bolo stavbu možné začať užívať. 

Zdroj: JTRE

Zdroj: JTRE
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Čo robiť, keď... si chcete kúpiť byt?
Chcete si kúpiť nový byt a pri vybavovaní hypotéky zistíte, že mu chýba 
kolaudácia. Sťahujete sa do novej zástavby, ale nikde v blízkosti nie je za-
stávka MHD alebo k nej nevedú chodníky. Rozhodli ste sa pre byt s výhľa-
dom na park a odrazu vidíte, že sa len kúsok od vášho domu začína stavať 
vysoká bytovka. To je len časť otázok, s ktorými sa nás obraciate. Ako sa 
teda môžete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam?

Počul som, že vedľa nášho 
domu sa má niečo stavať...

Základným zdrojom informácií je územný 
plán, takže ak chcete vedieť, či sa vedľa váš-
ho domu bude stavať nejaký nový panelák, 
obráťte sa na oddelenie územného pláno-
vania hlavného mesta.

Je kolaudácia len 
formalita?

V  žiadnom prípade nie. Stavebný úrad 
dôkladne skúma, či stavebník postupo-
val v  súlade s  povolením, ktoré dostal. 
Dôležité je overiť si u  predávajúceho, či 
náhodou nejde len o  časovo obmedzené 

povolenie na predčasné užívanie stavby  
(napr. developer mal vybudovať chod-
ník alebo odbočovací pruh, ale nespravil 
to). 

Kto má vybudovať 
chodníky v okolí domu?

Napojenie stavieb na pozemné komuni-
kácie, tj. peší a dopravný prístup k stavbe 
musí byť nevyhnutne vyriešený už v územ-
nom rozhodnutí o  umiestnení stavby a, 
samozrejme, právoplatne povolený. Ne-
znamená to však, že developer musí vy-
budovať chodník až po napríklad najbliž-
šiu zastávku MHD. Rovnako však aj obec 
môže stavať len na svojich pozemkoch. 
Vzhľadom na obrovský počet projektov to 
ale môže trvať dlhšie.

Všetko, čo potrebujete 
vedieť... OBEDY ZADARMO
September prinesie školám, školským jedálňam, samosprávam, ale aj rodi-
čom zmeny, ktoré súvisia so zavádzaním tzv. obedov zadarmo. 

Obed zadarmo v  praxi znamená, že mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
zaplatí 1,20 eur za žiaka na potraviny, 
z ktorých bude obed uvarený. Podmienkou 
však je to, že dieťa musí obed zjesť, resp. si 
ho prinajmenšom vyzdvihnúť. V opačnom 
prípade zriaďovateľ, v našom prípade mest-
ská časť, musí túto sumu zaplatiť sama.

Príprava obedov však nie je len o potravi-
nách, ale aj o  vybavení jedální, nakúpení 
ďalších tanierov a nevyhnutnosti prijať vý-
pomoc do kuchyne. Časť z týchto nákla-
dov hradí rodič dieťaťa formou paušál-
neho príspevku vo výške 13 eur. Spôsob, 
akým chce platbu uhrádzať, si zvolí sám na 
zápisnom lístku do 25. dňa v  príslušnom 
mesiaci.

Ak žiak nebol z  obeda vopred odhlásený 
(vždy deň vopred do 14:00), resp. ak mu 
niekto obed nevyzdvihol, hradí rodič plnú 
cenu stravy a  paušálny príspevok sa zvy-
šuje na 20 eur. Súvisí to s tým, že jedáleň 
musí platiť aj za nezjedený obed, napr. aj 
poplatkami za likvidáciu biologického od-
padu. Keď je dlžná suma uhradená, opäť sa 
platí 13 eur mesačne.

Napriek týmto zmenám však rodičia za 
obedy pre svoje deti ušetria. Zatiaľ čo do-
teraz platili za dieťa mesačne v priemere 35 
eur, odteraz to bude len 13 eur.

OZNAMY
Prihlášky na krúžky pre deti

Ružinovský športový klub ponúka kurzy 
pre deti vo veku 6 – 15 rokov:

Kurz korčuľovania 
Od septembra do apríla, vždy v  nedeľu 
o 9:45, môžu deti navštevovať kurzy vede-
né licencovaným trénerom. Prvý turnus 
začína 16. 9., končí 28. 10. (cena: 20 eur/ 
turnus, miesto konania: Zimný štadión V. 
Dzurillu)

Florbalový krúžok RŠK
Licencovaný tréner vedie aj florbalový 
krúžok pre deti, ktorý sa koná v utorky a 
štvrtky 16:30 – 17:30.  (cena: 15 eur/ me-
siac, miesto konania: Areál netradičných 
športov Pivonková)

Futbalový krúžok
Každú stredu a  piatok sa medzi 16:30 
a  17:30 stretávajú mladí futbalisti. (cena: 
15 eur/ mesiac, miesto konania: Areál 
netradičných športov Pivonková)

Podrobné informácie: www.rskruzinov.sk

-•-

Základná pohybová príprava
Myslíte si, že zápasenie by bolo pre vaše 
deti to pravé? Príďte sa pozrieť na ukáž-
kovú hodinu do Domu kultúry Ružinov, 
prihlásiť sa môžu deti už od 5 rokov. Viac 
informácií nájdete na wrestlingclub.sk/na-
bor. 

Prihláste sa do folklórneho súboru
Detský folklórny súbor Trávniček pravi-
delne vystupuje nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Ak má vaše dieťa od 4 do 12 
rokov a má rado tanec, priveďte ho vo štvr-
tok 5. 9. medzi 16:00 a 18:00 na zápis do 
SD Prievoz. Ak nestihnete tento termín, 
ďalšie info nájdete na www.travnicek.sk. 
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CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
Téma: Rozvod a výživné
Otázka: Som na materskej dovolenke, s manželom sa rozvádzame, neži-
jeme v spoločnej domácnosti a on odmieta prispievať na nášho ročného 
syna. Čo môžem urobiť?

