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POMOC PRE RUŽINOVČANOV
TESTOVANIE SENIOROV
Seniori sú v čase pandémie koronavírusu najohrozenejšou skupinou a až 
polovica z ľudí, ktorí v Európe zomreli na toto ochorenie, boli práve oby-
vatelia domovov dôchodcov. Situácia na Slovensku je v porovnaní s inými 
krajinami podstatne lepšia. Po prepuknutí nákazy v Domove sociálnych 
služieb v Pezinku pochopili závažnosť situácie aj poslední skeptici.

Najväčším domovom dôchodcov na Slo-
vensku je Ružinovský domov seniorov. 
Okrem neho je mestská časť zriaďovate-
ľom aj Domova dôchodcov na Pažítko-
vej. Celkovo ide o približne 650 klientov 
a zamestnancov. Už od začiatku obdobia, 
kedy začali platiť mimoriadne opatrenia, 
boli v oboch z nich zavedené najprísnejšie 
možné hygienické opatrenia. Medzi iným 
aj zákaz návštev. To však neznamená ani 
zákaz vychádzania a ani to, že by sa niek-
torí seniori so svojimi deťmi a vnúčatami 
nestretávali mimo budovy domova. 

Každá ďalšia prechádzka alebo návšteva 
obchodu, každé stretnutie, kde niektorí se-
niori nemali rúško, však znamenali riziko 
nakazenia, ktoré je o to nebezpečnejšie, že 
by sa vírus dostal do prostredia so stovka-
mi zdravotne citlivými klientmi. Ako sa 
vyjadrila aj riaditeľka RDS Mária Mattovič 
Straková, „v tomto čase už otázka nestojí 
tak, či sa nákaza objaví, ale kedy sa obja-
ví. A práve preto je pre nás čo najrýchlejšie  
a najdôslednejšie testovanie absolútnou 
nevyhnutnosťou. Dokážeme tak odhaliť 
nákazu včas a zamedziť fatálnym násled-
kom, ktoré by netestovaním mohli nastať.“ 
Štát takéto testovanie nedokázal zariadiť 
ani dostatočne rýchlo a ani s dostatočne 

komplexnými testami, a pre samosprávu 
by to predstavovalo len ťažko zvládnuteľný 
výdavok. Jeden takýto test stojí takmer 70 
eur a Ružinov ich len pre tieto zariadenia 
potreboval 650. Všetky náklady, ktoré boli 
s testovaním spojené, uhradila iniciatíva 
MiddleCap.help. Vytvorila ju spoločnosť, 
ktorá je novým majiteľom „Hirošimy“. 

Vyšetrenie prebieha formou výterov  
z hrdla a nosa, ide o vysoko špecifickú  
a citlivú metódu molekulárnu metódu  
a výsledky sú dostupné do 48 hodín. Tes-
tovanie klientov domovov dôchodcov 
nebolo prvou spoluprácou mestskej časti  
s MiddleCap.help. V priebehu uplynulých 
týždňoch zafinancovala aj distribúciu viac 
ako 25-tisíc obálok s rúškami do schránok 
Ružinovčanov nad 62 rokov, ktoré v re-
kordne rýchlom čase rozviezla taxislužba 
HOPIN. 

V čase uzávierky tohto čísla Ružinovské-
ho echa bola otestovaná viac ako polovica 
klientov a zamestnancov, ale zatiaľ neboli 
známe výsledky. Ani negatívne testy však 
nie sú zárukou, že sa nemôžu nakaziť nie-
kedy neskôr. Mestská časť preto nakúpila 
rýchlotesty, ktoré bude používať na pretes-
továvanie v ďalších týždňoch.

DARČEK PRE ČITATEĽOV
Spoločnosť CZ Slovakia, ktorá v našej 
mestskej časti stojí za projektom Nový 
Ružinov v lokalite Pálenisko, venovala Ru-
žinovu 50-tisíc chirurgických rúšok. Drvi-
vá väčšina z nich v týchto dňoch smeruje 
priamo k vám. Čitatelia nášho mesačníka 
si tak nájdu v tomto vydaní darček, ktorý 
asi najlepšie vystihuje toto obdobie. 

Ako ho treba používať? V rukách držíte 
darček - štvorvrstvové chirurgické rúško. 

Bežné chirurgické rúška, ktoré zoženiete  
v lekárňach, sú dvojvrstvové, takže tieto 
sú kvalitnejšie. Používajú ich lekári pri dl-
hých, aj osemhodinových operáciách. Také 
podmienky sú neporovnateľne náročnejšie 
ako každodenné používanie pri ceste na 
nákup alebo v kancelárii. Môžete si ho teda 
dať na tvár aj v ďalší deň, úplne stačí, ak ho 
poriadne vydezinfikujete napríklad rozto-
kom s obsahom alkoholu alebo prežehlíte 
cez čistú utierku.

Milí 
Ružinovčania,
témou týchto týž-
dňov je stále koro-
navírus. Nedokázal 
som spať, keď sa ná-
kaza objavila v na-
šich škôlkach či keď 
som sa dozvedel, že 
ochorel zamestnanec Cultusu. Denne 
sa na úrade bojíme, že sa nákaza dosta-
ne medzi našich seniorov, najmä tých  
v domovoch dôchodcov.

Hlavne vďaka disciplinovanosti a rozu-
mu obyvateľov sa však postupne darí 
dostávať šírenie vírusu pod kontrolu. 
Som hrdý, že sme medzi prvými pre-
sadili uzavretie našich škôl a škôlok.  
Vtedy, keď sa štátne orgány ešte tvárili, 
že sa nič vážne nedeje.

V čase písania tohto úvodníka už v Ru-
žinove pribúdalo vyliečených pacien-
tov viac než nových nakazených – stále 
však nie je dôvod na oslavu.  Prísne 
opatrenia sú ťažké. Je ťažké žiť tak dlho 
uzavretí vo svojich domácnostiach, bez 
spoločenského života. Báť sa ísť navští-
viť rodičov a starkých zo strachu, že by 
sa mohli nakaziť, báť sa ísť nakúpiť na 
Miletičku, hoci je znovu otvorená. Ne-
bude to ale trvať večne. 

Koronavírus nie je chrípka. Nepodce-
ňujme ho, prosím. A držme spolu. Po-
čas celej epidémie na úrade pripravu-
jeme opatrenia, kampane, rozdávame 
rúška. Medzi prvými sme otestovali 
všetkých klientov a zamestnancov na-
šich domovov seniorov, z našich opat-
rení sa inšpirujú aj iné samosprávy. 

Pomáhajú stovky dobrých ľudí a fi-
riem a prejavila sa obrovská občianska 
súdržnosť. Objavujú sa krásne ľudské 
príbehy, ako ten, keď piatačka Olivka 
z titulnej strany dnešného Echa po-
máhala svojím susedom a inšpirovala 
nás pripraviť pre celý Ružinov podob-
né plagáty, aký vyrobila ona vo svojom 
vchode. Aj celú informačnú kampaň  
a spoluprácu dobrovoľníkov organizu-
jeme pod heslom Ružinov si pomáha.

Som hrdý, že v ťažkých časoch sme sa 
dokázali zomknúť a držať pri sebe. Ďa-
kujem vám za to!

Váš starosta
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PRÍBEH Z TITULNEJ STRANY
BUĎME K SEBE ASPOŇ O TROCHU LEPŠÍ
Má len desať rokov, ale robí viac ako mnohí dospelí. Nejde o žiadne veľké veci, práve naopak. Olivka Böhmerová 
mohla sedieť doma a hrať počítačové hry alebo četovať s kamarátkami. Namiesto toho šila rúška a pomáhala 
susedom v dome s nákupmi.  

Len niekoľko dní potom ako sa u nás  
a všade na svete kvôli koronavírusu zasta-
vil čas, zavesila Olivka do výťahu plagát, že 
ak by tí starší a chorí potrebovali, môže im 
ísť nakúpiť.  Napriek tomu, že dnes väčši-
na z ľudí svojich susedov ani nepozná, aj 
vďaka tejto situácii si k sebe dokážu nájsť 
cestu a pomôcť jeden druhému. Rovnako 
ako Olivka so svojou mamou. Pomohli  
s nákupmi, vyzdvihli lieky a potom začali 
aj s mamou šiť rúška.  Každé z nich zabalila 
do samostatného vrecúška a dala do tašky, 
ktorú zavesila do výťahu, aby si ich susedia 
mohli vziať. 

