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DOTÁCIE 2020:
Prihláste svoj projekt
Už od stredy 5. februára sa môžete uchádzať o finančný príspevok na svoj 
projekt. Nové pravidlá umožňujú žiadať o príspevky až do výšky 20-tisíc eur 
a výrazne zjednodušili ako podávanie žiadostí, tak aj ich vyhodnocovanie.

Minulý rok podporila mestská časť 57 žiadostí 
v celkovej výške 223-tisíc eur. O presnej sume, 
ktorú komisia rozdelí tento rok, rozhodnú 
poslanci v rámci hlasovania o rozpočte.

Čo podporíme?

Poskytované finančné prostriedky sú určené na 
podporu ako profesionálnych, tak aj amatér-
skych aktivít v rámci širokého spektra aktivít 
– od kultúrno-spoločenských, cez vzdelávacie, 
športové až po projekty orientované na sociálnu 
oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia 
alebo rozvoj komunitného života. Podľa nových 
pravidiel je možné žiadať o podporu pre dva 
typy projektov – komunitné alebo rozvojové.  
V prípade komunitných aktivít ide o príspevky 
vo výške minimálne 500 a maximálne 5.000 eur, 
pokiaľ ide o rozvojové projekty, podpora mest-
skej časti môže byť od 5.000 do 20.000 eur.

Podmienky poskytnutia

Ak máte pripravených viacero projektov, musíte 
sa rozhodnúť, ktorý predložíte. Jednou z pod-
mienok je totiž to, že v kalendárnom roku môže 

uchádzač predložiť len jeden. Ak ich doručíte 
viac, vylúčené budú všetky. Dotácia sa neposky-
tuje ani na ukončené aktivity. V prípade návr-
hov, ktoré počítajú aj s výstavbou, treba doložiť 
o.i. aj vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnosti.

Menej byrokracie

Ďalšou novinkou je zjednodušenie procesu po-
dávania žiadostí. Zatiaľ čo v minulosti museli 
uchádzači posielať svoje projekty poštou alebo 
ich odovzdávať do podateľne, od tohto roku sa 
akceptujú len elektronické podania. 

Workshop pre uchádzačov

Pre potenciálnych uchádzačov pripravila do-
tačná komisia špeciálny workshop, na ktorom 
sa dozvedia odpovede na všetky svoje otázky. 
Prezentácia sa uskutoční v utorok 11. februára 
o 17:30 v Dome kultúry Ružinov.

Celé znenie výzvy bude zverejnené na webe 
mestskej časti www.ruzinov.sk v deň jej vy-
hlásenia. V prípade otázok môžete písať na  
dotacie@ruzinov.sk.

VEREJNÉ OSVETLENIE:  
KEĎ LAMPY NESVIETIA...
Pokazené lampy, ale aj ulice, na ktorých chýbajú úplne. Čo treba robiť, ak 
sa to stane práve na mieste, kde bývame alebo cez ktoré pravidelne chodie-
vame? Na vaše otázky odpovedal hovorca hlavného mesta, Peter Bubla.

Správcom verejného osvetlenie je magis-
trátny referát správy komunikácií. Ten za-
bezpečuje prevádzku a údržbu verejného 
osvetlenia v správe a majetku hlavného 
mesta Bratislava podľa zmluvy na prevádz-
ku verejného osvetlenia so spoločnosťou 
Siemens Mobility. Ak  vo vašom okolí ne-
funguje verejné osvetlenie, prosím, oznám-
te to aj s presnou lokalitou, kde verejné 
osvetlenie nesvieti. Pomôžete tak čo naj-
skôr opraviť výpadok verejného osvetlenia 
a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných 
uliciach mesta. 

Čo môžete urobiť?

Poruchy verejného osvetlenia je možné 
hlásiť na dispečing spoločnosti Siemens, 
ktorý prevzal nonstop službu na čísle  
02/ 638 101 51, prípadne cez formulár, kto-
rý je dostupný na www.slm.lighting (pozn.: 
priamo cez „Nahlasovanie porúch verejné-

ho osvetlenia“ pod prihlasovacími hesla-
mi, tie uvádzať nemusíte).

Nedávne poruchy

Z podnetov z posledného obdobia eviduje-
me poruchy osvetlenia na Nevädzovej, pri 
OC Budúcnosť a na Palkovičovej. Na Ne-
vädzovej ulici bola káblová porucha, ktorá 
už bola odstránená. Osvetlenie v okolí OC 
Budúcnosť nie je v správe a majetku hlav-
ného mesta Bratislava. 

Nový projekt

Mesto pripravuje projekt na vybudovanie 
nového verejného osvetlenia v tejto lokali-
te. Na ulici Palkovičova evidujeme v systé-
me niekoľko nesvietiacich lámp verejného 
osvetlenia. Prevádzkovateľa verejného 
osvetlenia požiadame o opravu v čo mož-
no najkratšom čase.

KALENDÁR
 5. feb.  Poslanecké stredy: 

Ing. Peter Strapák (Trnávka) 
ZŠ Vrútocká - 16:30

 Vyhlásenie dotačnej výzvy 
(info na www.ruzinov.sk)

11. feb.  Workshop: 
Dotácie 2020  
DK Ružinov - 17:30

 12. feb.  Poslanecké stredy: 
Mgr. Eva Bacigalová (Nivy) 
MÚ - 16:30

19. feb.  Koncert pre seniorov: Známe 
svetové árie  
DK Ružinov - 14:30

 Poslanecké stredy: 
Mgr. Boris Čechvala (Starý 
Ružinov) MÚ - 16:30

 20. feb.  Tvorivé dielne pre seniorov:  
„Na skle maľované“ 
DK Ružinov (predsálie) 

 26. feb.  Výlet pre seniorov: Termálne 
kúpele Bük, Maďarsko 
(prihlasovanie do 14. 2.)

 Poslanecké stredy: 
Mgr. Ivan Kraszkó  
(Starý Ružinov) MÚ - 16:30

 3. mar.  Cestovateľské kino pre 
seniorov: Peru 
DK Ružinov  -16:00 

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

11. mar. Poslanecké stredy:  
Mgr. Peter Herceg (Pošeň) 
ZŠ Borodáčova - 16:30

18. mar. Vítanie novorodencov - 10:00 
zasadačka miestneho úradu

25. mar. Slávnosť jubilantov -10:00 
DK Ružinov  
(prihlasovanie do 15. 3.)

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

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

TAKÝTO BOL RUŽINOV: Najskôr rafinéria, potom most
Keď sa dnes povie Apollo, ľudia si pred-
stavia most cez Dunaj. V roku 1895, teda 
ešte za čias Rakúsko-Uhorska, však v su-
sedstve zimného prístavu vyrástla rafiné-
ria tohto mena. 

Spracovávanie ropy vtedy ešte nebolo také 
rozšírené a Bratislava získala v regióne 
výnimočné postavenie. Obdobie medzi 
vojnami bolo pre rafinériu najúspešnej-
šie. Patrili jej ropné polia, tankové lode, 
cisternový park, prečerpávacie zariadenie  
v prístave a sieť čerpacích staníc. 

Rok 1944 sa do dejín zapísal čiernym pís-
mom, keď na rafinériu, most a prístav za-
útočili americké bombardéry. Pamätníci 
tvrdili, že varovanie prišlo neskoro. Za-
hynulo 133 ľudí, viac ako 700 bolo zrane-
ných a zničená bola väčšina továrne.

archív Slovnaftu

Vážení 
susedia, milí 
Ružinovčania,
tento príhovor pí-
šem niekoľko dní 
pred hlasovaním  
o rozpočte. Ružinov 
bude tento rok hos-
podáriť so sumou 
viac ako 50 milió-
nov eur. Väčšina však hneď smeruje 
do škôl, škôlok a sociálnych zariadení. 
Na investície a rozvojové projekty tak 
zostáva len zlomok z týchto peňazí. 

Rok 2020 bude pre nás najmä rokom 
detí a rokom zlepšovania situácie  
s parkovaním. Ako prvé musíme 
riešiť, čo nás najviac páli. Plánu-
jeme začať stavať novú škôlku pre 
takmer 90 detí a musíme postaviť aj 
novú základnú školu. Zrevitalizovať  
plánujeme niekoľko detských ihrísk. 
Významnou je pre nás aj doprava:  
z prvej rezidentskej zóny, ktorú sme 
spustili na 500 bytoch, majú podľa 
reakcií obyvatelia radosť. Tento rok 
by sme radi pripravili rezidentské 
zóny na území celých Nív až po Baj-
kalskú ulicu. Pripravujeme opatrenia 
na „skľudnenie“ dopravy v uličkách, 
kadiaľ si tranzitujúce autá skracujú 
cestu – najskôr pre Prievoz a časom 
by som rád niektoré z týchto opatrení 
preniesol aj na Trnávku. A verím, že 
ak vy sami - obyvatelia konkrétnych 
sídlisk - budete súhlasiť, začnú pribú-
dať aj nové parkovacie domy.

Budeme pokračovať aj v rekonštruk-
ciách ciest, chodníkov, budov a po-
stupne, ale intenzívnejšie a snáď aj 
kvalitnejšie než v minulosti. Po sta-
bilizovaní finančnej situácie vo VPS 
opäť zvyšujeme sumu, ktorá bude 
smerovať do údržby a zveľaďovania 
zelene. A ak sa podarí, radi by sme 
pripravili aj plán skrášlenia trhoviska 
na Miletičovej ulici.

Na úrade vytvoríme moderné klient-
ske centrum a naplánovali sme aj re-
konštrukciu sídla našej mestskej po-
lície a hasičskej zbrojnice, ktorá tak 
obnoví nielen jej historickú hodnotu, 
ale pomôže hasičom profesionalizo-
vať ich prácu a chrániť bezpečnosť  
v celej mestskej časti. 