V tomto prípade by sme odporúčali klient-
ke, aby podala žalobu na úpravu práv a po-
vinností do rozvodu spolu s  návrhom na 
neodkladné opatrenia a  to určenie výšky 
výživného. V prípade rozvodového kona-
nia sa úprava práv a  povinností rieši iba 
na čas po rozvode, a preto je nevyhnutné 
podať aj žalobu o  úpravu práv a  povin-
ností do času rozvodu. To znamená, že 
aj pred samotným rozvodom môžu byť 
práva a  povinnosti upravené. Čo sa týka 

neodkladného opatrenia o  určení výšky 
výživného, toto navrhujeme podať spolu 
so žalobou o úpravu práv a povinností do 
rozvodu, z dôvodu ohrozenia práv malole-
tého dieťaťa. O neodkladnom opatrení súd 
rozhodne rýchlejšie, keďže ide iba o dočas-
né upravenie pomerov. V praxi to zname-
ná, že neodkladným opatrením súd určí 
aspoň základnú vyživovaciu povinnosť do 
času riadneho rozhodnutia o úprave práv 
a povinností do rozvodu. V tomto prípade 
určite odporúčame obrátiť sa na Centrum 
právnej pomoci.

Ak potrebujete konkrétnu právnu radu, 
objednajte sa na konzultáciu na telefón-
nom čísle 0650 105 100. 

Článok vznikol na základe 
spolupráce s Centrom právnej pomoci.

PRIPRAVUJEME
Poradňa 
pre seniorov

Už o niekoľko týždňov mestská časť pred-
staví projekt, ktorého cieľom bude poradiť 
našim seniorom s ich každodennými prob-
lémami. Nie všetko, s čím sa na nás občania 
obracajú, totiž môže vyriešiť miestny úrad. 
V určenom čase bude k dispozícii konzul-
tantka, ktorá záujemcov vypočuje a poradí 
im, na ktorý odbor alebo inštitúciu sa ob-
rátiť, prípadne, kto môže daný spor riešiť. 
Úlohou poradne je zorientovať seniorov 
v  kompetenciách inštitúcií, avšak nebude 
suplovať agendu príslušných odborov.

PORADŇA PRE PODNIKATEĽOV:
Inkubátor pomôže vašej 
firme presadiť sa na trhu
Prvé dva-tri roky podnikania rozhodujú o tom, či sa na trhu presadíte, alebo 
nie. Inkubátor vám môže pomôcť  rozbehnúť biznis tak, ako ste si vysnívali.

Myšlienka podnikateľských inkubátorov 
vznikla ešte v 60-tych rokoch 20. storočia, 
a dodnes tento koncept po celom svete vy-
užívajú mladé firmy, aby sa im v kritických 
prvých rokoch darilo uplatniť sa na trhu.  
Aj v Národnom podnikateľskom centre je 
už druhý rok otvorený Inkubátor NPC pre 
podnikateľov z Ružinova a z celého Brati-
slavského kraja. O  miesto v  ňom môžete 
požiadať už v októbri, keď sa prihlásite na 
výzvu uverejnenú na www.npc.sk.  

Čo získate?

Členovia Inkubátora  NPC, ktorý síd-
li v  Twin City A  na Karadžičovej ulici 
2, získajú vlastný stôl na 24 hodín den-
ne, 7 dní v  týždni. Okrem toho majú 
po ruke expertov z  oblastí, ktoré s  ich 
podnikaním úzko súvisia. Môžu si vy-
brať mentora, ktorý ich usmerní, poradí 
im. Môžu sa vzdelávať na prednáškach, 
workshopoch, rozvíjať svoj nápad v par-
tii podobných podnikavcov. „Inkubátor 

NPC sa mi stal zázemím pre administra-
tívnu časť mojej práce, ktorú musím urobiť 
za počítačom. A  to nehovorím o  ďalších 
benefitoch – semináre, odborné poraden-
stvo, osobný kouč,“ pochvaľuje si šperkár-
ka Soňa Horvatovičová. 

Inkubátor je istota 

„Pre startup je kritická prvotná fáza, kto-
rá do značnej miery ovplyvní jeho ďalší 
osud. Náš nápad sa podarilo v Inkubáto-
re NPC rozvíjať, preto ho považujem za 
veľmi užitočný a progresívny pre každého 
startupistu,“ hovorí Adrián Avuk. „Mladá 
firma môže v Inkubátore len získať. Nové 
vzácne kontakty, skvelý office, perfekt-
ný mentoring. Zistili sme, že pracujeme 
oveľa efektívnejšie v  porovnaní s  prácou 
doma či v kaviarni,“ zakončil Martin Gre-
gor. 

Článok vznikol na základe spolupráce 
s Národným podnikateľským centrom.

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
Fotosúťaž 4 ročné obdobia 

Zachyťte objektívom svojho fotoaparátu 
aktuálne ročné obdobie v  Ružinove a  vy-
hrajte poukážku v hodnote 300 eur. Stačí, 
ak máte v našej mestskej trvalý pobyt. Viac 
info na www.cultusruzinov.sk.

Ružinovská ekologická 
fotografia

14. ročník súťaže dokumentárnej fotogra-
fie sa venuje témam životného prostredia 
v Bratislave a okolí, súčasnej podoby mesta 
a vzťahu obyvateľov k verejnému priestoru. 
Uzávierka je 15. 10. 2019 a prihlásiť možno 
maximálne 3 fotografie. Podrobné infor-
mácie nájdete na www.ruzinov.sk.

Bratislava tour 2019

Jazdenie autom po cestách v hlavnom mes-
te je občas dosť riskantné. V rámci súťaže 
Bratislava tour, ktorú organizuje ÚAMK aj 
v spolupráci s mestskou časťou, si vyskúša-
te jazdy v meste po kritických nehodových 
lokalitách, jazdy zručnosti, školy šmyku 
a  jazdy na detskom dopravnom ihrisku. 
Prihlásiť sa môžete na uamksr.sk.

Najkrajšia predzáhradka 
Ružinova
Najviac hlasov získala predzáhradka Ha-
burskej 18, a  tesne za ňou, na druhom 
mieste, skončila podľa vás tá na Astrovej 
50-52.

Výherca krížovky

Knihu Orgovánové dievčatá od Marthy H. 
Kelly získava Barbora Cigánková. 