Jej otec je lekár, a tak veľmi dobre rozumie 
tomu, čo ľudia v prvej línii robia a čomu 
čelia. Vyrobila preto plagát a všetkým suse-
dom pripomenula, že v piatok večer tlies-
kame na balkónoch lekárom, záchranárom 
a všetkým, ktorí sa starajú o nás ostatných. 
Zažila však pri tomto všetkom aj nejaký 
veselý zážitok? „Samozrejme. Robili sme si 
napríklad „výťah“ cez balkóny a všeličo 
sme si posielali. Skončilo to tak, že si do-
spelí štrngli,“ smeje sa Olivka. Zatiaľ čo 
pózovala nášmu fotografovi, rozprávali 
sme sa s jej mamou Zuzanou aj o tom, pre-
čo sú pre nich susedia a vzťahy v dome také 

dôležité. „Nerobíme nič výnimočné. Záleží 
nám však na tom, aby sme tu žili spolu  
a nielen vedľa seba. Aby ľudia vedeli, že  
v takýchto chvíľach si navzájom dokážeme 
pomôcť. Susedia sa usmievajú na nás a my 
na nich. Musíme sa snažiť aj z tohto, čo pri-
šlo, čerpať aj to pozitívne a posilniť dobro  
v nás.“ Dnes sa už teší do školy, ale má zo-
pár nápadov aj do budúcnosti. „Chystáme 
sa už aj na Vianoce. Vo vchode budeme 
mať stromček s vianočnými želaniami se-
niorov – susedia si budú môcť nejaké zve-
siť a niekomu, možno aj úplne neznáme-
mu, splniť vianočné prianie.“

Detský čin roka 2020

Príbeh Olivky je jedným z tých, ktoré nám 
denno-denne dokazujú, že deti dokážu byť 
prinajmenšom také obetavé, starostlivé  
a odvážne ako ktorýkoľvek dospelý. Deti 
dokážu zachrániť život a vďaka - možno 
na prvý pohľad drobnostiam – môžu iným 
pomôcť prekonať ťažké obdobia v živote. 
Za to všetko si zaslúžia uznanie nielen 
svojho okolia, ale aj nás ostatných.

Projekt Detský čin roka oslavuje už svoj 
20. ročník a za tento čas sa doň zapojilo 

neuveriteľných 1,6 milióna detí z celého 
Slovenska. Situácia, ktorú v tomto období 
prežívajú ľudia nielen na Slovensku, ale na 
celom svete, si žiada hovoriť o význame 
dobra ešte o čosi viac ako inokedy. Slovo 
„pomoc“ nadobudlo nový, širší rozmer. 
Deti môžu o čosi viac aj malým dobrým 
skutkom vniesť do každodennej reality 
cenné a dôležité posolstvá. „Štartujeme  
20. ročník projektu Detský čin roka, lebo 
veríme, že v týchto ťažkých časoch je dôle-
žité, aby sa dobré veci diali a zdieľali. Všet-
ci potrebujeme počuť pozitívne správy.  
V aktuálnej situácii budeme projekt komu-

nikovať hlavne online a dúfame, že naše 
posolstvo o zdieľaní dobrých skutkov detí 
sa dostane k čo najväčšiemu počtu detí, 
učiteľov, rodičov i celej verejnosti,“ uviedla 
Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ 
Detský čin roka.

Ak vo svojom okolí poznáte dieťa do 16 
rokov, ktoré urobilo alebo robí niečo, čím 
môže inšpirovať nás ostatných, môžete ho 
nominovať poštou na adresu OZ Detský 
čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 
alebo prostredníctvom webovej stránky 
www.detskycin.sk. 
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VZDELÁVANIE V ČASE KORONY
TAKTO NAŠE ŠKOLY NEPOZNÁME
Druhý polrok tohto školského roka vyzerá úplne inak ako by si ktokoľvek z nás ešte nedávno dokázal predstaviť. 
Deti sa učia doma, so školami komunikujú prostredníctvom internetu, zápis na základné a materské školy sa usku-
točnil elektronicky, testovanie deviatakov a maturity sú zrušené. V čase uzávierky tohto vydania Ružinovského echa 
pripravovalo ministerstvo školstva inštrukcie pre organizovanie prijímacích skúšok.

Nič nenaznačuje tomu, že by sa deti do 
školy ešte v tomto školskom roku vráti-
li, a tak ministerstvo školstva rozhodlo  
o zrušení testovania deviatakov, matu-
rít a namiesto známok budú žiaci a štu-
denti hodnotení slovne. Všetky aktuálne 
informácie nájdete na webovej stránke  
www.ucimenadialku.sk. 

Zo dňa na deň

Hneď na druhý deň potom, ako v prvú 
marcovú nedeľu Bratislavský samospráv-
ny kraj rozhodol o zatvorení stredných 
škôl, sa k tomuto kroku pridali aj brati-
slavské mestské časti a na stretnutí s pri-
mátorom Matúšom Vallom sa dohodli na 
ich predbežnom uzatvorení do nasledu-
júceho pondelka. Argumentom pre tento 
bezprecedentný krok bolo jednak potvr-
denie nákazy u jednej z učiteliek škôlky  
v Ružinove, ale aj to, že mnoho rodín sa len 
krátko predtým vrátilo z jarných prázdnin 
v krajinách, kde sa už vírus významne roz-
šíril. 

Čo robia učitelia?

Učiť dlhodobo na diaľku je skúsenosť, kto-
rú nemajú ani učitelia, ani žiaci, ale ani ro-
dičia. Vyžaduje to úplne iný druh prípravy 
a interakcie so žiakmi. Nestačí preto zo-
brať do ruky poznámky z minulých rokov  
a postupovať podľa nich. Zamestnanci jed-
notlivých zariadení, ktorí v tomto období 
neučia, okrem iného spolupracujú na ak-
tivitách podľa aktuálnych potrieb mestskej 

časti. Zabalili napríklad viac ako 25-tisíc 
obálok s rúškami pre ružinovských senio-
rov a sociálne najviac ohrozených obyvate-
ľov, vylepili takmer 5-tisíc plagátov po celej 
mestskej časti, alebo šijú rúška. Panie ku-
chárky, ktoré pracujú v školských kuchy-
niach (do konca apríla ZŠ Ružová dolina, 
neskôr ZŠ Drieňová) pomáhajú mestskej 
časti po uzatvorení domovov dôchodcov 
zabezpečovať varenie obedov pre seniorov 
– prijímateľov sociálnej dávky.

Zápis so škôl

Hneď po Veľkej noci sa uskutočnil prvý 
online zápis – tentokrát do prvého roční-
ka základných škôl. Na deväť základných 
škôl bolo doručených viac ako tisíc prihlá-
šok. Niektorí rodičia poslali prihlášku aj 
na dve, tri, dokonca v jednom prípade až 
na šesť škôl, takže po odpočítaní duplicít 
a všetkých odkladov sa budú školy sna-
žiť umiestniť čo najväčší počet prváčikov 
s trvalým pobytom v Ružinove. Na roz-
diel od škôlok platí v prípade základných 
škôl prísny princíp spádovosti, tj. dieťa sa 
spravidla prijíma do školy v rámci obvo-
du, kde má trvalý pobyt. Riaditeľ inej školy 
ho môže prijať len vtedy, ak v škole osta-
ne voľné miesto po prijatí všetkých detí  
z „jeho“ obvodu. Už po niekoľko rokov je 
o niektoré školy v Ružinove vyšší záujem 
aj od rodičov z iných mestských častí, platí 
však zákaz prijímať kohokoľvek iného, kto 
nepatrí v prvom rade do obvodu školy, 
do najbližšieho obvodu (ak má tamojšia 
škola menej miest ako je detí zo spádovej 

oblasti), resp. z našej mestskej časti. Za-
čiatkom mája mali možnosť rodičia pri-
hlásiť svoje deti do škôlok. Na rozdiel od 
základných škôl v tomto prípade princíp 
spádovosti neplatí. Uplatňuje sa však bo-
dovací systém, ktorý minulú jar schválili 
ružinovskí poslanci na zvýšenie spravod-
livosti a transparentnosti v procese prijí-
mania do škôlok. Vďaka tomuto opatreniu  
a vytváraniu nových tried sa vlani postup-
ne podarilo umiestniť do škôlok všetky 
prihlásené ružinovské deti.