Váš starosta

STALO SA...
Športovec Ružinova 
Posledná januárová nedeľa sa v Ružinove 
niesla v znamení oceňovania najúspešnej-
ších športovcov našej mestskej časti. Jednu 
z cien si odniesol aj slovenský atlét, šprintér 
a halový majster Európy z Glasgowa 2019 
– Ján Volko.

Prieskum o knižnici

Ružinovská knižnica spustila dotazníkový 
prieskum, cieľom ktorého je zistiť, aké kni-
hy by u nás ľudia najradšej našli. Zúčastniť 
sa ho môžete na webovej stránke knižnice, 
prípadne na facebookovom profile knižnice 
alebo mestskej časti. 

Rekonštrukcia Obilnej

Vďaka spolupráci mestskej časti s magis-
trátom a investorom priľahlej „Hirošimy“, 
spoločnosti MiddleCap bol vymenený 
asfaltový povrch na komunikácii na Obil-
nej ulici, ktorý domácich trápil už celé roky.
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Kapitálové výdavky tak dosiahnu takmer 
štyri milióny eur, a okrem už spomína-
ných rekonštrukcií pribudnú aj inovatívne 
a ekologické projekty ako zelená strecha 
a vodozádržné opatrenia na ZŠ Vrútocká, 
ale aj bežecká dráha na ZŠ Drieňová a zač-
nú pribúdať bezbariérové vstupy do ZŠ.

Novú tvár dostanú aj priestory miestne-
ho úradu. Okrem rekonštrukcie terás už  
o niekoľko mesiacov začne aj prestavba 
prízemia na moderné klientské centrum.

Cesty a chodníky

Približne 1,5 milióna eur investuje mestská 
časť do komunikácií - teda rekonštrukcie 
povrchov ciest, do budovania chodníkov, 
cyklotrás a parkovacích miest. Medzi iný-
mi tak budú v priebehu tohto roka opra-
vené Budovateľská, Polárna, Na paši, Pav-
lovičová, Rezedová, Nezábudková alebo 
Ružová dolina a chodníky pribudnú napr. 
aj na Bielkovej, Železnej, Chlumeckého 
alebo Západnej.

Príprava na 
parkovaciu politiku

Rekonštrukcia komunikácií a budovanie 
parkovacích miest priamo súvisia aj s pro-
jektami nových rezidentských zón. Tie sa 
budú zavádzať v súvislosti s celomestskou 
parkovacou politikou, ktorá bude platiť už 
od roku 2021 (pozri aj vedľajší článok).

Zeleň a ihriská

Veľký dôraz sa v rozpočte kladie aj na sta-
rostlivosť o zeleň – údržbu zelených plôch, 
výsadbu nových stromov a kríkov, orezy, 
výruby. Pokračovať bude pasportizácia 
stromov, aby sme mali prehľad o tom, kde 
sú aké stromy a kríky, v akom sú stave, aká 
je odporúčaná starostlivosť, a teda aj s aký-
mi finačnými nákladmi treba do budúc-
nosti počítať. 

Rekonštruovať sa budú aj ďalšie detské 
ihriská (napr. Martinčekova, Doležalova, 
Medzilaborecká, Astrová, Albrechtova 
alebo Líščie nivy). Do tejto rozpočtovej 
položky spadajú aj letná a zimná údržba, 
údržba detských ihrísk, ale aj deratizácia, 
meranie hluku a zďaleka najvýznamnejšou 
položkou v tejto časti je likvidácia a ulože-
nie odpadu.

A keďže Ružinov je mestskou časťou, kde 
nielen bývame, ale aj žijeme, aj počas tohto 
roku budú Cultus Ružinov a Ružinovský 
športový klub organizovať množstvo akcií 
pre všetky vekové kategórie.

Celý rozpočet nájdete na www. ruzinov.sk.

REZIDENTSKÉ ZÓNY:
JEDNODUCHŠIE PARKOVANIE 
PRE DOMÁCICH 
Už niekoľko dní platí v lokalite 500 bytov regulované parkovanie. Prvé reak-
cie obyvateľov, ale aj kontroly zamestnancov miestneho úradu a mestskej 
polície, ukazujú nezanedbateľný nárast počtu dostupných parkovacích 
miest pre rezidentov.

„O deviatej ráno boli na našej ulici tri voľ-
né parkovacie miesta. To sa nestalo za celé 
tie roky, čo tu bývam,“ napísala hneď v prvé 
ráno, keď začali v zóne platiť nové pravidlá, 
jedna z obyvateliek. „Konečne nemusím 
chodiť z práce o dve hodiny neskôr len 
preto, aby som našiel parkovacie miesto,   
lebo cezpoľní ešte neodišli.“ 

Rezidenti vs. nerezidenti

Žiadosti o vydanie parkovacieho povolenia 
začala mestská časť prijímať koncom minu-
lého roka a ku dňu spustenia regulovaného 
parkovania ich vydala 692 obyvateľom s tr-
valým pobytom v tejto časti Ružinova. 

Nerezidenti majú od pondelka 13:00 do 
piatku 11:00 k dispozícii  dve alternatívy. Pr-
vou z nich je niekoľko parkovacích miest na 
Velehradskej ulici, kde je však dĺžka státia 
obmedzená na tri hodiny denne. Druhou 
možnosťou je využiť parkovisko v bývalom 
areáli Technických služieb na Bazovej ulici, 
kde toto časové obmedzenie neplatí.

Parkovanie cez víkendy

Počas víkendov, presnejšie od piatka 11:00 
do pondelka 13:00, tieto obmedzenia nepla-
tia. Návštevníci tu v tieto dni môžu parko-
vať bez obmedzenia. Naopak, v pracovných 
dňoch budú dodržiavanie pravidiel kontro-
lovať príslušníci mestskej polície a zamest-
nanci miestneho úradu. Ďalším krokom 
bude montovanie parkovacích senzorov  
a kamier, ktoré môže kontrolu parkovania 
výrazne zjednodušiť.

Ďalšie rezidentské zóny

Dopravný prieskum ukázal, že práve loka-
lita Nív je z pohľadu parkovania najcitlivej-
šia. Súvisí to, ako s blízkosťou bizniscentier  
a centra mesta, tak aj so zrušením parkova-
cích miest kvôli vylúčeniu dopravy na Pá-
ričkovej. Vytvorenie rezidentskej zóny 500 
bytov je len prvým krokom a do konca roka 
by mali vzniknúť aj ďalšie, aby mohli byť 
spokojní aj ostatní obyvatelia. 

Zároveň mestská časť plánuje do konca roka 
zmapovať dopravnú situáciu aj vo zvyšku 
Ružinova a tieto dáta budú slúžiť ako pod-
klad pre celomestskú parkovaciu politiku.

Info o vydávaní povolení na www.ruzinov.sk

KTO MÔŽE PARKOVAŤ 
V LOKALITE 500 BYTOV?

Fyzická osoba
 ■  trvalý pobyt v zóne
 ■   vzťah k vozidlu (vlastník, držiteľ, 

vozidlo evidované na živnosť, slu-
žobné auto na súkromné účely, 
zmluva o prenájme)

Právnická osoba
 ■   sídlo firmy, resp. prevádzky v zóne 

vzťah k vozidlu (v technickom 
preukaze uvedené IČO)

ROZPOČET 2020:
PRIORITY MESTSKEJ ČASTI: REKONŠTRUKCIE, 
ŠKOLY, ZELEŇ A PARKOVANIE 
Viac peňazí na rekonštrukcie ciest, chodníkov, cyklotrás, ale aj detských ihrísk, škôl, škôlok alebo domova dôchod-
cov. Podpora modernizácie úradu a jednotlivých organizácií. Ešte väčší dôraz na starostlivosť o zeleň. Vytváranie 
rezidentských zón prednostného parkovania. Podpora kultúry a komunitných aktivít. Takto vyzerá rozpočtový plán, 
ktorým by sa mal Ružinov riadiť v tomto roku.

Ružinovskí poslanci budú o definitívnej 
podobe rozpočtu hlasovať na svojom pr-
vom tohtoročnom zasadnutí 4. februára, tj. 
až po uzávierke tohto vydania Ružinovské-
ho echa. Rokovania a následné stretnutia 
jednotlivých komisií ale ukázali, že na tom, 
ktoré oblasti treba riešiť najakútnejšie, pa-
nuje zhoda.

Veľa alebo málo?

Mestská časť bude mať pre rok 2020  
k dispozícii 52 miliónov eur. To, čo však 
na prvý pohľad môže vyzerať ako obrovské 
množstvo peňazí, však nie je suma, ktorú 
by Ružinov mohol automaticky investovať 
a vyriešiť tak rýchlo viaceré problémy. Veľ-
ká časť účtom mestskej časti v podstate len 
prejde a smeruje priamo do škôl, škôlok  
a zariadení sociálnych služieb. 

Len povinné zvýšenie tarifných platov 
učiteľov a ďalších zamestnancov verejnej 
správy u nás totiž predstavuje približne 1,3 
milióna eur. Tzv. obedy zadarmo pre ma-
terské a základné školy stoja cca 1,2 milió-
na eur a pokrytie rozdielu medzi dotáciou 
od štátu a výškou stravovacej jednotky 
vyžaduje ešte ďalších 150-tisíc eur priamo  
z rozpočtu mestskej časti.

Dôraz na rekonštrukcie

Dlhé roky, počas ktorých sa neinvestova-
lo do rekonštrukcie množstva objektov 
v správe mestskej časti, sa na ich stave 
podpísalo, a opravy nás preto budú stáť 
podstatne viac. Okrem ciest a chodníkov 
sa to týka aj detských ihrísk a je to vid-
no aj na budovách a stave zelene. Jednou  
z najväčších investícií bude rekonštrukcia 

požiarnej zbrojnice v Prievoze. Tá nielenže 
dodnes plní svoj pôvodný účel, ale je aj his-
toricky významnou pamiatkou.