ZBER STARÝCH 
ELEKTROSPOTREBIČOV
ODVOZ NEPOTREBNÉHO ELEKTROODPADU NA 
EKOLOGICKÚ RECYKLÁCIU

sobota 21. septembra od 8:00

AKO NA TO?
Najneskôr do 18. septembra 2019 kontaktujte  Miestny úrad Bratislava – Ružinov:    

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

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

V deň zberu 21. septembra 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu byto-
vého domu resp. za bránu rodinného domu. 

JESENNÉ UPRATOVANIE 2019 
PRISTAVENÉ VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

sobota 5. októbra 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 12. októbra 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 19. októbra 9:00 – 17:00

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

Podrobné informácie 
budú priebežne 
zverejňované na 
www.ruzinov.sk 
a facebookovej 

stránke MČ Ružinov



              Milí SENIORI  
 

o.z. AKTiViTKA Vás od septembra opäť pozýva na: 
 
     ☺Tréningy aktivácie pamäti 
     ☺Cvičenia pre seniorov na stoličkách 
     ☺Tvorivé dielne - spoločné pre seniorov a ich  vnúčatá  
    ☺Príjemné stretnutia –čítanie, spoločenské hry 

 
        

      bližšie info:   t.č.  0903 452 451,   www.aktivitka.sk                       
              osobne:  18.9.2019 na Dni otvorených dverí  

 

Aktivitka o.z., Herlianska 45, Bratislava-Ružinov 
pri obchodnom centre Helios, vedľa predajne Astevia 

Kultúrne do spoločnosti - IV
Nezisková organizácia Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a  iné 
zdravotné postihnutia aj v tomto roku realizuje nadväzujúci projekt č. MK-404/2019/2.4 
Kultúrne do spoločnosti - IV, ktorého cieľovou skupinou a zároveň spoluautorom jeho 
aktivít sú ľudia so zdravotným postihnutím. V tomto roku si overujeme svoje získané 
zručnosti a schopnosti v rôznom prostredí a na rôznych miestach. Už sme absolvova-
li koncert v amfiteátri a komunitné stretnutie v Ružinove, pričom stále lepšie a lepšie 
trénujeme svoju komunikáciu. Plánujeme návštevy tematických výstav v  Bratislave, 
ale aj domáce kino s rozhovorom o filme, túlačky po kultúrnych pamiatkach a pod. Po 
minuloročnom úspechu, kedy sme si sami zorganizovali a zabezpečili verejný koncert, 
v tomto roku máme smelý plán dať o sebe vedieť aj na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, kde plánujeme pracovné stretnutie na odbore sociálnych vecí. 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Za finančnú pomoc ďakujeme.

Zavolajte a zamilujte sa!
Kontakt: Martina Čakajdová, Tel.: 0948 050 138www.najdipartnera.sk

Klasická zoznamovacia agentúra
NÁJDI PARTNERA

Sprostredkujem osobne seriózne dámy a pánov 
od 20 do 90 rokov, ktorí hľadajú partnera na vážny 
a dlhodobý vzťah. ZAVOLAJTE A ZAMILUJTE SA!

Marián, jednoduchý vdovec po 60tke, túži po 
tom, aby sa mu do života znovu vrátila láska.

Jozef, 49, slobodný zámočník, hľadá 
jednoduchú dámu na spoločný život.

Tomáš, 50+, VŠ vzdelaný IT-manažér, hľadá 
aktívnu, športovo založenú dámu.

Andrej, 50+, jednoduchý pán, rád vybehne 
do prírody alebo na bicykel.

Helena, 50+, VŠ vzdelaná, ktorá rada vyrazí na 
bratislavskú hrádzu na bicykel alebo na jazero 

sa okúpať, hľadá partnera na úrovni.
Mária, 40+, jednoduchá, pracovitá a starostlivá dáma, 

u ktorej fitko alebo bazén je každodenným chlebíčkom.
Martin, 40+, nekomplikovaný vodič autobusu, 
športovo založený, hľadá partnerku do života.

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

www.upratovanie.sk
sme tu pre Vás už 30 rokov 

Je práca UPRATOVAČKY pre teba 
výzvou? V rôznych časoch dňa

8.- € / hod. SHM. Hľadám samostatnú 
upratovačku, kolegyňu, ktorá je 

pracovitá, môžeš byť živnostníčka, 
dôchodkyňa, pracujúca 

Treba si i privyrobiť. 0948 162 196www.ruzinov.sk

INZERUJTE V ECHU!
reklama@tvr.sk
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NENECHAJTE 
SI UJSŤ...

28. septembra – sobota 

Peci Uherčík 
a priatelia

cykločasovka
Gypsy čáve
REDNEX

Hana Zagorová
#BeActive Night
29. septembra – nedeľa

vystúpenia 
folklórnych 

súborov
Mc Erik a Ivana
Lenka FIlipová

KALI

Ružinovské hody: REDNEX, 
KALI, ale aj cykločasovka
Posledný septembrový víkend už tradične prinesie obyvateľom z Ružinova, 
ale aj blízkeho i vzdialenejšie okolia množstvo koncertov, športových akti-
vít, súťaží, hier a jeho súčasťou bude aj obľúbený rodinný trh. 

Hodové slávnosti sú vyvrcholením letných 
aktivít v našej mestskej časti a každoročne 
ich navštívi neuveriteľných 25-tisíc náv-
števníkov. V  parku Andreja Hlinku, pred 
DK Ružinov a v parku pred Paneurópskou 

vysokou školou bude pripravený program 
pre všetky vekové kategórie, od pohybo-
vých aktivít až po atraktívne koncerty.

Aj tento rok bude možné prihlásiť sa do 
ružinovskej hodovej cykločasovky, ktorá 
opäť ponúkne kategórie pre všetkých, ma-
lých, veľkých i  skôr narodených, profi či 
hobby cyklistov. 

Najväčšími hviezdami tohto ročníka budú 
bezpochyby švédska skupina Rednex, kto-
rá sa preslávila hitmi ako Cotton Eye Joe 
alebo Wish You Were Here, hviezda slo-
venského rapu Kali a predstavovať Lenku 
Filipovú či  Hanu Zagorovú netreba ani 
mladším ročníkom.