Zrušené maturity

Tohtoroční maturanti si oblek zo skrine 
vyťahovať nemusia. Interné maturity pre-
behnú vypočítaním priemeru koncoroč-
ných známok z daných predmetov za všet-
ky roky štúdia, pričom v posledných dvoch 
rokoch sa rátajú aj známky na polroku. 
Priemer končiaci sa do 0,5 sa zaokrúhľu-
je nadol. Pri osemročných gymnáziách 
sa výsledné známky počítajú rovnakým 
spôsobom za ročníky 5 až 8. Ak žiak sú-
hlasí s výslednou známkou, zmaturoval. 
Ak nie,  požiada do 15. mája o vykonanie 
klasickej maturitnej skúšky a škola mu 
oznámi presný termín konania a aj to, za 
akých podmienok sa uskutoční (či formou 
videokonferencie alebo osobne). Takýto 
spôsob ukončenia stredoškolského štúdia 
čaká takmer všetkých žiakov s výnimkou 
niektorých špecializácií (napr. na stred-
ných zdravotníckych školách). Pravidelne 
aktualizované informácie nájdete vždy na 
webe ministerstva školstva.
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ROZHOVOR S MINISTROM ŠKOLSTVA
KORONAVÍRUS NÁS PRINÚTIL KONAŤ RÝCHLEJŠIE
Zatvorenie škôl ukázalo ich slabé, ale aj silné stránky. Odborníci upozorňujú, že na jeseň by mohla prísť nová vlna 
ochorení, a to je len jeden z ďalších z argumentov pre intenzívnejšie zavádzanie nových metód do vzdelávacieho 
procesu. O tom, ako dokázali učitelia zareagovať na krízovú situáciu, ale aj o online prijímačkách a definitívnej 
podobe tohtoročných maturít sme sa rozprávali s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom.

Na situáciu ako je táto sa asi nikdy 
nedá úplne pripraviť. Aké procesy, tech-
nické vybavenie alebo zručnosti našim 
školám najviac chýbajú a mali by už  
v dnešnej dobe fungovať bežne?

Na toto sme určite neboli pripravení. Veľa 
sa rozprávalo o digitálnych zručnostiach 
a zrazu sme boli všetci – učitelia, rodičia 
aj žiaci – hodení do vody a museli sme sa 
prispôsobiť. Najviac asi chýbala príprava  
v oblasti metód a využívania rôznych zdro-
jov vo výučbe na diaľku. Preto sme aj hneď 
pár dní po nástupe spustili web www.uci-
menadialku.sk, kde sú zhromaždené všet-
ky zdroje na digitálnu výučbu, video, inte-
raktívne materiály aj vzdelávacie hry.

Veľa učiteľov a škôl sa tejto príležitosti 
chopilo a naozaj veľmi dobre učia na diaľ-
ku. Niekedy sa ale stane, že to škola nevie 
odhadnúť, a učí na diaľku priveľa alebo 
príliš málo. Vtedy hovorím, že to treba 
vykomunikovať s riaditeľom aj zriaďova-
teľom. Všetci chceme, aby toto obdobie 
dobre zvládli rodičia aj žiaci. Niektorým 
samozrejme chýba aj technika, vtedy je ta-
kéto učenie na diaľku veľmi komplikované. 
Prišli mi ale aj pekné príbehy od učiteľov, 
ktorí žiakom roznášajú pracovné listy, ale-
bo im ich tlačia a nechávajú v špeciálnej 
schránke na škole.

Väčšina žiakov tento výpadok štandard-
ného učenia sa dobehne v nasledujúcom 
školskom roku. Iné je to pre deviatakov  
a maturantov. Pred niekoľkými dňami ste 

testovali online prijímačky. Ako to prebie-
halo?

Myslím si, že sa nebude dobiehať úplne 
všetko. Veľa učiva sa preberá aj teraz na 
diaľku, ale je pravda, že sú to iné podmien-
ky. Preto pripravujeme presun učiva medzi 
ročníkmi. Zadefinuje sa kľúčové učivo, 
ktoré treba tieto mesiace prebrať, a také, 
ktoré je doplnkové. 

Online prijímačky sú len jedna z možnos-
tí. Nie každý žiak má prístup na internet. 
Ale ak vieme aspoň časť prijímačiek vy-
baviť online, efektívne minimalizujeme 
cestovanie a chodenie do škôl na testy. Na 
online prijímačkách má učiteľ obrazovku 
a na nej cez videohovor sleduje skupinu 
žiakov. Tí mu ukážu izbu, okolie a papiere, 
s ktorými pracujú, môžu mu dať aj zdieľať 
obrazovku, aby bolo jasné, že sa nepodvá-
dza. Počas testu majú zapnutý mikrofón 
aj kameru, cez ktoré ich môže učiteľ kon-
trolovať. Následne robia testy. Testované 
úlohy neboli zamerané na memorovanie 
a opakovanie naučených poznatkov, skôr 
na logiku, výpočet príkladov či čítanie  
s porozumením. Čiže nešlo o úlohy, kto-
ré by sa dali napísať na ťahák či vygoogliť. 
Celkovo prebehli prijímačky veľmi dobre. 
Samozrejme, takéto prijímačky sú dôležité 
tam, kde sa hlásia stovky žiakov na málo 
miest. V iných prípadoch si viem predsta-
viť aj prijatie na základe niečoho iného ako 
testu.

Ešte zložitejšie asi bolo rozhodovanie 
ohľadom maturít... 

Úrad verejného zdravotníctva nám dal 
pomerne komplikované podmienky na 
maturity. Museli sme si ich prejsť, zvá-
žiť možnosti a rozhodli sme sa tento rok  
v mimoriadnej situácii urobiť maturity na 
základe priemeru. Spriemerujú sa konco-
ročné známky v danom predmete a pol-
ročné známky na konci roka. Ohodnotí 
sa práca žiaka za celé obdobie na strednej 
škole. Dostane takú známku, ako sa počas 
strednej školy učil. Nebude to o tom, že 
štvorkár si náhodou vytiahne dobré otázky 
a zmaturuje na jednotky, alebo jednotká-
rovi nesadne otázka a pohorí. Žiak dosta-
ne priemer, ale ak s ním nesúhlasí, môže 
samozrejme požiadať o klasickú maturitu, 
kde si známku opraví.

Počítate s možnosťou, že by sa predsa len 
mohlo vyučovať aj počas leta? Aspoň nie-
koľko týždňov.

Skôr vidím potrebu otvoriť škôlky, pretože 
mnohí rodičia sú zúfalí a nemôžu chodiť 
do práce, keď sa musia starať doma o malé 
deti. Čo sa týka základných a stredných 
škôl – verím, že toto zvládneme do júna  
a to, čo sa nestihne prebrať, sa doberie 
budúci rok. Veľa rodičov sa ma pýtalo na 
školy v prírode. Veľa štvrtákov malo ísť na 
školu v prírode a kvôli mimoriadnej situá-
cii nemohli a prepadol by im takto príspe-
vok (na školu v prírode). Tento týždeň sme 
presadili zákon, ktorý umožní vyčerpať 
tieto prostriedky aj v piatom ročníku do 
konca kalendárneho roka.

Niektoré štúdie hovoria o tom, že na jeseň 
by sme mohli zažiť druhú vlnu tejto pan-
démie. Bez ohľadu na to, či sa to stane 
alebo nie, kým nebudeme mať k dispozí-
cii vakcínu, musíme mať v zálohe scenár 
aj pre takúto situáciu. Na čo budú musieť 
školy myslieť?

Podľa niektorých odborníkov tu môže byť 
korona aj rok, hoci len v menšej miere. 
Myslím si, že sa budeme musieť pripraviť 
na dôkladnejšiu hygienu a zvyknúť si na 
nosenie rúška. Ale som si istý, že to zvlád-
neme, mám pocit, že už celé Slovensko si 
na to zvyklo ako na takú samozrejmosť. 
Čo sa týka škôl, bude dobré, ak si zabezpe-
čia dezinfekciu a rúška. Preto sme školám  
v tomto roku umožnili minúť nevyčerpané 
peniaze zo vzdelávacích poukazov na ta-
kéto účely – na zabezpečenie dezinfekcie, 
rúšok či iných vecí. Ak budeme pripravení, 
zvládneme to bez väčších problémov.