Investícia do budov

Rekonštrukciu a modernizáciu už nevyh-
nutne potrebujú aj Domov dôchodcov, 
Ružinovský domov seniorov, ale aj Ruži-
novská knižnica a priestory mestskej po-
lície na Listovej. V položke Ružinovského 
športového klubu si môžete všimnúť kúpu 
korčuliarskej plochy a výmenu kondenzá-
tora. Počíta sa aj s rekonštrukciou nájom-
ných bytov v správe mestskej časti. Čakajú 
nás aj opravy oplotenia a vstupov do ma-
terskej školy Piesočná, opravy telocviční 
na ZŠ Nevädzová a Kulíškova, rekonštruk-
cia jedálne na ZŠ Ružová dolina a oprava 
strechy tiež na Nevädzovej.
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PORIADOK NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE 
SMETI... A ČO S NIMI?
Stále častejšie dostávame podnety, ktoré upozorňujú na znečistenie verej-
ného priestranstva. Okrem ulíc a parkov sú to ale mnohokrát upozornenia 
na odpadky v okolí kontajnerových stojísk a jednotlivých domov. V takýchto 
prípadoch sa však treba obrátiť na správcu.

Dočisťovanie týchto miest je totiž zodpo-
vednosťou správcu domu, nie mestskej 
časti alebo magistrátu. Nejde len o niekoľ-
ko kusov odpadkov. Počas minulého roka 
sme v Ružinove, okrem iného, vyzbierali 
8,86 ton (!) opotrebovaných pneumatík  
a vyviezli takmer tri tony drobného sta-
vebného odpadu. Nič z toho sa vyhadzovať 
nesmie a napríklad pneumatiky musí pre-
vziať každý pneuservis. 

Napriek tomu, že susedské brigády už roz-
hodne nie sú žiadnou výnimkou, a pra-
videlne sa do nich zapája stále viac ľudí, 
štatistiky z portálu odkaz pre starostu ho-
voria jasnou rečou. V roku 2019 bolo v na-
šej mestskej časti nahlásených v kategórii 

neporiadok a odpadky 44 podnetov. Ne-
šlo len o čierne skládky, ale poväčšine len 
o odpadky v okolí domov. Napriek tomu 
bola funkcia „chcem pomôcť“, ktorá dáva 
možnosť podieľať sa na vyriešení podnetu, 
využitá len jediný raz. 

Ak sa  však rozhodnete zorganizovať väč-
šiu brigádu, pomôcť vám môže aj miestny 
úrad – napríklad aj tým, že zabezpečí od-
voz zozbieraného odpadu. Dôležité je však 
dohodnúť sa na tom vopred, nie až tesne 
pred akciou. 

V prípade, že by ste sa  chceli poradiť  
o podmienkach takejto pomoci, kontak-
tujte nás na adrese podnety@ruzinov.sk.

VIAC PRIESTORU PRE PSÍČKAROV
Stačí jediná prechádzka po niektorom z ružinovských parkov a každému je 
jasné, že počet psov výrazne stúpa. Aj to je dôvod, prečo treba jasne určiť 
zóny, kde budú môcť chodiť len na vôdzke a kde sa voľne vybehať.

Len prednedávnom pribudol oplotený vý-
beh v parku na Tomášikovej ulici, kde ešte 
chceme dobudovať hracie prvky pre psov  
a lavičky. V rámci zmeny VZN o niekto-
rých podmienkach držania psov bolo vy-
tipovaných niekoľko lokalít, kde vzniknú 
miesta s voľným pohybom psov. Tieto 
plochy nebudú oplotené, výnimkou bude 
Prievozská, ktorá je veľmi frekventovaná. 
Na týchto miestach potom nájdete aj viac 
košov na psie exkrementy. 

Navrhované lokality pre voľný výbeh:
 ■  Ružinovská/ Chlumeckého
 ■  Tomášikova ul. (pri Cureli)
 ■  park Ostredky

 ■  Prievozská ul.
 ■  Sabinovská ul.
 ■  Cyrilova ul.
 ■  Luhačovická ul.
 ■  Haburská ul.

Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk. 

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk

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

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie?
+421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve? 
Vandalizmus?

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného 
odpadu?

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

Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

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

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020
STRUČNÝ VOLEBNÝ MANUÁL
Kedy si môžete vybaviť hlasovací preukaz? Na čo nesmiete v deň volieb za-
budnúť? Ako zistím, kde je moja volebná miestnosť? Čo mám robiť, ak ležím 
doma s chorobou a chcel by som ísť voliť? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete  
v našom stručnom sprievodcovi volebným dňom.

Hoci voľby do NR SR sa budú konať až 29. 
februára, časť voličov už má hlasovanie 
dávno za sebou. Špecifikom týchto volieb 
je totiž možnosť voliť poštou zo zahraničia. 
Kým v roku 2016 o ňu v Ružinove požia-
dalo necelých päťsto voličov, tentokrát toto 
číslo stúplo až na 1200. Okrem destinácií 
ako Česko, Veľká Británia, Rakúsko alebo 
Nemecko putovali hlasovacie lístky naprí-
klad na Cookove ostrovy, do Francúzskej 
Polynézie alebo na Jamajku.

Hlasovací preukaz

Ak v deň volieb nebudete doma, ale na-
priek tomu by ste chceli voliť, stačí vám 
na to hlasovací preukaz. Ten sa dá vybaviť 
veľmi jednoducho. Stačí, aby ste do pon-
delka 10. februára poslali žiadosť o jeho 
vydanie buď písomne na adresu miest-
neho úradu, na Mierovú 21, Bratislava, 
alebo prostredníctvom emailovej adresy  
volby@ruzinov.sk. Hlasovací preukaz po-
tom dostanete na adresu, ktorú uvediete 
v žiadosti. Ak sa rozhodnete vyzdvihnúť si 
preukaz osobne, môžete to pokojne urobiť 
až do piatku 28. februára do 12:00.

Kde a ako voliť

Oznámenie o tom, kde budete voliť, by 
ste už mali mať v týchto dňoch vo svojich 
schránkach. Jeho súčasťou  sú aj informácie 
o mieste  a čase konania volieb. Zoznam ulíc  
s konkrétnymi volebnými miestnosťami 
nájdete aj na webe mestskej časti v sekcii 
Voľby do NR SR 2020. Či už ste starší, ale-
bo vám hlasovať priamo vo volebnej miest-
nosti neumožňuje zdravotný stav, svojho 
volebného práva sa zriekať nemusíte. Stačí, 
ak si objednáte prenosnú urnu a v priebehu 

volebného dňa za vami prídu zástupcovia 
vašej okrskovej komisie. Ale len vo svojom 
okrsku, inak potrebujete hlasovací preukaz. 
Urnu si môžete objednať na 02/ 48 284 318,  
02/ 48 284 323 alebo 02/ 48 284 338 alebo 
na volby@ruzinov.sk, ale nie na konkrétnu 
hodinu.

Bezbariérový vstup

Väčšina okrskov je umiestnená v budo-
vách škôl, takže cesta do miestnosti môže 
byť náročná. V prípade, že by mal niekto-
rý z voličov záujem voliť v okrsku s bez-
bariérovým vstupov, môže tak urobiť na 
ZŠ Mierová, Nevädzová alebo Vrútocká.  
V takomto prípade však, keďže budete vo-
liť mimo svojho okrsku, potrebuje hlasova-
cí preukaz tiež.

Vo volebnej miestnosti

Keďže počas minulých volieb zažili komi-
sie viacero situácií, ktorým by bolo dobré 
vyhnúť sa, radi by sme upozornili aj na ne. 
Do miestnosti nevstupujeme ani na bicyk-
li, ani na kolobežke a ani na kolieskových 
korčuliach. Rovnako do nej nejdeme ani 
so psom. A napokon... Overenie totožnosti 
je možné jedine s občianskym preukazom. 
Samotný pas nebude stačiť. 

Koho volíme? 

Volič dostane obálku a 25 hlasovacích 
lístkov – vyberie si jeden z nich. Ak chce 
využiť aj možnosť udeliť preferenčný hlas, 
môže zakrúžkovať poradové číslo najviac 4 
kandidátov. Takto označený lístok vloží do 
obálky a vhodí do volebnej urny. Volebné 
miestnosti sa zatvárajú o 22:00. 

OZNAMY
Prázdninové korčuľovanie

Počas jarných prázdnin (v týždni od 17. 
februára) budú môcť deti stráviť viac času 
aj na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. 
Presné termíny bezplatného verejného 
korčuľovania nájdete na rskruzinov.sk  
a facebookovom profile mestskej časti.

Odvoz vianočných 
stromčekov

Odzdobené vianočné stromčeky je treba 
ukladať k smetným kontajnerom. Ich od-
voz bude spoločnosť OLO zabezpečovať 
priebežne do konca marca. Môžete ich od-
viesť aj sami a bezplatne odovzdať v zber-
nom dvore na Starej Ivánskej ceste 2 každý 
deň okrem nedele alebo sviatkov.

Oznam Jednoty dôchodcov

Seniori, ktorí sú členmi ZO Jednoty dô-
chodcov Slovenska Zimná – Ostredky, 
môžu zaplatiť členský príspevok na rok 
2020 od januára do marca vo štvrtky 11:30 
– 13:00 na Zimnej 1. Neskôr už len každý 
prvý štvrtok v mesiaci. Výročná členská 
schôdza bude 10. marca o 14:30 v malej 
sále DK Ružinov.

Hľadáme kolegov

Domov dôchodcov, Pažítková, hľadá opat-
rovateľov, zdravotné sestry a fyzioterape-
uta. V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel. čísle 02/ 433 390 45.

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.

DETI  
A ZÁPASENIE

Koncom roka pricestovalo do Ružinova 121 
detí z okolitých krajín, aby si zmerali sily  
v zápasení. Vysokú úroveň 3. ročníka 
medzinárodného zápasníckeho turnaja 
potvrdzovalo, že na súťaž organizovanú 
Wrestling clubom Slovakia prišli z Ukraji-
ny, Slovinska, Maďarska, Rakúska a Česka. 
Súčasťou bola aj prednáška o zdravej strave 
a životnom štýle. 