Aktuálne informácie nájdete na www.cul-
tusruzinov.sk a  facebookových stránkach 
Cultusu a MČ Ružinov.
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35 rokov zboru 
CANTUS
Ružinovčania, ktorí majú radi zborový spev, 
už o speváckom zbore Cantus určite poču-
li. Vznikol v  roku 1984 a  jeho domovskou 
scénou je ružinovský Dom kultúry. Za to, že 
pôvodne malý zbor úspešne funguje už celé 
desaťročia, vďačí dirigentským osobnostiam 
ako Zdeněk Bílek, Ondrej Šaray, Jozef Búda, 
Pavol Tužinský alebo Blanka Juhaňáková. 
Od roku 2007 je jeho hlavným dirigentom 
Juraj Jartim. Základom repertoáru zboru sú 
popri acappellových skladbách aj rozsiah-
lejšie vokálno-inštrumentálne kompozí-
cie z oblasti chrámovej hudby svetových aj 
slovenských autorov. CANTUS účinkoval 
na mnohých domácich i  zahraničných fes-
tivaloch ako Bratislavské hudobné slávnos-
ti, Dni Európy, Musica sacra, Korunovačné 
slávnosti mesta Bratislavy, Umbrijské kul-
túrne leto v  Perugii, vystupoval v  Bulhar-
sku, Maďarsku, Nemecku, Česku, Grécku, 
Chorvátsku, Francúzsku, Taliansku či Dán-
sku. Zbor pravidelne usporadúva koncerty 
v DK Ružinov, v miestnom Kostole sv. Vin-
centa de Paul, ako aj v bratislavských chrá-
moch. Každoročnou tradíciou sa stali Dni 
sv. Cyrila a  Metoda, zapaľovanie ružinov-
skej adventnej sviece, ako aj vianočné kon-
certy so Slovenským komorným orchestrom 
Boh dana Warchala. 

Slávnostný koncert pri príležitosti 35. výro-
čia založenia zboru bude vo veľkej sále DK 
Ružinov vo štvrtok 17. októbra o 18:00. 

(red)

#BEACTIVE NIGHT
Európsky týždeň športu na ružinovských hodoch
Projekt, ktorého ambasádormi sú olympionička a vodná slalomárka Jana 
Dukátová a jeden z našich najúspešnejších atlétov Ján Volko, príde do Ru-
žinova v sobotu 28. septembra.

Štatistiky o  pohybových zvyklostiach Eu-
rópanov sú hrozivé. Až 60 percent necvičí 
vôbec, alebo len veľmi zriedka. Slovensko 
na tom nie je oveľa lepšie. U nás sa špor-
tovým aktivitám prakticky vyhýba až 49 
percent populácie. Tento trend sa nepreja-
vuje len v stúpajúcej nadváhe ľudí, ale pri-
búdajú aj zdravotné problémy a to sa ďalej 
odráža aj v ekonomike štátov.

Na európskej úrovni vznikol na podporu 
zdravšieho životného štýlu projekt „Eu-
rópsky týždeň športu“, ktorého cieľom je 
osveta a  motivácia obyvateľov pre pravi-
delné, celoročné aktivity. Slovenským ko-

ordinátorom Európskeho týždňa športu je 
Národné športové centrum. Projekt pre-
bieha od 23. do 30. septembra 2019  okrem 
Slovenska aj v ďalších 37 krajinách starého 
kontinentu a záujemci sa môžu registrovať 
na stránke www.tyzdensportu.sk.

Jednou z  aktivít v  rámci tejto iniciatívy 
je organizovanie športového podujatia 
#BeActive Night, ktoré bude tentokrát 
začlenené do programu Ružinovských 
hodových slávností. Na hlavnom pódiu 
návštevníci uvidia Laciho Strikea, čaká 
ich box s  Tomi Kidom a  zašportovať si 
budú môcť v  parku pred Paneurópskou 
vysokou školou. 

Článok bol pripravený v spolupráci 
s Národným športovým centrom.

Futbalový talent z Ružinova 
mieri do Rapidu Viedeň
Má len desať rokov, ale vo svojej vekovej kategórii už patrí medzi 5 naj-
lepších v rámci okolitých krajín. Odchovanec FC Ružinov Bratislava Lucas 
Szomolányi oblieka od začiatku leta dres Rapidu Viedeň.

Tréner Pavol Kukla sa venuje malým fut-
balistom už celé roky.  Na ihrisku má deti 
už od troch rokov a  v  tomto veku začal 
trénovať aj Lucas. „Je skvelé, keď vyhráme. 
Ale naša filozofia je o  tom, že deti chceme 
v  prvom rade naučiť, aby mali šport radi 
a aby sa na futbal tešili. Vtedy totiž pri ňom 
ostanú,“ hovorí o tom, čo je preňho najdô-
ležitejšie. 

Rapid Viedeň nebol jediný klub, ktorý si 
všimol Lucasov talent. „Záujem mali aj 
z Bayernu Mníchov a Borussie Dortmund, 
ale s  Rapidom máme ako klub veľmi dob-
rú spoluprácu. A, samozrejme, svoju rolu 
v tom zohralo aj to, že Viedeň je len na skok. 
Predsa len je ešte malý.“ 

Rozhodcovia na európskej úrovni hodno-
tia jeho hru veľmi vysoko a ak pri futbale 
ostane, predpovedajú mu už dnes predpo-
vedajú účasť v Lige majstrov. Jedným z naj-
napínavejších zápasov, ktorý si v poslednej 
dobe zahral, bol súboj s  Bayernom Mní-
chov, kedy za stavu 0:0 strelil víťazný gól. 
„Je dôležité, aby aj ľudia videli, že naše deti 
sú rovnako talentované ako tie z tradičných 
futbalových veľmocí, z Talianska, Španielska 
alebo Nemecka. Potom už záleží len na ich 
odhodlaní a na tom, aké zázemie im doká-
žeme my, dospelí, vytvoriť,“ dodáva tréner 
Kukla.

A  ako odpovedal tento ružinovský talent 
na zásadnú dilemu – Messi alebo Ronal-
do? „Messi. Obaja makajú, ale on má lep-
šiu techniku.“ Po tomto už teda asi nikoho 
neprekvapí, že má na trávniku prezývku 
Mesko.

(dio)
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Platíme za chyby minulosti
V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavujeme všetkých 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Mgr. PETER HERCEG.