A na záver... Školy nie sú budovy. Sú to ľu-
dia. Čo Vás na nich v tomto období naj-
viac prekvapilo?

Poviem, čo ma potešilo. Potešili ma mnohí 
učitelia, ktorí mi posielali správy, ako robia 
videá pre žiakov na Youtube, ako kreatívne 
učia a ako sa venujú aj tým žiakom, ktorí 
nemajú počítač alebo internet. Stále hovo-
rím, že možno bez korony by sme online 
vzdelávanie vymýšľali mesiace. Takto sme 
boli nútení vymyslieť ho za pár týždňov.

(dio)
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EKONOMICKÉ DOPADY COVID-19
VYSOKÝ ÚČET ZA KORANAVÍRUS
Celé Slovensko už od marca funguje v značne obmedzenom režime a doplácajú na to všetci – ľudia, firmy, samo-
správy aj štát. Najnovšie odhady ministerstva financií hovoria jasnou rečou – príjmy štátu môžu klesnúť až o tri 
miliardy eur. Je to suma, za ktorú by sme aj v slovenských „pomeroch“ dokázali postaviť tritisíc kilometrov diaľnic. 
A toto číslo nemusí byť ani zďaleka konečné. Všetko závisí od toho, ako rýchlo sa život vráti do  bežných koľají. 

Mimoriadne nepriaznivý vplyv bude mať 
táto situácia aj na rozpočet mestskej čas-
ti. Znižovanie platov, prepúšťanie, PN-ky 
a rodičia na OČR – to všetko sa odrazí aj 
na nižšom výbere daní z príjmov fyzických 
osôb, čo tvorí kľúčovú časť príjmov obcí. 
S poklesom treba počítať aj pri príjmoch  
z prenájmov a z podnikateľskej činnosti. 
Zopár príkladov za všetky – niekoľko týž-
dňov zatvorené trhovisko Miletičova alebo 
vracanie poplatkov za jasle, materské školy 
a školskú družinu. Niektoré ďalšie príjmy 
zasa obec získa neskôr a aj to len v splát-
kach – ako napríklad daň z nehnuteľnosti. 

Koľko stratí Ružinov?

Odhadovaný výpadok v Ružinove je 1 až 
4 milióny. Pre obec s rozpočtom len nie-
čo nad 52 miliónov, kde väčšina peňazí 
odchádza okamžite na fungovanie škôl, 
platy učiteľov alebo fungovanie domovov 
dôchodcov, je to zásadná suma. Povinnosť 
zabezpečiť ochranné pomôcky a ich distri-
búciu má zo zákona štát. Keďže však do-
teraz (pozn. – koniec apríla) nezabezpečil 
pre samosprávy žiadne materiálno-tech-
nické vybavenie, museli to byť práve obce, 
ktoré v mnohom suplovali úlohy štátu.  

Výdavky mestskej časti

Vzhľadom na obmedzené množstvo zásob 
a globálne problémy s dodávkami tovarov 
však nemôžeme predpokladať, že by sa táto 
situácia v dohľadnej dobe zmenila. V tejto 
chvíli sa nedá odhadnúť, koľko bude táto 
kríza Ružinov stáť. Konečný stav závisí od 

viacerých faktorov - postupného otvárania 
ekonomiky, celkového trvania mimoriad-
nej situácie, od toho, aké opatrenia príjme 
vláda na podporu ekonomiky, či bude štát 
pomáhať aj samosprávam a či, resp. do akej 
miery obciam preplatí to, čo mestská časť 
musela investovať kvôli ochrane obyvate-
ľov a zabezpečeniu ich základných potrieb. 

Do konca apríla zaplatil Ružinov za polož-
ky, ktoré súviseli so zabezpečením požia-
daviek na ochranu zdravia, takmer 230-ti-
síc eur. Drvivú väčšinu z toho (cca 150-tisíc 
eur) za rúška pre klientov sociálnych 
zariadení, zamestnancov mestskej časti  
a 25-tisíc seniorov nad 62 rokov. 

Zmena rozpočtu

Výdavky počítajú aj s tým, že v prípade 
zhoršenia situácie bude mestská časť za-
bezpečovať pomoc ľuďom, ktorí nemajú 
rodinu, resp. aspoň niekoho, kto by im po-
mohol zabezpečovať životne nevyhnutné 
potreby (stravovanie, nákup, lieky). Práve 
tieto náklady sú hlavným dôvodom pre 
zmeny v rozpočte. Poslanci o nej hlasovali 
týždeň po uzávierke tohto čísla Ružinov-
ského echa. 

O zmenách rozpočtu rokujú poslanci pra-
videlne niekoľkokrát za rok bez ohľadu na 
to, či kríza je alebo nie je. Takýmto spô-
sobom totiž reagujú na reálne výdavky  
a skutočné potreby obce. Predložený návrh 
zahŕňal neplánované výdavky mestskej 
časti na ochranu, stravovania a informova-
nia obyvateľov vo výške 350-tisíc eur. Tieto 

náklady budú vykompenzované peniazmi, 
ktoré Ružinov ušetril na zimnej údržbe 
(vďaka teplej zime nebolo potrebné toľko 
odhŕňať sneh) a na investíciách do Cultusu 
Ružinov. 

Keďže najnovšie auto, ktoré má k dispozí-
cii miestny úrad, má jedenásť rokov, pláno-
val úrad nákup nových v celkovej hodnote 
120-tisíc eur. Táto investícia sa odkladá do 
budúcnosti. 

Mestská časť zároveň získala z Evniromen-
tálneho fondu podporu vo výške 150-tisíc 
eur na nákup strojov na čistenie komuni-
kácií a finančný dar 80-tisíc eur od spo-
ločnosti JTRE na podporu prevencie, za-
bránenie šírenia a zmiernenie následkov 
koronavírusu.  

Dopady na obyvateľov

Zmeny v rozpočte sú navrhované tak, aby 
neovplyvnili kvalitu služieb, ktoré posky-
tuje Ružinov svojim obyvateľom a aby ne-
zasahoval do investičných plánov. Keďže 
mestská časť je dlhodobo v dobrej finanč-
nej kondícii, vďaka úveru, o ktorom mali 
poslanci takisto rozhodovať 4. mája, by 
nemali byť ohrozené nevyhnutné investí-
cie ako rekonštrukcie, ale aj rozširovanie 
kapacity základných škôl. To je nevyhnut-
né, ak chceme v septembri 2021 umiestniť 
do ružinovských škôl všetkých prváčikov 
s trvalým pobytom v našej mestskej časti.

Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk
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NAJČASTEJŠIE OTÁZKY  
ČO VÁS ZAUJÍMALO V POSLEDNÝCH TÝŽDŇOCH?
Už niekoľko týždňov môžu ružinovskí seniori využiť seniorskú "COVID" linku a poradiť sa, čo pre nich môže v tomto 
období mestská časť urobiť. V každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 sú im k dispozícii zamestnanci miestneho úra-
du a dobrovoľníci. Zatiaľ čo v prvých týždňoch sa najviac otázok týkalo distribúcie rúšok, v poslednom období sa 
záber tém rozširuje. Keďže sa zvyknú opakovať, prinášame vám priamo odpovede na ne.

Prečo nie sú mestskí policajti na všetkých 
frekventovaných miestach a nepokutujú?

Mestská polícia má počas dňa v teréne 6 po-
licajtov na celý okres Bratislava II., tj. nie-
len Ružinov, ale aj Vrakuňa a Podunajské 
Biskupice. Hliadkujú aj na takých miestach 
ako vrakunský lesopark, hrádza, Pentagon, 
Štrkovec. Policajtov máme skutočne málo  
a rovnako ako ktokoľvek iný, aj oni majú 
deti a môžu byť na OČR, alebo napr. v pre-
ventívnej karanténe.

Susedia rekonštruujú byt hoci vedia, že 
sme teraz všetci doma. Zakážte im to.