ZÁKAZ VSTUPU 

SO PSOM

DETSKÉ IHRISKO

ZÁKAZ 
ZNEČISŤOVANIA

lokalita

TOMÁŠIKOVA PRI CUREL-I

VOĽNÝ POHYB 
PSOV
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ROK 2019:
ČO STE MOHLI PREHLIADNUŤ, 
ALE BOLO BY TO ŠKODA
Desiatky nových miest v škôlkach, kilometre zrekonštruovaných komuniká-
cií, ušetrených takmer trištvrte milióna eur za zateplenie škôl, zrekonštru-
ované ihriská, zámena pozemkov. A to je len časť z toho, čo sa v Ružinove  
v uplynulom roku podarilo.

Mesto získalo 
cenné pozemky

Asi najväčším úspechom roku 2019 bola 
zámena pozemkov medzi magistrátom  
a ministerstvom hospodárstva, vďaka 
ktorej mesto získalo pozemky v deviatich 
mestských častiach. Najviac z nich, takmer 
150-tisíc m2, sa nachádza v Ružinove. Me-
dzi najznámejšie lokality patria Drieňová 
ulica pri reštaurácii U Deda (parkovisko 
a detské ihrisko), Sedmokráskova (detské 
ihrisko), Velehradská (pozemok pod škôl-
kou) a časť vnútroblokov v oblasti Štrkovca 
a Trávnikov.  

Problém, ktorý desaťročia vyzeral ako 
neriešiteľný, sa tak podarilo naštartovať 
vďaka tomu, že ministerstvo hospodárstva 
potrebovalo získať pozemky pod svojou 
budovou na Mierovej ulici, aby ju vôbec 
mohlo začať rekonštruovať. Vďaka tejto zá-
mene sa budú môcť začať riešiť investície, 
ktoré tridsať rokov stáli.

Okrem toho získala samospráva aj po-
zemky, ktoré priamo susedia s jazerom 
Rohlík, ale aj pod ružinovským zim-
ným štadiónom až po budovu Rosum. 
Výmenou za to dostala Univerzitná ne-
mocnica pozemky na Antolskej ulici  
v Petržalke.

Nová električková trať

Presuny autom sú v Bratislave z roka na 
rok komplikovanejšie a podpora MHD je 
preto jednou z priorít pre budúce obdo-
bia. Skúsenosti veľkých európskych miest 

ukazujú, že najefektívnejšia je električková 
doprava. Magistrát vyhodnocoval sedem 
rôznych trás a ako najvhodnejšia sa ukáza-
la trasa Pribinova – Košická - Miletičova. 
Zrealizovať by sa dala už do roku 2024.

Úspory pri 
rekonštrukciách škôl

Stav budov, v ktorých sídlia naše školy, nie 
je ani zďaleka taký, aký by sme očakávali. 
Rekonštrukcie sú preto nevyhnutné. Pô-
vodná kalkulácia odhadovala cenu za za-
tepľovanie základných škôl na Borodáčo-
vej a Drieňovej ulici vo výške viac ako 1,6 
milióna eur. Keďže celkovo táto rozpočto-
vá položka predstavovala 2,6 milióna eur, 
išlo o jej významnú časť. Mestskej časti sa 
však podarilo získať na každú jednu nich 
príspevok z Environmentálneho fondu 
vo výške 170-tisíc eur. Pri úspore získanej 
vďaka verejnému obstarávaniu prostred-
níctvom tzv. elektronického trhoviska, tak 
Ružinov ušetril až 870-tisíc eur!

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

www.ruzinov.sk 
www.facebook.com/BratislavaRu-
zinov

Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov 
www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov 
www.kniznica.ruzinov.sk

Ružinovský športový klub 
www.rskruzinov.sk 

Ružinovský podnik VPS 
www.rpvps.sk

Viac pre škôlky a jasličky

Ružinov patrí medzi najobľúbenejšie mest-
ské časti. Prejavuje sa to intenzívnou vý-
stavbou, ale aj množstvom mladých ľudí, 
ktorí sa sem sťahujú a zakladajú si v našej 
mestskej časti rodiny. Tým ale zároveň stú-
pa dopyt po jasličkách, škôlkach a postup-
ne, ako budú tieto deti rásť, aj po miestach 
na základných školách. V septembri preto 
pribudli dve nové triedy pre 44 detí na Bo-
rodáčovej a hneď po Novom roku začali   
fungovať aj dve triedy na Banšelovej pre 
40 detí. V škôlke na Stálicovej vznikla pre-
stavbou ďalšia trieda pre 16 detí. Jasličky 
na Palkovičovej prešli kompletnou rekon-
štrukciou.

Rekonštrukcia ciest 
a chodníkov

Takmer milión eur investovala mestská 
časť v roku 2019 do rekonštrukcie ciest, 
chodníkov, parkovísk a výstavby bezba-
riérových prechodov. Opravou tak prešli 
Včelárska ulica, Jelačičová, Medzilaborec-
ká, Krasinského, Trebišovská, Poludníko-
vá, Ružová dolina, Ďatelinová, Čečinová, 
Krásna, resp. ich časti, a nové bezbariérové 
prechody pribudli na uliciach Vietnamská 
- Na križovatkách, Chlumeckého - Ru-

žinovská, Staré záhrady - Stachanovská  
a Pažítková - Prievozská.

Deti, škola, mobilita

Začiatkom školského roka sa Ružinov za-
pojil do Európskeho týždňa mobility a za 
projekt „Detská dopravná výchova“ získal 
tretie miesto v kategórii „efektívne trvalé 
opatrenie“. Vznikol aj vďaka spolupráci  
s ministerstvom dopravy a národným 
cyklokoordinátorom. Akcie pre tretiakov  
a štvrtákov základných škôl v Ružovej 
doline a na Kulíškovej sa zúčastnili aj zá-
stupcovia polície, železníc, OZ Cyklokoa-
lícia, zdravotníci a naši hasiči. Mestská časť  
v rámci podpory mobility vybudovala na 
týchto školách stojany na bicykle, kolobež-
ky a servisné stojany. Kvôli zvýšeniu bez-
pečnosti pred ZŠ Ružová dolina bola upra-
vená rýchlosť na max. 30 km/ hod.

Jasné pravidlá 

Základným dokumentom, ktorý určuje 
pravidlá výstavby v jednotlivých lokalitách, 
je územný plán. V minulom roku poslanci 
odsúhlasili obstarávanie územného plánu 
zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada, čo 
je z pohľadu množstva nelegálnych stavieb 
momentálne jedna z najkritickejších loka-

lít. Pripravuje sa zadanie pre územný plán 
zón Prievoz – východ a Prievoz – západ, 
schválili sa zmeny a doplnky pre zónu Tr-
návka – stred a prerokovalo sa aj zadanie 
pre zónu Pálenisko – Prístav Bratislava.

Krajší Ružinov

Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia sťahu-
jú do Ružinova, je aj množstvo zelených 
plôch. Mestská časť sa preto rozhodla 
posilňovať investície aj v tejto oblasti  
a zabezpečiť tak lepšiu starostlivosť o ze-
leň. Upravené boli plochy v Masarykovej 
kolónii, parčíku Viktorínova, sadili sa nové 
stromy a záhony. Máme za sebou aj pilot-
nú sezónu vytvárania lúčnych alebo neko-
sených plôch, upravovalo sa stromoradie  
a orezávali sa stromy. Zrekonštruovalo sa 
viacero detských ihrísk, pribudli hracie 
prvky, solárne lampy a plachty na tienenie. 
Fitprvky nájdete aj pri domove seniorov, 
do Parku A. Hlinku sme osadili šachové 
stolíky, osadili niekoľko košov na sepa-
rovaný odpad a psíčkari si môžu užiť čas  
so svojimi miláčikmi v bezpečí oplotené-
ho parku na Tomášikovej. V lokalite Malé 
Pálenisko pribudlo desať solárnych lámp, 
ktoré tam mestská časť nainštalovala aspoň 
dovtedy, kým tam mesto dobuduje verejné 
osvetlenie.

OZNAMY
Spoločný pobyt pri mori

Ružinovskí seniori, ktorí by radi využi-
li možnosť stráviť časť leta dovolenkou 
pri mori a cestovať tam ako jedna sku-
pina, majú aj tento rok (31. 7. – 9. 8.) 
príležitosť spoznať krásy severotalianskeho  
Rimini. 

Viac informácií sa môžete dozvedieť na 
stretnutí, ktoré sa uskutoční 20. 2. o 14:30 
v zasadačke B1 miestneho úradu.

Beh dobrých ročníkov

Maratón už dávno nie je výsadou len mla-
dých a športovcov. Behu sa venujú všetky 
vekové kategórie a výnimkou nie sú ani 
seniori. Súčasťou ČSOB maratónu je aj 
Beh dobrých ročníkov, ktorého sa aj ten-
to rok zúčastnia reprezentanti našej mest-
skej časti. Štart tohto minimaratónu bude  
4. apríla o 14:00 pri Eurovea. 

Prihlášku si môžu záujemci vyzdvihnúť 
od 17. 2. (do 26. 2.)  v kancelárii prvé-
ho kontaktu na miestnom úrade (soc. 
veci), neskôr sa dá registrovať len onli-
ne cez oficiálny formulár. Mestská časť 
pre zúčastnených seniorov aj tento-
krát zabezpečí tričká. Keďže dôležitá je 
aj príprava na beh, prihlásených bude  
o detailoch informovať Jana Miklovičová.
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SERVIS:
RUŽINOV PRE RUŽINOVČANOV
Akcie pre rodiny s deťmi alebo seniorov. Pomoc pre Ružinovčanov, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi. Príspevok na 
dopravu pre ZŤP. Čo všetko pre vás môže urobiť mestská časť? Kedy môžete o tieto príspevky požiadať? A na koho 
sa  treba v týchto situáciách obrátiť? 