Spolu s ďalšou mestskou poslankyňou, 
Janou Poláčikovou, sa už dlhšie 
intenzívne venujete téme výstavby Prima 
Parku. Spor s developerom zašiel až 
tak ďaleko, že prokuratúra preveruje 
aj vás. Ako pokračuje tento prípad?

Okolo stavby Prima Parku 2 na Jašíkovej 
ulici je to stále otvorené - beží územné aj 
výrubové konanie, právoplatné rozhodnu-
tia však ešte nie sú. Vieme, že stavba nie 
je v súlade s územným plánom, kde je lo-
kalita definovaná ako stabilizované územie 
a nie územie na intenzívny rozvoj zvyšujú-
ci zaťaženie o 66%. Avšak predošlé vedenie 
mesta dalo stavbe v  roku 2016 súhlas po 
prvotnom nesúhlase primátora Ftáčnika 
a  miernych úpravách projektu. Žiaľ, dnes 
sú zákony nastavené tak, že zlé rozhodnu-
tie vedenia mesta za primátora Nesrovnala 
už nejde jednoducho zmeniť a opraviť. Spis 
je už druhýkrát na prokuratúre, tak uvidí-
me. Je škoda, že developer nebol a  nie je 
ochotný rokovať o kompromise a možnom 
zmenšení projektu a  nástojí na 7-podlaž-
nej novostavbe s  89 bytmi a  apartmán-
mi na mieste bývalých parkovísk štátnej 
banky a  parkoviska obyvateľov vybudo-
vaného v akcii Z. Tieto parkovacie miesta 
sídlisku zúfalo chýbajú. Viem si tam skôr 
predstaviť napríklad nižší parkovací dom 
so zelenou strechou a  ihriskom, ktorý by 
vyriešil problémy s parkovaním v tejto čas-
ti Pošne, o tom však developer nechce ani 
počuť. Jedna drobnosť sa však predsa len 
rodí: v prvej fáze prestavby banky na Pri-
ma Park 1 bolo kolaudačnou podmienkou 
vybudovanie odbočovacieho pruhu do Ja-
šíkovej ulice, ktorý je však problematický 
a  zbytočný. Vyrokovali sme miesto toho, 
že developer sa bude podieľať na oprave 
chodníka a  vybudovaní časti cyklotrasy 
popri Ružinovskej po Jašíkovu.

Pôsobíte v ružinovskom aj mestskom 
zastupiteľstve. V čom vidíte špecifiká našej 
mestskej časti v porovnaní s ostatnými?

Jednak sme druhá najväčšia mestská časť 
a piate najväčšie mesto Slovenska – niekde 
na úrovni Žiliny. V realite je však Ružinov 
mesto s  najväčším rozsahom výstavby, de-
velopmentu, najvyššími “mrakodrapmi”, 
hustotou zástavby a zaťaženia dopravou na 
Slovensku. Preto aj riadenie a rozvoj takého-
to “mesta” nie je jednoduché a doposiaľ mali 
developeri navrch bez relevantného part-
nera predovšetkým na magistráte. To však  
verím a  vidím, že sa od posledných volieb 
s  príchodom Matúša Valla mení. Napriek 

tomu najvážnejším problémom Ružinova, 
o  ktorom sa doposiaľ veľa nehovorí, je to, 
že veľká časť pozemkov na sídliskách, pod 
cestami, električkou, školami, chodníkmi, 
parkoviskami či bytovkami nepatrí mes-
tu či obyvateľom domov, ale reštituentom 
a developerom. Veľmi zazlievam predošlým 
vedeniam mesta, že túto situáciu vôbec do-
pustili, pretože som presvedčený, že mesto 
sa mohlo a malo svojich majetkových práv 
aktívne domáhať. Samozrejme, aj predaje 
parkovísk a  ďalších pozemkov pred 10-20 
rokmi sú veľkým pochybením, ktorého plo-
dy nesieme dodnes.

Ste predsedom komisie dopravy 
a jednou z najdiskutovanejších tém 
v tomto období je parkovacia politika. 
Prečo je dôležité jej zavedenie a prečo 
je dôležité zvýhodňovať rezidentov?

Sme posledné z veľkých miest, ktoré dopo-
siaľ - okrem centra Starého Mesta - vôbec 
nereguluje parkovanie. A nie kvôli regulácii 
samotnej, ale kvôli intenzívnemu nedostat-
ku parkovacích miest pre obyvateľov sídlisk, 
kde sa kedysi nerátalo, že automobil sa stane 
bežnou súčasťou domácností. Preto je ne-
vyhnutné so spustením parkovacej politiky 
ešte v  predstihu začať budovať parkoviská 
na sídliskách a záchytné parkoviská pre do-
chádzajúcich, ktorých výstavbu by splatili 
neskoršie výnosy z  parkovacích poplatkov. 
Parkovacia politika je dôležitá  aj kvôli pre-
hnane rastúcej motorizácii dochádzajúcich. 
Tá sa dá regulovať znižovaním možností 
parkovania zadarmo pre prichádzajúcich 
autom a  rozvojom MHD, záchytných par-
kovísk, pešej dopravy a  hlavne cyklodo-
pravy, ktorej som aktívnym fanúšikom. Už 
niekoľko rokov do práce dochádzam na 
bicykli a  je to najrýchlejší prostriedok na 
presun po meste. Aj keď zatiaľ nie najbez-
pečnejší bez vybudovaných cyklochodní-
kov. Preto sa na to chcem sústrediť. Príklad 
Kodane, kde takmer dve tretiny všetkých 
obyvateľov denne jazdí na bicykli, či už do 
školy, alebo do práce, je vzdialeným snom, 
ale veľmi inšpirujúcim. Tam to dokázali za 
14 rokov. Tak snáď na Pošni sa nám prvých 
500 metrov segregovanej cyklotrasy na ulici 
I. Horvátha a V. Figuša-Bystrého podarí už 
do roka - ako moja osobná priorita.