Stavebný zákon nepozná pojem mimo-
riadny, resp. núdzový stav, a tak stavebný 
úrad nemôže ani v tomto období zasiahnuť 

ani preto, že je veľká časť ľudí doma. Ak by 
zasiahol, porušil by tým zákon a zneužil 
svoje právomoci. Mestská časť však požia-
dala Ústredný krízový štáb a zodpovedné-
ho ministra o zmenu v zákone, ktorá by  
v odôvodnených prípadoch konanie sta-
vebného úradu umožnila.

Moja mama je Ružinovčanka a je senior-
ka, chcem, aby ste jej v čase korony robili 
nákupy. Nech nechodí zbytočne von.

V Ružinove žije 21,5-tisíca seniorov a nie 
je možné starať sa o každého z nich. Túto 
povinnosť má podľa zákona rodina každé-
ho jedného z nich. Mestská časť poskytuje 
tieto služby len v odôvodnených prípa-
doch a len pre odkázaných občanov, o kto-
rých sa nemá kto iný postarať.

Prečo nedávate rúška všetkým? 

V Ružinove reálne žije takmer 100-tisíc 
obyvateľov a nie je vo finančných možnos-
tiach mestskej časti kúpiť ho pre každého 
obyvateľa. Koncom apríla sme už mali za 
sebou viac ako mesiac povinného nosenia 
rúšok a už dlhší čas sú bežne dostupné  
v sieťach lekární, automatoch na rúška  
a rúška šije aj obrovské množstvo dobro-
voľníkov, ktorí ich predávajú za symbolic-
ké ceny.

Zrušte hodiny, ktoré sú určené pre dôchod-
cov. Tiež si chceme nakúpiť pred obedom.

Toto rozhodnutie urobil Ústredný krízový 
štáb, nie mestská časť, a len ten istý štáb 
môže toto rozhodnutie zmeniť.

Riešenia pre moderný domov

kvalitné klimatizácie Daikin a Samsung
výhodnejšia elektrina ku každej ZSE Klima  
predĺžená záruka až 6 rokov, 1x ročne servis a čistenie v cene
výber z viac ako 20 dizajnov, poradenstvo a bezpečná montáž

Objednávky online na www.zse.sk/klima. 

S klimatizáciami od ZSE zvládnete teplé 
dni v bytoch aj domoch oveľa lepšie

Čaká nás horúce leto

ZSE Klima len za 35 ◊ mesačne

Objednajte si ZSE Klimu už tento mesiac. Pred hlavnou sezónou 
zabezpečujeme rýchlu montáž bez dlhšieho čakania. 

Ruzinovske echo_182x135mm_0420.indd   1Ruzinovske echo_182x135mm_0420.indd   1 16.04.20   13:2116.04.20   13:21
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PANDÉMIA V NAŠICH MYSLIACH
ČLOVEK ČLOVEKU VLKOM
Už dávno sa o nejakej chorobe nehovorilo tak intenzívne ako v posledných 
mesiacoch o korone. Zapĺňa titulky správ a informácie o počtoch nakazených,  
či dokonca mŕtvych, sú bežnou súčasťou našich dní. Strach z vírusu neovplyv-
ňuje len ekonomiku štátov. Mení aj ľudí, ktorí sa pod vplyvom tejto situácie 
správajú tak, ako by sme to od nich nikdy nečakali. O tom, ako nás toto obdo-
bie mení, sme sa rozprávali s psychoterapeutkou Helgou Palušovou.

Jednoduchá odpoveď na to, ako nás zme-
nila táto kríza, neexistuje. Ako hovorí Hel-
ga Palušová – „na Slovensku máme viac 
ako päť miliónov rozdielnych príbehov  
a žiadny z nich nemožno zovšeobecňovať“. 
Každý z nás vyšiel z odlišného prostredia, 
máme rozdielne životné skúsenosti a čelí-
me rôznym existenčným výzvam. Inak sa 
dnes preto cíti mladá dvojica, ktorá nor-
málne chodí do práce, inak senior v ano-
nymnom meste a inak rodič – samoživi-
teľ, ktorý sa zo dňa na deň ocitol na OČR  
a prišiel tak o veľkú časť príjmu. Neexistuje 
preto ani jednoduchá rada ako toto obdo-
bie zvládnuť.

Pomoc vs. zloba

Na titulnej strane tohto čísla Ružinovské-
ho echa je desaťročná Olivka. Ona a stovky 
ľudí, mimovládok a firiem denno-denne 
pomáhajú ľuďom, ktorí to najviac potrebu-
jú. Niekto ušije rúška, iný prinesie nákup, 
iný pošle hotovosť a ďalší zaplatí testovanie 
stovkám seniorov. Každý v rámci svojich 
možností, ale najmä – podľa ochoty urobiť 
pre druhých niečo navyše, niečo, čo robiť 
nemusí, ale chce, lebo to považuje za dô-

ležité. Obrovské množstvo ľudí od prvých 
dní krízy nám ukazuje, že na dobro medzi 
ľuďmi nemáme dôvod rezignovať.

Sociálne siete však nie sú len platformou 
pre pomoc druhým, ale vytvárajú priestor 
aj pre prezentovanie obrovského množstva 
nenávistných, útočných, manipulatívnych 
a agresívnych komentárov. Seniori sa cítia 
dotknutí obmedzeniami a v iných deba-
tách pracujúci útočia na benefity pre dô-
chodcov. Stačí, aby niekto ukázal prstom 
na človeka, ktorý podľa neho priniesol do 
nejakej skupiny nákazu, a stovky ľudí toh-
to človeka bez jediného dôkazu doslova 
lynčujú. A samostatnou témou sú ľudia, 
ktorí spochybňujú úmysly každého, kto je 
ochotný pomôcť – či už ponúka rúška ale-
bo prináša peniaze – a nazýva to pochyb-
nými marketingovými ťahmi a prázdnym 
predvádzaním sa.

Obhajoba strachu

Je takéto správanie len našou reakciou na 
strach alebo takýto naozaj sme? „Diskusie 
na sociálnych sieťach nám dávajú falošný 
pocit anonymity. Strácame zábrany aj pre-

POMOC  
JE BLÍZKO
Okrem telefónnych čísel, ktoré v tomto ná-
ročnom období pre obyvateľov pripravili 
mestská časť, magistrát alebo ministerstvo 
zdravotníctva, existuje niekoľko ďalších 
telefónnych liniek, e-mailových kontaktov  
a četovacích platforiem, na ktoré sa môžete 
obrátiť, ak budete potrebovať pomoc. 

Linka Detskej istoty 
(pre deti a mládež do 18 rokov) 

116 111 (non-stop)

IPčko 
(pre mladých) 

e-mail alebo chat – cez webstránku 
www.ipcko.sk (7:00 – 24:00) 

Linka dôvery  
Nezábudka 

(pre dospelých) 
0800 800 566 (non-stop)

Linka pre ženy zažívajúce násilie 
0800 212 212 (non-stop)

Linka pre obete domáceho násilia 
0800 300 700 

tyranie@genpro.gov.sk

Linka pre nahlásenie  
zanedbávania dieťaťa 

0800 191 222

Bezpečný ženský dom DÚHA 
0915 166 663 
0918 284 247

Krízové stredisko DÚHA 
0908 777 182

Krízová linka Aliancie  
žien Slovenska 
0903 519 550

OZ Žena v tiesni 
0907 346 374 
0911 346 374  
(7:00 - 19:00)
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DETI A DOMÁCE NÁSILIE  
NAJHORŠIE JE NEUROBIŤ NIČ
Keď sa povie „týranie dieťaťa“, väčšina ľudí si spomenie na hrozný prípad 
malej Lucky, ktorý doslova otriasol celým Slovenskom. Jednou z najčastej-
ších otázok, o ktorých sa v tom čase veľa diskutovalo, bolo – ako je možné, 
že si nik z blízkych a okolia nič nevšimol? A ak áno, prečo nič nerobil?  Nie 
každý prípad skončí podobne tragicky, ale napriek tomu dieťa poznačí na 
celý život. Dnes, v čase pandémie, je situácia ešte rizikovejšia.