RODINY S DEŤMI

Príspevok pri 
narodení dieťaťa

Dokedy oň môžete požiadať? - do šiestich 
mesiacov veku dieťaťa. Potom nárok na 
tento príspevok zaniká.

Čo navyše ponúkame? - miestny úrad 
pravidelne organizuje uvítanie do života.

Príspevok 
pre prváčikov

Dokedy oň môžete požiadať? - do konca 
mája školského roka, v ktorom dieťa nastú-
pilo na základnú školu. 

SENIORI

Výlety organizované 
mestskou časťou

Kto sa ich môže zúčastniť? - nepracujú-
ci starobný dôchodca s trvalým pobytom  
v Ružinove, ktorý nie je klientom niektoré-
ho zariadenia sociálnych služieb.

Akou sumou dôchodca prispieva? -  
suma, ktorou seniori prispievajú na výlety, 
závisí od výšky ich dôchodkov. Tí, ktorých 
starobný dôchodok je do 356 eur, prispie-

vajú vo výške 1 euro, do 565 eur prispievajú 
5 eur a nad 565 eur je to 10 eur.

Príspevok na stravovanie

Kto oň môže požiadať? - nepracujúci 
dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove  
s dôchodkom do 600 eur.

V akej výške sa vypláca? - príspevok sa vy-
pláca podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 
1,70 eur za obed.

Vianočná večera pre 
osamelých seniorov

Kto si o ňu môže požiadať? - osamelí 
bezdetní dôchodcovia s trvalým pobytom  
v Ružinove.

Kedy sa treba registrovať? - zvyčajne 
počas novembra, presné termíny bývajú 
najneskôr v novembri zverejnené aj v Ru-
žinovskom echu.

Opatrovateľská služba

Kto oň môže požiadať? - seniori  
so stupňom odkázanosti minimálne II.

Čo ponúka? - pomoc v domácnosti, ná-
kupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz 
obeda, pomoc pri osobnej hygiene a pri 

stravovaní, resp. klienti môžu požiadať len 
o dovoz obedov.

RUŽINOVČANIA V NÚDZI

Príspevok na letný tábor 
pre deti v hmotnej núdzi

Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne  
od polovice mája do polovice júna

Príspevok v náhlej 
alebo hmotnej núdzi

Obyvateľ s trvalým pobytom v Ružinove 
môže požiadať (za presne špecifikovaných 
podmienok) o poskytnutie jednorazového 
príspevku vo výške 100 eur, resp. 166 eur  
v prípade, že ide o rodinu s deťmi.

RUŽINOVČANIA  
S POSTIHNUTÍM

Integračný pobyt 
pre ZŤP deti 
so sprievodcom

Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne od 
polovice mája do polovice júna.

Príspevok na dopravu 

V akej výške sa vypláca? - 5 eur/ jazda 
(špeciálny taxík pre ZŤP občanov, ktorí 
sú trvale odkázaní na prepravu a poberajú 
príspevok z ÚPSVaR a príspevok pre tých 
Ružinovčanov, ktorí ho potrebujú na pre-
sun do zdravotného zariadenia alebo do 
denného centra (po splnení podmienok 
definovaných vo VZN).

Viac informácií o službách, ktoré posky-
tuje miestny úrad, získate osobne alebo 
telefonicky v kancelárii prvého kontaktu, 
alebo na webe www.ruzinov.sk. 

AKCIE PRE 
RUŽINOVČANOV

 ■  koncerty pre seniorov
 ■   workshopy a prednášky pre seniorov
 ■  cvičenie pre seniorov
 ■  detské a seniorské predstavenia
 ■  tvorivé dielne pre deti
 ■  karnevaly a čitárničky pre deti a.i.

INÉ  
SLUŽBY

 ■  zariadenia pre seniorov
 ■   denné centrá (Kaštieľska 30, Párič-

kova, Zimná 1, Ružinovská 38, Na 
úvrati 52)

 ■   právna a mediačná poradňa (pozri 
s. 14) 

02/ 48 284 451 
KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU 

LINKA SOCIÁLNEJ POMOCI

(Prosíme o trpezlivosť pre prípad, že ko-
legovia nebudú môcť okamžite reagovať 
na váš telefonát. V čase úradných hodín 
zároveň vybavujú aj stránky. Budeme 
radi, ak zavoláte znova.)

SERVIS:
PRÁVNA PORADŇA A MEDIÁCIE PRE SENIOROV 
Potrebujete pomoc advokáta? Má váš spor vôbec šancu na úspech? Alebo to vôbec nie je vec súdov? Ako sa máte 
chrániť, aby vás niekto šikovne neobral o majetok? Alebo sa chcete dohodnúť a vyhnúť zdĺhavým súdom? Zvážiť 
všetky možnosti a rozhodnúť sa vám pomôžu naše poradne.

Skúsenosti hovoria, že najviac chýb ľudia 
robia vtedy, ak nesprávne vyhodnotia situ-
áciu, ignorujú niektoré problémy, obracajú 
sa s nimi na inštitúcie, ktoré nemajú prá-
vomoc konať, a ak sa vzájomná komuniká-
cia dostane do bodu, kedy si už ľudia robia 
len napriek. Práve preto je mimoriadne 
dôležité obrátiť sa na odborníkov a pora-
diť sa, aký postup je v konkrétnej situácii 
najvhodnejší.

Ružinov začal v tomto roku spolupraco-
vať s advokátskou kanceláriou LG Legal 
a mediačnou kanceláriou JUDr. Martina 
Biskupiča. Keďže je dôležité, aby sa ako 
advokáti, tak aj mediátor mohli človeku 
plnohodnotne venovať, na stretnutie sa 
treba vopred telefonicky objednať na čísle 
uvedenom v tomto článku.

Ak sa neviete rozhodnúť, či je vo vašej situ-
ácii vhodnejšie kontaktovať advokáta alebo 
mediátora, pokojne si dohodnite konzultá-
ciu u ktoréhokoľvek z nich. Obe oblasti sa 
do veľkej miery prekrývajú a v prípade, že 
pre vás bude vhodnejší iný postup, odkážu 
vás na druhého z konzultantov. Pripomí-
name, že ide len o poradenstvo, nie o za-
stupovanie klientov. 

Na vaše najčastejšie otázky, ktoré ste adre-
sovali našej redakcii, odpovedá JUDr. Lu-
cia Krošláková.

Čo si môžeme predstaviť pod 
pojmom „právna poradňa"? 

Úlohou právnej poradne pre seniorov je 
posúdiť skutkový a právny stav a na jeho 
základe odporučiť vhodný postup, teda 
ozrejmiť, aké sú možnosti riešenia daného 
problému, aké má daná osoba práva prí-
padne povinnosti. 

V rámci bezplatnej právnej poradne ne-
zastupujeme klientov poradne v súdnych 
sporoch a ani nevypracúvame právne po-
dania.

Na čo by ľudia mali myslieť, keď 
prídu k advokátovi na konzultáciu?  

Dôležité je pravdivo opísať všetky skutoč-
nosti, aby advokát mohol správne posúdiť 
právny stav. Netreba sa hanbiť ani nič za-
tajovať, advokát je viazaný mlčanlivosťou 
a nikto iný okrem neho sa o tom, čo mu 
poviete, nedozvie.

S akými prípadmi sa na vás zatiaľ 
Ružinovčania obracajú?

Doposiaľ sú najčastejšou témou konzul-
tácií otázky týkajúce sa nehnuteľností, ich 
darovanie alebo zriadenie vecného breme-
na. Taktiež to boli otázky, ktoré sa týkali 
poistného plnenia, resp. poistných zmlúv.

Množstvo a rozsah tém, o ktorých sa mô-
žete prísť poradiť s našimi odborníkmi, 
je skutočne široké a variuje od rodinných 
alebo susedských sporov, cez exekúcie  
a osobné bankroty až po pracovné alebo 
obchodné spory.

Oblasti, v ktorých bude poskytované 
právne poradenstvo:
a)  rodinné právo (rozvod, zrušenie  

a/alebo vysporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov),

b)  dedičské právo (otázky týkajúce sa de-
denia a dedičského konania),

c)  exekúcie a osobné bankroty (poraden-
stvo v otázkach súvisiacich s exekuč-
ným konaním a konkurzným/ oddlžo-
vacím konaním),

d)  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej 
zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej 
zmluvy, zmluvy o zriadení vecného 
bremena),

e)  iné otázky týkajúce sa občianskopráv-
nych vzťahov (susedské vzťahy),

f)  spotrebiteľské právo (odstúpenie od 
zmluvy, reklamácie tovaru/služieb)

Spory vhodné na mediáciu:
 ■  rodinné spory (spory v súvislosti s roz-

vodom/rozchodom, výživné, starostli-
vosť o deti);

 ■  majetkové spory (rozdelenie majetku, 
pôžičky, dlžoby);

 ■  dedičské spory (spory o vyporiadaní 
dedičstva, rozdelenie majetku, spory  
s veriteľmi); 

 ■  susedské spory (obťažovanie hlukom, 
dymom, prerastaním konárov);

 ■  obchodné spory (spory medzi obchod-
nými partnermi, spoločníkmi);

 ■  pracovné spory (spory zamestnanca  
a zamestnávateľa, vzájomné zamestna-
necké spory);

 ■  spotrebiteľské spory (v súvislosti s kú-
pou tovarov a využívaním služieb)

PRÁVNA PORADŇA

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

Konzultácie: každý nepárny utorok od 9:00 do 11:00 v priesto-
roch miestneho úradu.                   www.lglegal.sk

MEDIAČNÁ PORADŇA

Prihlasovanie:  
0908 112 799 

Konzultácie: presné miesto a čas stretnutia závisí od dohody 
klienta s mediátorom.