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

Na Pošni sa boríme s klasickými bratislav-
skými témami, ktoré sa však tu akoby skon-

centrovali do jedného sídliska: usychajúce 
stromy či rozbité chodníky a cesty a upchaté 
kanalizačné vpuste, neporiadok po neúspeš-
nom developmente “Hirošimy”, nedostatok 
parkovacích miest, problematická dopravná 
obslužnosť škôl a škôlok či zahusťujúca vý-
stavba developerov v stabilizovanom sídlis-
ku. Časť týchto problémov by dokázal rie-
šiť kvalitný územný plán zóny Pošeň sever 
a  juh, ktorý sa obstaráva už od apríla 2015 
vrátane dočasnej stavebnej uzávery, avšak 
ide to príliš pomaly. Skúsime to zrýchliť. 
Verím, že pán starosta spraví všetko pre to, 
aby sa územný plán aj stavebná uzávera stali 
realitou čo najskôr.

V posledných rokoch sa stále 
viac ozývajú hlasy na posilnenie 
cyklodopravy. Je Bratislava, spôsobom, 
akým sú postavené komunikácie, 
prispôsobená na takéto požiadavky? 
Čo sa dá spraviť, aby mohlo viac ľudí 
využívať aj tento spôsob dopravy?

Podpora cyklodopravy je jednou z  nos-
ných tém nášho klubu Team Vallo pre Ru-
žinov aj nového vedenia mesta. Posledné 2 
roky výrazne stúpa počet cyklistov v meste, 
avšak budovanie cyklotrás, hlavne bezpeč-
ných segregovaných, absolútne zaostáva. 
V  tomto momente sa však už obstaráva-
jú projekty pre všetky hlavné cyklotrasy 
v meste a mňa teší, že prioritou je ružinov-
ská radiála R16, ktorá spojí naše 4 hlavné 
sídliská cez Ružinovskú a  Záhradnícku 
s  centrom mesta. V  Ružinove sú ideálne 
podmienky pre dopravu bicyklom. Vnút-
ri sídlisk je dostatok priestoru aj pre sieť 
vedľajších cyklotrás napojených na hlavné, 
treba ich však reálne budovať, nielen kres-
liť. Napríklad teraz riešime novú štúdiu 
siete cyklotrás na Trnávke, schválená už je 
stratégia na Trávnikoch, Pošni a v Prievo-
ze a budem presadzovať, aby sa realizovalo 
čo najviac z týchto štúdií. Myslím že svitá 
na lepšie časy a naša idea „CykloRužinov 
– najbicyklujúcejšia mestská časť“ – bude 
o pár rokov realitou.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SI MYSLÍME O... HIROŠIME
Ruina bývalého obchodného domu Ružinov je strašiakom v oblasti, ktorá by mala byť prirodzeným centrom mest-
skej časti. Po takmer desiatich rokoch sa však situácia pohla, nový investor začal s čistením priestorov a už koncom 
roka budú k dispozícii aj výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže. Ako vidia budúcnosť „Hirošimy“ poslan-
ci? Čo by mal podľa nich investor zohľadňovať?

Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

S novým majiteľom očakávam rýchle zbúranie nebez-
pečného skeletu bývalého obchodného domu, očaká-
vam poriadok, novú triezvejšiu menšiu stavbu a  kva-
litnú architektúru, nezaťaženie Pošne ďalšou dopravou 
vnútri sídliska. Očakávam skvelé nové námestie ako 
verejný priestor, kam všetci radi zájdeme na nejaké 
podujatie, na kávu alebo len tak na prechádzku či do 
cirkusu. Ešte dnes si spomínam, ako sme do obchod-
ného domu chodili s deťmi, keď boli malé, obdivovali 
mohutné schodisko či kupovali potraviny v  Delvite, 

tapety, domáce potreby alebo hodinky manželke... Ale 
pamätám si aj hodové omše na námestí v septembri či 
štart veterán rallye. Snívam o  tom, že tam raz okrem 
stavby vznikne ružinovské zelené korzo – a nielen popri 
Ružinovskej, ale aj popri Tomášikovej od Domu kultúry 
Cultus popri Hirošime až po kostol, ba vlastne už od 
Martinského cintorína. Taký ružinovský zelený kríž... 
Aby sa to stalo realitou, budeme sa snažiť dôsledné do-
hliadať na všetky kroky developera i mestskej časti, aby 
to nebol len sen. 

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

Na prehliadke ruiny Hirošima som mala prvýkrát mož-
nosť vidieť, ako si vie príroda poradiť aj s  takou ruinou 
ako je skelet obchodného domu. Keby to nebolo smutné, 
mohli by sme žasnúť nad romantickou zeleňou.

Ale...

Ale stojíme nad premrhanou príležitosťou. Obchodný 
dom Ružinov bol prvou stavbou na Slovensku, na kto-
rej sa prejavili vplyvy postmodernizmu vo vstupnej hale 
s historizujúcimi portálmi.

Nič z  toho už nie je, hoci stavba je stále zapísaná v  re-
gistri významných moderných architektúr. Napriek tomu 
si myslím, že úvahy o novom diele by mali byť rovnako 
odvážne. Príjemná architektúra otvorená pre ľudí, na-
novo urbanizovaný celý blok vrátane kultúrneho domu, 
verejný a poloverejný priestor pre ľudí, ktorý bude lákať 
k prechádzkam a zastaveniu sa, akési prirodzené centrum 
stretávania sa. Extrémne dôležité bude zadanie pre urba-
nisticko-architektonický zámer, ktorý by mal vzniknúť 
súťažou - aby bolo možné vybrať si z najlepších návrhov.

Eva Bacigalová, Tím Ružinov (Nivy) 

Aj ja patrím medzi tých, čo v obchodnom dome Ruži-
nov roky nakupovali, dokonca som sa v okolí ako die-
ťa bicyklovala, keď tam ešte žiadne nákupné centrum 
nestálo. Aj mňa pichne pri srdci vždy, keď prechádzam 
spustnutým Papánkovým námestím a vidím skelet ne-
slávnej „Hirošimy“. V podlahe na všetkých poschodiach 
sú zvetrané diery, schody rozbité, steny dočarbané, na 
mieste bývalého parkoviska jazero z priesakov spodnej 
vody. Upratovanie, do ktorého sa pustil nový majiteľ ob-
jektu, je len v prvej fáze no už vyviezol viac ako 40 ton 

odpadu! Viem to, lebo som spolu s ďalšími ružinovský-
mi poslancami mohla absolvovať netradičnú exkurziu 
a bola to zrejme jedna z posledných príležitostí vidieť 
„Hirošimu“ zblízka v tomto stave. S miernym optimiz-
mom možno povedať, že jej koniec sa naozaj blíži! Ešte 
nie je rozhodnuté, čo presne bude na jej mieste stáť, no 
majiteľ už hľadá architektov, ktorí vytvoria novú víziu 
tohto priestoru. Ružinov si to naozaj zaslúži. A zaslúžia 
si to aj Ružinovčania.

Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy)

Príbeh ružinovskej Hirošimy pozná asi každý, kto tu 
žije, a ako poslanecký klub SME RUŽINOV veríme, že 
v dnešnej podobe už dlho neostane. Jednou z alternatív 
by mohlo byť prepojenie objektu „Hirošimy“ s budovou 
kultúrneho domu. Táto myšlienka spojenia by v  sebe 
mohla obsahovať jeho rekonštrukciu alebo výstavbu 
nového. A to spolu s  moderným námestím v srdci Ru-
žinova, ktoré by bolo obklopené menšími ekologickými 
budovami. Nebudeme podporovať bezhlavú výstavbu 
a  zahusťovanie lokality. Tiež by sme boli radi, aby sa 

v novom komplexe nachádzal dostatok prevádzok, par-
kovacích plôch, kvalitná sociálna vybavenosť a pribud-
núť by mohla napríklad aj škôlka. Vieme si predstaviť, 
že za transparentných podmienok by sa mohol miest-
ny úrad premiestniť do jednej z týchto budov, aby bol 
dostupnejším a  ešte modernejším pracoviskom. Sme 
presvedčení, že ideálnym riešením by bolo, aby lokalita 
mala atmosféru námestia spojeného s trávnatými plo-
chami, parkom a športovo oddychovou zónou, kde sa 
ľudia budú cítiť príjemne.
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Televízia Ružinov s novými reláciami
Od septembra štartuje v ružinov-
skej televízii vysielacia sezóna a tá 
prinesie viaceré novinky!

V relácii Poznáte ich? sa Ružinovčania do-
zvedia viac zo súkromia svojich poslancov, 
pokračovať bude aj relácia Labku na to, 
určená najmä pre milovníkov zvierat. Pre 
kulinárov televízia pripravuje aj nové časti 
Menučka. Spoločenský život opäť pred-
staví relácia Na okraj. Diváci sa tiež môžu 
tešiť na obľúbeného Romana Bomboša, 
ktorý opráši hudobnú reláciu Hi5 a  pod 
novým názvom Vinyl bude spovedať zná-
mych hudobníkov zo Slovenska ale i Čes-
kej republiky.  Ďalšou novinkou je relácia 
Túlavé topánky, v  nej budú môcť Ruži-
novčania bližšie spoznávať známe i skryté 
miesta v Bratislave a okolí a nebudú chýbať 
tipy na zaujímavé výlety. Od septembra sa 
diváci budú na obrazovkách ružinovskej 

televízie viac stretávať aj s  moderátorom 
Andrejom Wallnerom. V  relácii NEoby-
čajné osobnosti predstaví životné príbehy 
známych ale i  menej známych ľudí, ktorí 
sú spätí s Ružinovom. Nebude chýbať sa-

mozrejme ani aktuálne spravodajstvo, kto-
ré prináša aktuálne informácie zo života 
mestskej časti ale i hlavného mesta.

Katarína Kostková
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PRVÁ RUŽINOVSKÁ JE PRIPRAVENÁ NA VYKUROVACIU 
SEZÓNU. V RÁMCI MODERNIZÁCIE TEPELNÉHO 
HOSPODÁRSTVA PREINVESTUJE 700-TISÍC EUR  
Spoločnosť Prvá ružinovská, člen Skupiny 
ENGIE, tento rok za účelom rozvoja a moderni-
zácie tepelného hospodárstva v  bratislavskej 
mestskej časti Ružinov preinvestuje približne 
700-tisíc eur. Finančné prostriedky budú vy užité 
na výmenu rozvodov v  celkovej dĺžke 400  m 
a  pripojenie nových objektov do vykurovacej 
sústavy. 

Vykurovacia sezóna je predo dvermi 

„Teplárenské spoločnosti Skupiny ENGIE, medzi 
ktoré patrí aj Prvá ružinovská, využili letné ob-
dobie na pravidelnú údržbu a odstávky, počas 
ktorých vykonali činnosti potrebné k úspešnému 
začatiu vykurovacej sezóny – čistenie výmenní-
kov a  kotlov, nastavovanie horákov, rôzne re-
vízie, rekonštrukcie, opravy rozvodov a  zdrojov 
tepla. Termíny začiatku vykurovacej sezóny jed-
notlivých spoločností Skupiny ENGIE budú uve-
rejnené na našej stránke www.engie.sk,“ hovorí 
Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky.

Modernizácia tepelného hospodárstva 

Prvá ružinovská od začiatku prevádzky tepel-
ného hospodárstva v  mestskej časti Ružinov 
pravidelne investuje do rozvoja a modernizácie 
vykurovacej sústavy.

V letnom období zrealizovala na Liptovskej ulici 
výmenu rozvodov v celkovej dĺžke 400 m. Mo-
dernizácia bola naplánovaná mimo vykurovaciu 
sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obme-
dzené iba v minimálnej miere. Projekt si vyžia-
dal investíciu vo výške 250-tisíc eur, pričom časť 
z nej bola spolufinancovaná z dotácie minister-
stva hospodárstva. 

„Primárnym cieľom každej modernizácie vy-
kurovacieho systému je zvýšenie energetickej 
efektívnosti výroby a  distribúcie tepla. V  Ruži-
nove sa nám využitím moderných technických 
riešení a  materiálov podarilo zvýšiť účinnosť na 

tepelných okruhoch, vďaka čomu vieme usporiť 
náklady na opravy   a zabezpečiť pre obyvateľov 
bezpečnú a kontinuálnu dodávku tepla. So zvý-
šením účinnosti súvisí aj úspora primárnych ener-
getických zdrojov, ktorá sa premietne do zníženia 
nákladov na výrobu tepla a má pozitívny dopad 
na životné prostredie,“ hovorí Miroslav Pajchl. 