Väčšina rodín, ktoré trávia v čase pandé-
mie dni doma na home-office, rieši deň 
po dni bežný chod domácnosti. Sú však aj 
také, ktoré riešia problémy, akým by sme 
nikdy čeliť nechceli. „Keď sa chodilo do 
roboty, aspoň som na chvíľku z toho hroz-
ného napätia ušla. Ale teraz už nevládzem. 
A najhoršie je, že sa rovnako správa aj  
k deťom. Nebije nás, nemáme modriny  
a dolámané kosti, ktoré by sme mohli 
ukázať. Už to ani neriešim a len sa teším  
z období, keď je ako-tak v pohode a keď 
už trvajú „dlhšie“, začínam sa báť, kedy ho 
to znova chytí.“ Prípad tejto štyridsiatnič-
ky nie je ani zďaleka taký zriedkavý, ako by 
sme si chceli myslieť. Na otázku, prečo jed-
noducho neodíde, má jednoduchú odpo-
veď. „Ak mi neverili tí, ktorí ma poznajú, 
nebudú mi veriť ani iní. Bojím sa len, čo si 
z tohto celého odnesú do svojich budúcich 
vzťahov naše deti.“

Túto obavu potvrdzujú aj skúsenosti od-
borníkov. Domáce násilie nie je závislé 
od veku, pohlavia, sociálneho postavenia, 
vzdelania, etnickej a náboženskej prísluš-
nosti, od temperamentu ako i od mentál-
nej výbavy agresora i obete. Psychické ná-
silie je však na rozdiel od fyzického ťažšie 
dokázateľné a pre veľa obetí je oveľa horšie 
ako fyzické, pretože sa voči nemu nevedia 
účinne brániť a nemajú ho ako dokázať. 
Najmä keď ide o deti, je v odkrytí a riešení 
domáceho násilia dôležitý prístup okolia. 
„V rodinách, kde vládne násilie, vyrastajú 
budúce obete domáceho násilia alebo ná-

silníci. Deti strácajú zmysel pre varovné 
signály, nevedia sa včas brániť. Alebo ná-
silie prijímajú mylne ako prejav sily, ako 
prostriedok sebapotvrdenia a upevnenia 
vlastného postavenia,“ hovorí PhDr. Sil-
via Vadkertiová, PhD., odborníčka Centra 
pred deti a rodiny.

Čo by sme teda mali urobiť, ak chceme ta-
kejto rodine pomôcť? Oznámiť to polícii. 
Deti sa sami nedokážu brániť. Často citlivo 
reagujú na všetko, čo sa okolo nich deje. 
Sú vnímavejšie, ako si pripúšťame, a inten-
zívne prežívajú atmosféru násilia v rodine. 
Niekedy sa statočne podujmú brániť mat-
ku a tým ohrozujú svoj vlastný život. 

Dnes je situácia týchto detí kvôli izolá-
cii od vonkajšieho prostredia ešte horšia, 
nemajú na koho sa obrátiť. Druhý rodič 
má obmedzené možnosti zo strany širšej 
rodiny, pomoci odborníka zo sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
odísť alebo vyhľadať pomoc núdzového za-
riadenia. „Počas pandémie centrá pre deti 
a rodiny na Slovensku pristúpili k zavede-
niu preventívnych opatrení, aby ochránili 
umiestnené deti v zariadení, rovnako aj 
svojich zamestnancov. Odborne vyškolení 
poradcovia krízových liniek vedia poskyt-
núť informácie o regionálnej dostupnosti 
a podmienkach pomoci. A ak si niekto 
všimne násilné správanie v rodine, treba to 
okamžite oznámiť polícii. Jednou z najhor-
ších vecí, ktorých sa môžeme dopustiť, je 
neurobiť nič,“ uzatvára.

to, že za svoje reakcie nenesieme vlastne 
žiadnu reálnu zodpovednosť.“ Zvykne sa 
hovoriť, že strach nám zatemňuje myseľ. 
„Áno, ale človek nefunguje v takomto jed-
noduchom nastavení. Môže sa báť, ale zá-
roveň má v sebe vyvinuté procesy na jeho 
zvládanie.“ 

Na jednej strane hovoríme o obrovskom 
strachu z nákazy, ale vzápätí ideme do par-
kov a k Dunaju, kde sa stretáva nezanedba-
teľné množstvo ľudí. Alebo vidíme ľudí se-
dieť na lavičkách pri Štrkovci s kamarátmi,  
rúška zložené a majú pocit, že je všetko  
v úplnom poriadku. Bojíme sa teda naozaj 
alebo nie? „Strach nie je jedna univerzálna 
emócia rovnako silná v každej situácii – je 
odstupňovaný. Práve preto sú dôležité me-
chanizmy, ako ho zvládať. A tento proces 
začína tým, že si poviem, aká vážna tá moja 
obava naozaj je a následne sa snažím rea-
govať adekvátne. Taký ten obrovský strach 
cítime len veľmi zriedkavo. Vtedy je naša 
reakcia inštinktívna – útok alebo útek. Ale 
určite nie urážky na sociálnych sieťach. 
Nespochybňujem právo na iný názor. Ale 
to, čo je podstatné, je spôsob, akým ho ko-
munikujeme. Aj v takýchto situáciách sa 
totiž ukazuje, aké jednoduché je skĺznuť na 
veľmi primitívnu úroveň.“

Myslime na seba

Jednou z vecí, ktoré by sme si však z tohto 
náročného obdobia mohli odniesť, je to, že 
budeme viac pozorní sami k sebe a k svoj-
mu duševnému zdraviu. „Nikdy predtým 
nedostávali „pomáhajúce“ profesie v mé-
diách tak veľa priestoru. Zrazu si omnoho 
viac všímame ľudský rozmer, čo potrebuje 
duša. Nepamätám si, že by spoločnosť nie-
kedy tejto oblasti venovala tak intenzívne  
a natoľko do hĺbky. Je dôležité, aby sme ve-
deli, že požiadať o pomoc je niečo úplne 
normálne. Pretože duševné zdravie je rov-
nako dôležité ako telesné.“

Budeme lepší?

Zmení sa vďaka týmto – či už pozitívnym, 
ale aj negatívnym zážitkom – naša spo-
ločnosť? Budeme k sebe lepší, pozornejší 
a starostlivejší? „Ak by sme čakali akési 
zázračné obrodenie spoločnosti, mohlo 
by sa nám ľahko stať, že budeme sklamaní. 
Zázraky sa nestanú. Ale sú témy, ku kto-
rým budeme pristupovať s podstatne väč-
ším rešpektom – ako napríklad ekológia, 
to, akým spôsobom vnímame vedu alebo 
vzdelávanie. Ukázali sme však, že hoci 
princípy liberálnej demokracie sú pre nás 
nesmierne dôležité, dokážeme rešpektovať 
nariadenia, ktoré nás majú ochrániť, aj keď 
nás obmedzujú v pohodlí, na aké sme si 
zvykli.“ 





 MESTO STÍCHLO 
 Ešte pred niekoľkými dňami vyzerala obľúbená  
 Miletička takto. Prázdne uličky medzi stánkami,  
 žiadni predajcovia zeleniny, kvetinárky, žiadne  
 babičky, ktoré predávajú lokše a bratislavské   
 rožky a vo vzduchu nebolo cítiť grilované kura  
 a langoše.  V celom meste sa život spomalil. Dnes  
 to vyzerá, že by sa postupne veci pomaly mohli  
 začať vracať do normálu. Toto leto ale asi ešte  
 nebude také, aké sme si užívali po minulé roky.  
 Rúška tiež ešte nejaký čas z tvárí nezložíme. 
 Ale aj vďaka tomu, že sme mnohí teraz trávili celé  
 týždne doma s rodinami, uvedomili sme si, čo je  
 pre nás dôležité. Všetky tie naoko drobné radosti.  
 Pocit slobody. Rodina, priatelia... a objatia.
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ŽIVOT V ČASE KORONY... A PO NEJ 
NAJVIAC TÚŽIME OBJAŤ SVOJICH BLÍZKYCH 
Poznáme ich z televíznych obrazoviek, kina a z divadla. Dnes sú na tom podobne ako mnohí z nás. Ostali doma  
a čakajú, čo bude ďalej a kedy sa všetci vrátime k svojim starým životom a ľuďom, ktorých máme radi. Čo ich  
v tomto čase najviac prekvapilo – v dobrom, ale aj v zlom? Čo prvé spravia, keď sa toto celé skončí? A aké majú tipy 
na to, ako si toto ťažké obdobie aspoň trochu spríjemniť?