110 €
príspevok

40 €
príspevok 350 €

príspevok



www.ruzinovskeecho.sk12

Oprava a servis všetkých 
apple zariadení

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 servis10%  

MAREK MACHATA
ODBORNÍK PRE SOCIÁLNU OBLASŤ, 37 ROKOV

JÁN BUOCIK
ADVOKÁT, 42 ROKOV

20. 50.

BRATISLAVA – MODERNÁ METROPOLA

HLAVU HORE RUŽINOV          VOĽTE STRANU ČÍSLO
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BEZ BARIÉR

INZERUJTE V ECHU!
reklama@tvr.sk

OSOBNOSTI:
VIAC AKO LEN TRÉNERKA 
LEGENDÁRNEHO ONDREJA NEPELU

Hildu Múdru poznajú aj tí, ktorí v živote nestáli na korčuliach. Jej meno sa 
pre väčšinu ľudí spája s našim najznámejším a najúspešnejším krasokor-
čuliarom – Ondrejom Nepelom. Na Nový rok oslávila táto výnimočná žena 
94 rokov.  

Veľa mladých by chcelo zažiť veľký svet 
a zo Slovenska odchádzajú do Londýna, 
Mníchova alebo New Yorku. Mladá Hil-
da Múdra, vtedy ešte Klimpel, sa vybrala 
opačným smerom a z rodnej Viedne sa na 
jeseň 1947 presťahovala do Bratislavy. Ako 
členka Viedenskej ľadovej revue sa totiž 
zaľúbila do Jozefa Múdreho. Keď si išla po 
svadbe meniť doklady, zmenila si nielen 
priezvisko, ale zároveň sa z Hildegard stala 
Hilda. Narodili sa im dve deti a v prvej po-
lovici päťdesiatych rokov sa mladá mamič-
ka vrátila na ľad. Najskôr ako tanečníčka 
ľadovej revue, ale už o krátky čas dostala 
šancu ako trénerka. 

Ondreja Nepelu stretla, keď mal sedem ro-
kov. To, že ho začala trénovať práve pani 
Múdra, bola skôr náhoda ako zámer. Ako 
sama spomínala vo viacerých rozhovo-
roch, ak by tam v tej chvíli nebola ona, 
Ondrejova mama by jednoducho oslovila 
niektorú z jej kolegýň. Prešlo len osem ro-
kov a mladý talentovaný kraskokorčuliar 
získal prvú významnú medailu – bronz na 
Majstrovstvách Európy v Bratislave. A to 
bol len začiatok. Odvtedy zbieral ceny, kde 
sa len dalo, vrátane olympiády.

O tom, že to bola skutočne mimoriadna 
trénerka, svedčí aj impozantný zoznam 
jej ďalších zverencov. Patrili medzi nich 
napríklad Agnes Búřilová (Wlachovská), 
Marián Filc, Miroslav Šoška, Eva Groža-
jová a istý čas dokonca viedla aj Jozef Sa-
bovčíka. 

Na korčuliach stála ešte aj v osemdesiatke 
a jedným z najkrajších projektov, ktorým 
sa venovala, bolo trénovanie mentálne 
pos tihnutých korčuliarov.

Keď jej syn v deň jej narodenín zablahože-
lal aj na facebooku, reagovali stovky ľudí. 
Možno aj to je dôkaz, ako si pani Hildu ľu-
dia stále vážia.

ŠPORT V RUŽINOVE: 
MS V HOKEJI
DO 18 ROKOV

Mladé hokejistky ukázali, že pod-
ceňovanie ženského hokeja dnes 
už nemá miesto. Divákom ponúkli 
napätie, kvalitnú techniku a pre-
myslenú stratégiu. Svoju premiéru 
tu mal aj slovenský tím. 

Ružinovský zimný štadión Vladimíra 
Dzurillu sa na prelome rokov stal dejis-
kom majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 
hráčok do 18 rokov. Titul majsteriek svete 
si z Bratislavy odniesli Američanky, ktoré 
vo finále porazili v predĺžení Kanadu 2:1. 

Súboje týchto dvoch tímov sú už legendár-
ne. Američanky si v Bratislave pripísali na 
konto už svoje ôsme víťazstvo v tejto súťaži  
a majú na konte aj päť strieborných medai-
lí. Vo finále ešte nechýbali nikdy. Kanaďan-
kám sa nepodarilo obhájiť minuloročné 
víťazstvo a získali svoje šieste striebro.  
V klubovej vitrínke však majú okrem toho 
aj päť zlatých a jednu bronzovú medailu. 
Bronz si z Ružinova odniesli reprezentant-
ky Ruska, ktoré v zápase o tretie miesto 
zdolali Fínky. 

Slovensko v súťaži obsadilo ôsme miesto 
a na jeden rok sa tak s elitnou kategó-
riou lúči. Reprezentantky Slovenska pri 
premiére v najvyššej kategórii získali  
v troch dueloch v základnej B-skupine dva 
body za víťazstvo nad Švajčiarkami 3:2.

TASR

TASR
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Bývajme spolu
v ružinove

príbeh v galvaniho 
dvoroch pokračuje
www.galvanihodvory.sk

inz_182x135.indd   1 14.10.2019   15:07:32

ČO SĽÚBIME, 
TO DODRŽÍME

Voľte 
stranu
číslo Boris KOLLÁR

predseda hnutia SME RODINA
Marcela KULIFAJOVÁ
kandidát na poslanca NR SR1

O DODRŽÍME
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VÝSLEDKY UDEĽOVANIA CIEN
HUDOBNÝ POKLAD V RUŽINOVSKEJ TELEVÍZII 
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby odovzdal svoje ceny za rok 2019. Ocenenie si prevzal aj moderátor 
Roman Bomboš, ktorého môžete pravidelne vídať aj na obrazovke ružinovskej televízie.

Tieto ocenenia sú niečo ako slovenské 
„Grammy” a sú výnimočné najmä tým, že 
o nich rozhodujú hudobníci a ľudia z hu-
dobného priemyslu. Jednou z kategórií je 
aj "hudobný redaktor", v nej posledné roky 
bezkonkurenčne boduje Roman Bomboš. 

Ocenenie hudobný redaktor za rok 2019 
si z rúk Simy Martausovej prevzal už po 
piatykrát. „Samozrejme, že som hrdý  
a najmä poctený. Je to odborná cena, 
to znamená, že výsledky vychádzajú  
z hlasovania spevákov, speváčok, skupín, 
skladateľov a producentov, čiže ľudí, kto-
rí sa pohybujú priamo vo fachu. O to je 
to viacnásobné víťazstvo pre mňa cennej-
šie,” neskrýval radosť Roman Bomboš. 

Konkurencia rádií a hudobných redak-
torov je v dnešnej dobe vysoká, ocenenie 
je tak bezpochyby zrkadlom vzájomného 
priateľstva a serióznej spolupráce. A Ro-
man sa môže pochváliť nadštandardný-
mi vzťahmi so slovenskými hudobníkmi. 

„Keď zavolám do relácie Roba Grigo-
rova, aj on vie, že sa ho nebudem pýtať 
na milenky, ale na to, prečo si na spolu-
prácu na novom albume vybral vynika-
júcich hudobníkov až z Južnej Afriky. 
Snažím sa vždy, keď idem s niekým robiť 
rozhovor, nájsť nejakú pikošku, o ktorej 
sa príliš nevie. Aj pre respondenta je to 
potom oveľa zábavnejšie, ako keby som 
sa pýtal len podľa osvedčenej schémy – 
Ako si začínal? Čo máš nové? Kedy vyjde 
nový album?,” prezrádza recept na úspech 
hudobný redaktor roka. 

Zbiera tak zaslúžené ovocie svojej dlhoroč-
nej práce. Celý život má spojený s hudbou, 
táto láska sa u neho zrodila už v detstve. 
„Keď som bol malý, tak som si na magne-
tofón nahrával vlastnú Veľkú cenu Euro-
vízie a uvádzal som pesničky, ktoré som 
púšťal z gramofónu. Keď som potom o 
tridsať rokov neskôr vysielal skutočnú 
Eurovíziu, tak som si povedal, že oblúk 
sa naplnil. A mne robí hudba soundtrack 

k môjmu životu. Minulosť viem zaradiť, 
podľa toho, čo vtedy letelo v muzike. Na-
príklad to, že som bol na zemiakovej bri-
gáde na gymnáziu v roku 1987 viem pod-
ľa toho, že vtedy „fičal” Pet Shop Boya 
a It´s a Sin,” zaspomínal si nostalgicky.

Svoje bohaté skúsenosti a odbornosť do-
kazuje nielen v rádiu, ale aj v ružinovskej 
televízii. V hudobnej relácii Vinyl pred-
stavuje a spovedá známych hudobníkov 
nielen zo Slovenska, ale aj zo susednej Čes-
kej republiky. Je presvedčený, že hudobná 
scéna je bohatá na kvalitných umelcov. 
„Sociálne siete a internet dali obrovskú 
možnosť presadiť sa aj interpretom, ktorí 
by možno inak nemali šancu.  Vo svete je 
toho absolútnym príkladom Justin Bie-
ber, u nás možno Sima Martausová. A je 
fajn, že kontinuita pokračuje, že „starí“ 
osvedčení bardi nahrávajú svoje novinky 
a k tomu sa pridáva aj mladšia generá-
cia. Aj keď, čo je vlastne mladá generá-
cia. Veď IMT Smile, Katka Knechtová,  
či Zuzana Smatanová sú na scéne už viac 
ako dvadsať rokov!” 