Prvá ružinovská tento rok do vykurovacieho 
systému pripojí dva nové objekty – Bytový dom 
Metodova a  Ludwigov mlyn, v  rámci ktorých 
zrealizuje a  prefinancuje vybudovanie prípojky 
a výmenníkových staníc tepla. Nové objekty pri 
Trnavskom mýte však nie sú jedinými odberný-
mi miestami, ktoré sa spoločnosti podarilo zís-
kať. V máji do svojej vykurovacej siete pripojila 
aj nový projekt Seberíniho. „Teší nás, že sa nám 
podarilo získať tieto projekty a pripojiť nové od-
berné miesta. O to viac, že sa jedná o jedinečné 
moderné polyfunkčné objekty. Veríme, že dôve-
ru developerov nesklameme a  vďaka mnoho-
ročným skúsenostiam s  realizáciou podobných 
projektov, odbornosťou našich zamestnancov 
a  vysokou kvalitou našich služieb zabezpečíme 
pre obyvateľov tejto mestskej časti komfortnú do-
dávku energie za stabilnú a konkurencieschopnú 
cenu,“  uzatvára Miroslav Pajchl. 

INZERCIA 



SD Nivy, Súťažná 18
04.09. ST 19:30  100 VECÍ Florian David Fitz, Nem., 2018
05.09. ŠT 19:15  SVETOZÁR STRAČINA Pavol Barabáš, SR, 2019
05.09. ŠT 20:30  DEVÄŤDESIATE Jonah Hill, USA, 2018
06.09. PI  18:00  PLAYMOBIL VO FILME Lino DiSalvo, 

Fr./Nem., 2019 (PRE DETI)
06.09. PI  20:00  LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 2019
07.09. SO 18:00  SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI 
   David Pujol, Špan., 2018 (ART ON SCREEN) 
07.09. SO 20:00  ČO SME KOMU ZASE UROBILI? 

Philippe de Chauveron, Fr., 2019
11.09. ST 19:30  AFRIKA NA PIONIERI Marek Slobodník, SR, 2019
12.09. ŠT 19:00  SKUTOK SA STAL Barbora Berezňáková, SR, 2019
12.09. ŠT 20:30  LOLI PARADIČKA Richard a Víťo Staviarsky, SR, 2019
13.09. PI  18:00  LABKOVÁ PATROLA Charles E. 

Bastien, USA, 2018 (PRE DETI)
13.09. PI  19:15  TO: Kapitola 2 Andy Muschietti, USA, 2019
14.09. SO 17:30  HODINÁROV UČEŇ Jitka Rudolfová, 

ČR/SR, 2019 (PRE DETI)
14.09. SO 19:30  STEHLÍK John Crowley, USA, 2019
16.09. PO 14:00  RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: 

CHATA NA PREDAJ ČR, 2018
18.09. ST 19:15  VTEDY V HOLLYWOODE Quentin 

Tarantino, USA/Brit., 2019
19.09. ŠT 19:15  POMAĽOVANÉ VTÁČA Václav Marhoul, 

ČR/SR/Ukraj., 2019 (PREMIÉRA)
20.09. PI  18:00  ANGRY BIRDS VO FILME 2 Thurop Van 

Orman, USA, 2019 (PRE DETI)
20.09. PI  19:45  AD ASTRA James Gray, USA, 2019
21.09. SO 18:00  MONETOVE LEKNÁ – MÁGIA VODY A SVETLA 
   Giovanni Troilo, Tal., 2018 (ART ON SCREEN)
21.09. SO 19:45  STEHLÍK John Crowley, USA, 2019
25.09. ST 19:30  AD ASTRA James Gray, USA, 2019
26.09. ŠT 19:30  NECH JE SVETLO Marko Škop, SR/

ČR, 2019 (PREMIÉRA)
27.09. PI 18:00  WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV 
   Katarína Kerekesová, SR/Poľ., 2019 (PRE DETI)
27.09. PI  19:30  DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019
28.09. SO 16:00  RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: ROBINSON 

CRUSOE: NA OSTROVE ZVIERAT Fr., 2016
28.09. SO 18:00  NECH JE SVETLO Marko Škop, SR/ČR, 2019
28.09. SO 19:45  DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019

Radosinské naivné divadlo
Záhradnícka 95, Bratislava

SEPTEMBER 2019
20.09. pi Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om
 Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
 réžia: Juraj Nvota a Stanislav Štepka

23.09. po Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om
 Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
 réžia: Juraj Nvota a Stanislav Štepka

24.09. ut Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om
 Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
 réžia: Juraj Nvota a Stanislav Štepka

25.09. st Malý veľký muž
 Muzikálový príbeh zo života M.R. Štefánika 
 réžia: Ondrej Spišák

26.09. št Čo sa sníva trpaslíkom
 Správa o výskyte trpaslíkov
 réžia: Ondrej Spišák

TO NAJLEPŠIE Z PONUKY

DK Ružinov
12. 09. št 18:00 Stretnutie s dejinami: Stredoveká 

justícia a katovo remeslo (prednáška)
15. 09. ne 9:00 – 14:00 Fauna Bratislava 2019 (medz. 

akvaristicko-teraristická výstava)
17. 09. ut 18:00 Alžbetínske naivné divadlo: Mladosť nemá vek 

(premiéra)
19. 09. št 14:00 – 20:00 Ružinovský komunitný jarmok 

(Prievoz – Staré záhrady, ihrisko)
20. – 22. 09. pi–ne Comics salón 2019 

(medz. festival comicsu, anime a hier)
24. 09. ut 19:00 Klimaktérium... a čo? 

(komédia s pesničkami, hrajú: G. Oňová, 
Z. Tlučková, K. Brychtová ai.)

26. 09. št 19:00 Panikári 
(komédia s pesničkami, hrajú: 
J. Rybárik, J. Hrčka, M. Ochránek)

27. 09. pi 19:00 Goran Karan & Vagabundo Acoustic Band
27. – 28. 09. so – ne RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
30. 09. po 19:00 Vták (hrajú: M. Kvietik, V. Plevčík ai.)

Podrobný program nájdete na www.cultusruzinov.sk