MONIKA HILMEROVÁ 
Oteckovia, Búrlivé víno, Kandidát, 
Kuchyňa, Bathory, Hoď svišťom

Od prvých dní bolo úžasné vidieť ako veľ-
mi dokážu byť k sebe ľudia pozorní a sta-
rostliví a bolo príjemné cítiť, koľko dobra 
je v ľuďoch. Pravda je však aj to, že čím 
dlhšie musíme žiť v náročných podmien-
kach, na aké nie sme zvyknutí, nedajú sa 
prehliadnuť ani tie negatívne reakcie, ale 
väčšina ľudí sa správa zodpovedne, tak ve-
rím, že to čoskoro prekonáme. 

Najviac sa teším na to, ako budem môcť 
vyobjímať ľudí, ktorých mám rada a veľmi 
mi chýbajú. Začala som znova pravidelne 
športovať, na to som roky nemala čas. Ale 
najviac si vážim to, že môžem byť so svojou 
rodinou a že máme na seba omnoho viac 
času.

VLADO KOBIELSKY 
Oteckovia, Búrlivé víno. Panelák, 
Dr. Ludsky, Tajné životy 

Myslím si, že Slováci sú disciplinovaní, 
možno je to ešte zvyk z minulých časov,  
a to rozhodne pomáha eliminovať nákazu. 
To je jednoznačne pozitívne. 

Našťastie s negatívnym správaním nemám 
skúsenosť. Keď to skončí, pôjdem to pat-
rične osláviť s priateľmi a teším sa aj na 
prvé divadelné predstavenie. Veľmi ma 

zaujal seriál Strangers, ak budete mať čas, 
odporúčam.

NOEL CZUCZOR 
Za sklom, Tvoja tvár znie povedome, 
Čistič, Milenky

Úprimne, neviem či ma niečo prekvapu-
je. V bezpečnej vzdialenosti pozorujem 
medzi nami ľuďmi na jednej strane starý 
známy nedostatok empatie a ohľaduplnos-
ti a zároveň tiež opak - veľkú dávku súcitu, 
spolupatričnosti, zodpovednosti a empa-
tie. A práve tú, spolu so zodpovednosťou 
potrebujeme teraz najviac.

Vyjdem na ulicu bez pokrývky tváre, zhl-
boka sa nadýchnem. Užijem si vôňu vzdu-
chu. Zapozerám sa na oblohu. A budem 
dúfať, že nás toto všetko ako jeden druh, 
niečo užitočné naučilo. 

Filmy Hayao Miyazakiho, ktorých je plný 
Netflix. Každý z nás v týchto časoch po-
trebuje kúsok jeho sveta a predstavivosti. 
A ako inak, film Čistič režiséra Petra Beb-
jaka. 

MAREK MAJESKÝ 
Horná Dolná, Amnestie, Kandidát,  
Búrlivé víno, Štastný nový rok

Úprimne... Nemôžem povedať, že by ma 
niečo obzvlášť prekvapilo. Každý z nás 

prežíva natoľko špecifickú a výnimočnú 
životnú situáciu, že sa snažím - či už ne-
gatívne alebo pozitívne zážitky súvisiace  
s touto krízou - vnímať s čo najväčším po-
chopením a ústretovosťou. Nikdy sme nič 
podobné nezažili a nemali sme možnosť 
pripraviť sa na to, čo nám prakticky zo dňa 
na deň zmenilo životy.

Keď sa však situácia konečne upokojí, 
konečne spolu s deťmi navštívime našich 
starých rodičov a pokiaľ to bude možné, 
tak sa s nimi vystískame, vyobjímame  
a vybozkávame. 

V tomto dlhom období je toho veľa, čo by 
som vedel odporučiť. Momentálne sleduje-
me s mojou Jankou starší seriál HBO - Boj 
o moc, nové série Nový pápež a Westworld 
a z kníh mám teraz na stole bio Einsteina.

KRISTÍNA SVARINSKÁ 
Sestričky, Chlapi neplačú, 
Lóve, Milenky, Teroristka

Na jednej strane ma neuveriteľne prekva-
pila ľudská solidarita, ochota pomôcť, keď 
sa spustila masová vlna šitia rúšok a zbier-
ky na pomoc pre zdravotníctvo a všetkých, 
čo to v tej prvej vlne potrebovali. Zároveň 
ma fascinuje ako sa spolu so solidaritou za-
čala prejavovať zloba, závisť a osočovanie, 
kto má dôležitejšie poslanie a kto má „ísť  
k lopate“. Zaujímavá ambivalencia nálad. 

Toľko vecí! Ale hlavne toľko objatí a boz-
kov, čo rozdám! 

Money Heist, Ozark, Unorthodox, Devs, 
streamovacie služby ponúkajú mnoho 
možností! Mne sa konečne podarilo prečí-
tať Amerikánku od Chimamandy Ngozi 
Adichie, to ma zahrialo pri srdiečku.  
A odporúčam jogu a dýchať zhlboka, tele-
fonovať s rodinou a priateľmi a veľa sa 
smiať. foto: TV Markíza
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EXKLUZÍVNE
POROTCA Z MASTERCHEFA PRE RUŽINOVSKÉ ECHO
Šéfkuchára Martina Záhumenského pozná každý fanúšik dobrého jedla a prestížnej šou Masterchef, ktorú pred 
niekoľkými rokmi vysielala televízia Markíza. Viac ako desať rokov pracoval v Londýne, medzi iným aj v reštaurácii 
známeho Gordona Ramsaya, a jeho gastronomické výtvory ochutnali aj hviezdy ako Rihanna, Tom Cruise, Rafael 
Nadal alebo Tom Hanks. Pred necelými dvomi rokmi sa oženil a so svojou manželkou Zdenkou žijú a podnikajú  
v hádam najkrajšom talianskom regióne – v Toskánsku. Mimo ľudí, na mieste, kde jedlo chutí ako nikde inde.  
A hoci Taliansko dnes žije v prísnejšom režime ako my, pripravil pre čitateľov Ružinovského echa špeciálny recept 
na jarné rizoto.  

POSTUP

1.  Na masle a olivovom oleji opečieme do 
sklovita spodnú (bielu) časť jarnej cibuľ-
ky, zeler a cesnak – nemá sa sfarbiť.

2.  Pridáme ryžu a jemne opečieme.

3. Podlejeme vínom a necháme zredukovať. 

4.  Postupne pridávame vývar, dusíme ryžu 
a neskôr začneme jemne soliť či pridávať 
strúhaný syr, aby chuť prenikla do ryže. 

5.  Zelenú časť cibuľky, konce špargle, cuki-
nu, prípadne hrsť hrášku či medvedí 
cesnak (mimo sezónu môžeme nahra-
diť mladým špenátom), blanšírujeme 
(krátko povaríme v horúcej vode, príp. 
naparíme, a potom ponoríme do ľadovej 
vody a osušíme) a hneď rozmixujeme 
spoločne s bylinkami, trochou masla  
a vývaru na pyré. Pridávame postupne, 
a teda podlievame spoločne s vývarom.

6.  Vrchnú časť špargle, cukinu a všetku ze-
leninu nakrájame na drobnejšie kúsky  
a spoločne s hráškom vlastne len pre-
hrejeme v už takmer hotovom rizote. 

7.  Na záver dochutíme so strúhaným sy-
rom, maslom, citrónovou kôrou a šťa-
vou.

„Jarnú zeleninu v tomto recepte využijeme 
na sto percent. Jednak si pripravíme pyré, 
ktoré pridávame do rizota, ale zároveň si 
vychutnáme krásne voňavú chrumkavú 
jarnú zeleninu bez toho, aby sme ju dlho 
varili a zničili tým všetky vitamíny či vý-
živné látky. A ak vám nejaké rizoto zosta-
ne, pripravte si z neho na druhý deň alebo 
na večeru chutné arancini (fritované ryžo-
vé guľky plnené čímkoľvek, čo máte radi),“ 
radí na záver obľúbený šéfkuchár.

Viac tipov na chutné talianske recepty náj-
dete na  @martinzahumensky.