Relácia Vinyl tak isto poukazuje na plat-
ne, hudobné nosiče, ktoré v dnešnej dobe 
zažívajú renesanciu. Veľkú zbierku týchto 
vinylových pokladom má aj Roman Bom-
boš. „Keď som bol tinedžer, tak som ne-
mohol ani len tušiť, že Jean-Michel Jarre 
mi svoje platne podpíše počas mojej  náv-
števy v jeho parížskom štúdiu, že získam 
podpisy od Jamesa Blunta, či od takmer 
všetkých zo slovenskej a českej scény. Aj 
preto svoju prácu milujem, lebo mi stále 
dokáže plniť sny z detstva.”                 (kk)

ÚRADNÉ HODINY OD 1. JANUÁRA 2020
Prvý kontakt/ Trvalé pobyty/ Overovanie/ Pokladňa

Pondelok 8:00 - 12:00

obed 

13:00-17:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00-15:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00-18:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00-15:00
Piatok 7:30 - 12:00

Stavebný úrad 
Pondelok 8:00 – 12:00 obed 13:00 – 17:00

Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 obed 13:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Matričný úrad
Pondelok 8:00 - 12:00

obed 
13:00-17:00

Utorok 8:00 - 12:00 13:00-15:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00-18:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00

Miestny úrad
Pondelok 8:00 – 12:00 obed 13:00 – 17:00

Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 obed 13:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00
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DOSTUPNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE MUSÍ BYŤ PRIORITOU
V časopise Ružinovské echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa  Ing. arch. Lucia Štasselová.

Ste komunálnou poslankyňou už 
druhé volebné obdobie. Prečo ste 
sa rozhodli kandidovať znova?

Prvé volebné obdobie bolo ťažké. Chcela 
som byť dôveryhodnou osobou, na ktorú 
sa môže každý, kto potrebuje pomoc, obrá-
tiť. Ukázalo sa, že obyvateľov mesta netrá-
pia len špina a rozbité chodníky, či nefun-
gujúca doprava a osvetlenie. 

Obyvateľov aj na komunálnej úrovni trápia 
podvody, nezodpovedné a nepotrestané 
rozhodovania konkrétnych ľudí, korupcia 
a netransparentné nakladanie s verejnými 
financiami. Svoju konzistentnosť a odhod-
lanie nevzdať sa som ukázala ako mestská 
poslankyňa pri hlasovaniach o odpredaji 
PKO a štatúte významnej investície pre de-
veloperov, kde som hlasovala proti. Taktiež 
som hlasovala za zákaz hazardu.

Tieto skúsenosti ma posunuli ďalej. Dali 
mi zručnosti a odbúravajú strach bojovať 
proti zdanlivo silnejším oponentom ale-
bo neriešiteľným prekážkam. Viem, ako 
vyžadovať dodržiavanie zákonnosti, tlačiť 
na štátne inštitúcie, organizovať verejnú 
podporu a ak je to nutné, navrhnúť zmenu 
a tlačiť na jej prijatie v legislatívnej forme. 

Ste poslankyňou v Ružinove, ale 
zároveň aj viceprimátorkou. V čom 
sa tieto dve funkcie dopĺňajú  
a v čom sú, naopak, v protiklade?

Výhoda byť miestna a zároveň mestská 
poslankyňa je tá, že viem veci a podnety 
posunúť a rozvíjať ďalej rýchlejšie. Naprí-
klad len taký fakt, že hlavné mesto zveruje 
množstvo nehnuteľností mestským čas-
tiam. Tie, ak s nimi chcú významne nakla-
dať, potrebujú k tomu jeho súhlas. Alebo 
každá výstavba v ktorejkoľvek mestskej 
časti si vyžaduje záväzné stanovisko hlav-
ného mesta.  Čo ma baví asi najviac, je pre-
pájať sociálne problémy, ktoré na určitom 
stupni rieši mestská časť a  systematickejšie 
mesto. 

Pohľad z úrovne mesta dáva 
možnosť viac porovnávať. V čom 
vidíte špecifiká našej mestskej 
časti v porovnaní s ostatnými?

Netrúfam si byť objektívna, keďže Ruži-
nov je moja srdcu blízka mestská časť. Tu 
som chodila do školy, na Gymnázium Jura 
Hronca na Novohradskej. Kamarátstva  
zo strednej školy vás poznačia na celý ži-

vot. Žila a bývala som vo viacerých mest-
ských štvrtiach, ale najlepšie nám bolo  
v Ružinove u svokrovcov na Dulovom 
námestí.  Toto námestie, 500 bytov, Tren-
čianska a Košická sú najpríjemnejšie mest-
ské štvrte. Ako architektka vnímam krásy 
Ružinova aj z tejto optiky. Časť Ružinova 
tvoria unikátne prvé mestské sídliská, kto-
ré boli koncipované komplexne a veľkory-
so. Iné časti dýchajú históriou a tradíciou,  
či už ide o Prievoz alebo o Trnávku. Ruži-
nov mám veľmi rada. 

Jednou z tém, ktorým sa v poslednej 
dobe venujete, je aj nájomné bývanie. 
Mesto v týchto dňoch predložilo 
materiál, v ktorom sa hovorí  
o konkrétnych lokalitách. Prečo je 
podľa Vás nájomné bývanie dôležité? 
Komu by malo byť určené? A môže si 
samospráva pri všetkých výdavkoch, 
ktoré má, dovoliť tieto investície? 

Dostupnosť a kvalita bývania je jeden  
z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujú-
cich život obyvateľov. Posledných 30 rokov 
je stále viditeľnejšie, že zabezpečiť prime-
rané bývanie pre všetky skupiny obyvate-
ľov iba trhovými mechanizmami a takmer 
výlučne vlastníckou formou, nie je reálne. 

Téma nájomného bývania bola dlhodo-
bo odkladaná, dnes pred voľbami sa stala 
populárnou. Takmer každý sľubuje stavať 
tisíce bytov, ale nehovorí kde. Sľubuje in-
vestovať do výstavby miliardy euro, ale 
nehovorí, odkiaľ ich zoberie. Bratislava má 
veľmi nízky podiel nájomných bytov na 
celkovom počte obydlí a extrémne nízky 
je podiel nájomných bytov s dostupným 
nájmom. 

Tzv. verejný nájomný sektor u nás  
v podstate neexistuje - v tomto momen-
te tu chýba 40-tisíc nájomných bytov  
s dostupným nájomným bývaním.  Mojou 
prioritou je urobiť všetko preto, aby sa do-
stupné nájomné bývanie v mestách a ob-
ciach stalo samozrejmosťou a nie zúfalým 
jedným % zo všetkých bytov, ktoré sa sta-
vajú. Dostupné nájomné bývanie musí byť 
najmä pre ľudí pracujúcich v školstve, polí-
cií, sociálnych službách  – toto sú profesie, 
v ktorých si ľudia komerčné ceny či nájmy 
nedokážu zaplatiť. 

Problémy s pozemkami, najmä v Brati-
slave, je potrebné doriešiť dokončením 
vysporiadania majetkovo – právnych 
vzťahov. Bratislava je v tomto úplne na 

chvoste. Mestá by mali mať možnosť 
využiť predkupné právo napríklad pri 
predaji štátneho majetku. Riešením je 
aj odbúranie zbytočnej administratívy, 
rešpektovanie cenovej mapy, urýchlené 
vysporiadanie vlastníckych vzťahov a vy-
členenie zdrojov na príspevok mladým  
a rodinám s deťmi.

V novembri uplynulo tridsať rokov od 
Nežnej revolúcie. Historická pamäť 
spoločnosti a podpora aktivít, ktoré 
sú s tým spojené, je tiež oblasťou, 
ktorej venujete veľa času. 

Mesto Bratislava má od novembra ná-
mestie Nežnej revolúcie, ktoré spomína 
na kľúčovú udalosť v našej histórii. Stalo 
sa tak v súvislosti s novembrovým 30. vý-
ročím Nežnej revolúcie, ktorej odkaz chce 
hlavné mesto udržať aj pre budúce gene-
rácie. Nežná revolúcia, rovnako ako SNP, 
symbolizujú odpor verejnosti voči totalite 
a prejavenie vôle občanov po slobode.

Pocit, že si svoju minulosť, z ktorej by sme 
sa mali poučiť, pripomíname nedostatoč-
ne, ma viedol k spolupráci s organizáciou 
Post Bellum. Som iniciátorkou platformy 
Kolégium Pamäti národa, čo je dobrovoľná 
platforma osobností Slovenska. Spája ľudí, 
ktorí veria, že liberálna demokracia a jej 
hodnoty sú pre nás najlepšie usporiadanie 
a spravovanie spoločnosti. 

V Česku sú  v podobnej platforme premiéri, 
starostovia, herci či novinári… u nás túto 
platformu zastrešuje nezisková organizácia 
Post Bellum, ktorá má takisto za cieľ brá-
niť demokraciu a zverejňovať osudy ľudí 
z čias autoritatívnych režimov. Členstvo  
v kolégiu nie je platená funkcia, ale spolo-
čenským ocenením. 

RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
PRED HLASOVANÍM O ROZPOČTE... ČO JE PRIORITA
Rozpočet je jedným z najdôležitejších dokumentov, o ktorých poslanci počas roka rozhodujú. Odráža to, čo považu-
jú za najdôležitejšie a čo treba riešiť najakútnejšie. Zároveň však hovorí aj o tom, aké nové projekty chce mestská 
časť podporiť a ako by mala vyzerať v budúcnosti.

Maroš Mačuha, Tím Ružinov (Ostredky) 

Posledné roky zažíva Ružinov „babyboom“. Deti po-
stupne dorastajú do predškolského a školského veku 
a je potrebné ich umiestniť do škôlok a neskôr zák-
ladných škôl. Preto bude jednou z hlavných priorít 
rozširovať nielen kapacitu škôlok, ale aj základných 
škôl. Ďalšími oblasťami, ktorým sa plánujeme veno-
vať, sú šport a kultúra. Chceme, aby  boli zrekonštru-
ované ďalšie detské ihriská a aby sa budovali nové 
športoviská. Sem patrí aj príprava novej plavárne na 
Štrkovci. Tretia oblasť nie je ani až tak finančne ná-
ročná - čo sa týka rozpočtu, avšak je pre občanov na-

ozaj dôležitá. Tou témou je transparentnosť, ktorú ale 
chceme posunúť ešte o kus ďalej. Záleží nám na tom, 
aby informácie boli nielen dostupné, ale najmä zrozu-
miteľné. Samozrejme, popri týchto cieľoch sa budeme 
venovať všetkým ďalším dôležitým problémom ako 
zlepšovanie infraštruktúry, zamedzenie nadmerného 
zahusťovania, zlepšenie hospodárnosti, organizova-
nie nových kultúrnych podujatí a množstvo iných 
oblastí.  Aby sa tu ľuďom dobre žilo.

Matúš Méheš, SME Ružinov (Pošeň)

Rozpočet mestskej časti je ako rodinný rozpočet. 
Chceli by sme riešiť veľa vecí, ale všetko si dovoliť 
nemôžeme. Priveľa problémov sa desaťročia pre-
hliadalo a to najzodpovednejšie, čo preto teraz mô-
žeme urobiť, je riešiť ich systémovo. Rekonštrukcia 
komunikácií a starostlivosť o zeleň sú pre nás dlho-
dobou prioritou. Bezpečné cesty, chodníky a udr-
žiavané stromy a parky by už v dnešnej dobe nemali 
byť témou na diskusiu, ale samozrejmosťou. Jed-
noznačne podporujeme aj dobudovávanie škôlok  
a základných škôl. Nie je to len miesto, kde sa deti 

učia nové veci, ale zároveň tým dávame možnosť 
rodičom byť flexibilnejší v zamestnaní. Je pre nich 
jednoduchšie nájsť si prácu, ak nemusia ísť pre dieťa 
do škôlky na opačný koniec mesta. Poslednou z veľ-
kých tém, na ktoré musíme do budúcnosti v rozpoč-
te myslieť, sú podpora výstavby domova seniorov  
a budovanie nájomných bytov pre našich učiteľov, 
policajtov, sociálnych pracovníkov. Pre všetkých 
tých, ktorých naozaj potrebujeme, ale ktorých platy 
sú také mizerné, že bez takéhoto benefitu ich mô-
žeme stratiť.

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka) 

Rozpočet je živý materiál. Vedel by som si predsta-
viť viac prostriedkov investovaných do nájomného 
bývania. Dopyt po nájomných bytoch výrazne pre-
vyšuje naše možnosti. Mladé rodiny, zamestnanci 
mestskej časti, bezbariérové bývanie pre ľudí s po-
stihnutím alebo bývanie v rámci prístupu Housing 
First a ukončovanie bezdomovectva – všetky tieto 
skupiny obyvateľov potrebujú dostupné nájom-
né bývanie. Ďalšou kapitolou, kde vidím priestor 
na navýšenie rozpočtu sú naše zariadenia RDS  
a Domov dôchodcov – viac prostriedkov na nákup 

moderného vybavenia a na zvýšenie počtu kvalifi-
kovaných pracovníkov. Samostatnou témou je zvy-
šovanie počtu miest v MŠ a ZŠ. Počet detí v Ruži-
nove bude určite rásť a musíme sa na to pripraviť 
aj počtom miest pre ne. Dlhodobý investičný dlh 
vidím v oblasti bezbariérovosti: chodníky, základné 
školy, verejné budovy – tam všade by mal Ružinov 
odstraňovať bariéry z verejných prostriedkov. Zís-
kali by tým nielen ľudia s postihnutím, ale aj seniori 
či mamičky s kočíkmi. 

Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov (Nivy) 

Pri tvorbe rozpočtu to býva vždy tak, že požiada-
viek je viac ako možností ich naplniť. Aj tento rok 
by sme privítali vyššie finančné prostriedky urče-
né na starostlivosť o dreviny. Na komisii územné-
ho plánovania a životného prostredia sme viackrát 
prerokovávali nedostatok odborných pracovníkov 
a  financií na ošetrovanie stromov. Táto oblasť je 
v Ružinove dosť podvyživená, najmä kvôli ne-
dostatku odborníkov, arboristov, ktorí by stromy 
orezávali tak, aby ich pri tom nepoškodzovali. Od-
bornosť však niečo stojí, preto by sme mali konať 

hospodárne – síce drahšie, ale dlhší osoh z toho pre 
každého. Tento rok je v návrhu rozpočtu aj finan-
covanie ošetrovania drevín v areáloch materských  
a základných škôl, čo znamená priamu kontro-
lu orezov miestnym úradom. Želám si, aby aj pre 
miestny úrad bolo zdravé životné prostredie pri-
oritou a tomu by odpovedali aj zvýšené finančné 
prostriedky v priebehu roka, napr. aj na opatrenia 
na adaptáciu na zmenu klímy, alebo minimálne na 
zeleň okolo oplotenia trhoviska na Miletičovej ulici.
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KRÍŽOVKA

(NIE)LEN PRE ŽENY
Na obrazovkách TV Ružinov sa vám snažíme prinášať nielen aktuálne 
spravodajstvo a témy, ktoré hýbu Ružinovom a Bratislavou, ale aj niečo na 
odreagovanie. Relácie, pri ktorým prídete na iné myšlienky a zároveň sa 
niečo nové dozviete. Jednou z nich je aj Garde.

Karin Majtánová je neodmysliteľnou sú-
časťou našej televízie. Divákom sa priho-
vára už viac ako 20 rokov. Aj ona sama ju 
považuje za kolísku svojej moderátorskej 
práce a svoju srdcovú záležitosť. Tak isto 
ako reláciu Garde, ktorá je určená všet-
kým ženám, dámam, slečnám, mamám, 
starým mamám.“ Mám veľmi rada túto 
reláciu, pre jej rôznorodý obsah a aj preto, 

že veľakrát v nej nájdem inšpiráciu aj pre 
svoj život. V Garde rozoberáme témy tý-
kajúce sa ženského sveta. Lifestylu, módy, 
šperkov, vlasov, kozmetiky, ale aj právneho  
a psychologického poradenstva. Tiež v nej 
rada predstavujem ženy, ktoré sú pre nás 
inšpiratívne,” popísala bližšie reláciu Karin 
Majtánová. Aj keď je relácia primárne ur-
čená ženám, veľakrát v nej informácie a za-

ujímavé podnety či nápady nájdu aj muži. 
Diváci môžu Garde sledovať každý druhý 
týždeň v pondelok, vždy od 17-tej hodiny.  
                                           Katarína Kostková
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AKO SI NÁS
NALADÍTE?

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

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

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

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch

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



ROZPRÁVKOVÉ
DOPOLUDNIE
8. 2. so 10:30 h

Kráľovstvo na povale
- Divadlo na povale.
vstupné zadarmo

MÔJ BOJ (MEIN KAMPF)  
– PREMIÉRA

11. 2.
Tragikomédia autora Georga 
Taboriho, ktorý prežil druhú 

svetovú vojnu a ešte stále 
sa dokáže smiať. Inscenácia 

ocenená divákmi a kritikou po 
celom svete.

réžia: M. Vajdička
hrajú: L. Latinák, Z. Studenková, 

D. Hartl ai. 

RUŽINOVSKÝ
DETSKÝ KARNEVAL
2. 2. ne 15.00 – 18.00

zábavné podujatie pre deti  
v maskách

vstupné zadarmo

FILMOVÉ PREMIETANIE 
PRE SENIOROV Z RUŽINOVA

Leto s gentlemanom, romantická 
komédia, Česko
17. 2. po 14:00 h

vstupné zadarmo

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

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

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

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

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

1.4.ODHALENÁ PRAVDA (Stageartcz, Brno)

RUŽINOVSKÉ
ZABÍJAČKOVÉ SLÁVNOSTI

22. 2. so 10:00 – 16:00
tradičné podujatie spojené 

s ochutnávkou zabíjačkových 
vstupné zadarmo

RUŽINOVSKÉ
DETSKÉ KINO 

Websterovci, animovaná rozprávka, 
Slovensko

29. 2. so 16:00 h
vstupné zadarmo

DETSKÝ VALENTÍNSKY KARNEVAL
14. 2. pia 17:00

Zábavný podvečer pre všetky rozprávkové masky a aj dospelých. Detská tanečná diskotéka, vystúpe-
nie tanečnej skupiny Siluet, maľovanie na tvár, tombola, srdiečkový Valentínsky selfie fotokútik a veľká 

srdiečková torta. Prihlásenie do 12. 2. 2020 na: dana.plaskova@cultusruzinov.sk.
kapacita obmedzená, vstupné dobrovoľné

Kaštieľska 30

SDPRIEVOZ

RUŽINOVSKÁ
GALÉRIA

MILOŠ RÁC: S NÁDEJOU III.
21. 1. -  16. 3.

Výstava obrazov a plastík
vstupné zadarmo

JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO 
ROKOCH SO SĽUK-OM

13. 2. (17. 2.)
Ako legendu uchopili do svojich 

rúk RND a SĽUK
réžia: Juraj Nvota
a Stanislav Štepka

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
12. 2. 

Ako RND a SĽUK vrátili do života 
z pamätníka Štefánika.
réžia:  Ondrej Spišák

ČO SA SNÍVA
TRPASLÍKOM

26. 2.
Vtipné nahliadnutie  

do sveta nevkusu a gýču.
réžia: Ondrej Spišák

MUŽSKÉ ODDELENIE
3. 2.  (4. 2., 11. 2., 18. 2.)

Správa z nemocnice o mužoch, 
ale aj ženách

réžia: Juraj Nvota

BESAME MUCHO
24. 2.

Smutno – smiešna komédia, 
správa o ľuďoch  na hlavnej a 

vedľajšej koľaji. 
réžia: Ondrej Spišák

Záhradnícka 95
www.rnd.sk

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

Laurinská 20
www.mestskedivadlo.sk