JARNÉ RIZOTO 
PODĽA MARTINA 
ZÁHUMENSKÉHO

Čas prípravy:  
30 minút 

Tento lahodný recept, ktorého vôňa  
a chuť vás v okamihu prenesú do slneč-
ného Talianska, bude skvelou súčasťou 
obeda s rodinou. Z týchto ingrediencií 
ľahko pripravíte jedlo pre štyroch ľudí.  

Ingrediencie: 

  ■  250 g ryže na rizoto  
(odporúčame carnaroli)

  ■ maslo a panenský olivový olej
  ■ morská soľ a mleté čierne korenie
  ■ 2 jarné cibuľky
  ■ strúčik cesnaku
  ■ jedna "noha" stonkového zeleru
  ■ cca 400 ml zeleninového vývaru 
  ■ 200 ml bieleho vína
  ■  jarná zelenina ako napr. špargľa, čer-
stvý hrášok, medvedí cesnak, cukina

  ■  "mäkké" bylinky napr. bazalka, 
petržlenová vňať

  ■ parmezán alebo pecorino podľa chuti 
  ■ citrón
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#ZOSTANDOMA
BUĎME AKO GÁBORÍK, HANDZUŠ ALEBO MATEJ TÓTH 
Začiatkom apríla zaplavili Ružinov viac ako dve stovky tabuliek s nápismi, ktoré upozorňovali na dodržiavanie 
pravidiel, ktoré majú pomôcť spomaliť šírenie nákazy. Mestská časť sa spojila s autormi kampane #ZOSTANDOMA, 
a nápadité vizuály s posolstvom sa tak dostali ešte ďalej než na sociálne siete – na miesta, kde trávime najviac 
času a kde stretávame najviac ľudí, ktorí majú pocit, že sa im nič nemôže stať. Rozprávali sme sa so zakladateľom 
tejto kampane, IT inovátorom Milanom Novotom.

Všetko začalo len niekoľko dní potom, 
ako boli na Slovensku potvrdené prvé 
prípady nakazenia koronavírusom. Milan 
vtedy zverejnil status a vyzval svojich ka-
marátov, aby ostali doma. Keďže nemá na 
facebooku toľko kamarátov, aby zasiahol 
celú krajinu, založil stránku a tá sa veľmi 
rýchlo začína šíriť. Ako rýchlo sa to môže 
udiať, sa ukázalo aj teraz. Stačilo niekoľko 
hodín a pridáva sa grafický dizajnér Jozef 
Tóth. Dnes má iniciatíva 10 – 15 aktív-
nych členov a nedávno pribudla skupina 
psychológov. Iniciatívu podporili aj mno-
hé známe osobnosti, medzi inými naprí-
klad hokejisti Marián Gáborík, Michal 
Handzuš či olympijsky víťaz Matej Tóth.  

A o čo teda v kampani ide? Predovšetkým 
má povzbudzovať ľudí, aby sa správali zod-
povedne. Zároveň informuje o epidémii 
prostredníctvom jednoduchých odkazov  
a infografík a bojuje proti stále intenzív-
nejšie sa šíriacim hoaxom. Je zrozumiteľná 
a moderne spracovaná. 

Úspech bol nečakaný. „Na začiatku sme 
zasiahli približne 2,3 milióna populácie 
slovenského facebooku. To je naozaj dosť. 
Keďže celá iniciatíva vznikla spontánne  
a organicky, nemali sme žiadnu  predvymys-
lenú cieľovku. Zaujímavé však je, že takmer 
80 percent našich fanúšikov tvoria ženy. 
Zásah nášho obsahu je už vyrovnanejší.“ 

Jednoznačne najobľúbenejším vizuálom 
kampane sa stal ten, ktorý inšpiroval jeden 
z najznámejších výrokov Andreja Danka 
(pozn. - Žiaden človek nedokáže tak na-
kaziť človeka, ako dokáže len človek člove-
ka.). Človek má preto pocit, že sa tvorcovia  
kampane rozhodli byť aj pri takejto vážnej 
téme vtipní. „Na prvý pohľad asi áno, ale 
v podstate až na niekoľko výnimiek majú 
vizuály skôr informačný charakter,“ hovorí 
Milan Novota. 

Tabuľky rozmiestnené po parkoch a uli-
ciach mesta nenahrádzajú políciu, ale ape-
lujú na náš zmysel pre zodpovednosť. Zo-
staňme preto doma a zvládneme to.



Pri predložení tohto kupónu
pri nákupe dostanete
od nás darček.
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INZERUJTE U NÁS
 
Bezplatný časopis  
do viac ako 40-tisíc  
schránok v celom Ružinove. 

Inzerujte
v ECHU

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Ostredková 10 | Bratislava

otvára jednu športovú triedu
pre žiakov 5.  ročníka ZŠ

v školskom roku 2020/2021

www.sportschool.sk
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ZDRAVIE OBYVATEĽOV MUSÍ BYŤ NA PRVOM MIESTE
V časopise Ružinovské echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa PaedDr. Mária Barancová.

Koronavírus za posledné týždne zmenil 
fungovanie celej spoločnosti a zasiahol 
takmer všetky aspekty života ľudí. Zna-
mená však aj veľkú finančnú záťaž. Ako 
to podľa vás zmení fungovanie mestskej 
časti?

Určite sa bude rozpočet prehodnocovať, 
krátiť, budú sa škrtať niektoré plánované 
nákupy, prípadne rôzne akcie. Len rúška, 
dezinfekcie - a vôbec položky súvisiace  
so zabezpečením hygieny – stáli len za 
prvé týždne mestskú časť takmer 200-tisíc 
eur. To možno na margo toho, keď niekto 
povie „veď chcem len jedno-dve rúška“. Na 
najbližšom zastupiteľstve budeme riešiť 
síce zmenu rozpočtu, ale ide o malú zme-
nu rozpočtu, neriešia sa v ňom ešte nega-
tívne dopady korona krízy na naše hos-
podárenie, pretože tie nie je ešte žiadnym 
spôsobom možné odhadnúť, prognózy sa 
pohybujú až do 4 miliónov eur. Veľmi zále-
ží aj od rozhodnutia vlády v prípade kom-
penzácií, či už vo vzťahu k mzdám, ako aj  
vo vzťahu k samotným samosprávam. 

Mestské časti a aj mesto sú od začiatku  
vo veľmi zložitej situácii. Suplujú to, čo 
nevedel v úvodnej fáze zaistiť štát. Jednu 
vec ale treba mimoriadne oceniť. Den-
no-denne vidíme tímovú spoluprácu s pri-
mátorom Matúšom Vallom. To sme tu v mi-
nulých volebných obdobiach nepoznali. 

Čelíme najväčšej kríze za posledné de-
saťročia a som presvedčená, že práve ko-
rektná spolupráca, schopnosť oceniť prácu  
a nasadenie druhých a to, že nebudeme 
ventilovať osobné frustrácie na sociálnych 
sieťach, sú jediný spôsob ako ju zvlád-
nuť. A keď to všetko skončí, pokračovať 
v korektnej spolupráci a ísť ďalej. Mestská 
časť toho spravila veľmi veľa. Je to dôkaz 
zodpovedného prístupu a kvalitného ma-
nažmentu. A to treba jednoznačne oceniť.

Bude sa šetriť?

Niektoré položky budeme musieť prehod-
notiť, ale väčšina rozpočtu mestskej časti 
tvoria také, s ktorými sa pohnúť nedá, lebo 
sú stanovené zo zákona. Musíme sa zacho-
vať zodpovedne. Už takmer desať rokov 
pôsobím v dotačnej komisii a som veľký 
zástanca grantovej politiky. Práve dotačnú 
schému som spoluvytvorila v roku 2011. 
Som presvedčená, že obec by mala podpo-
rovať komunitné a rozvojové aktivity, lebo 
ľudia najlepšie poznajú svoje bezprostred-
né okolie a dokážu priniesť projekty, ktoré 

mestská časť, ale ani štát alebo iná veľká 
organizácia poskytnúť nedokážu. Dnes je 
však situácia iná. Spôsobila, že kvôli časo-
vej tiesni nebude možné stíhať hodnotenie, 
ale najmä realizovať projekty. 

Štvrť milióna eur, ktoré sme tento rok 
chceli použiť na dotácie, by sme mali po-
užiť aspoň na čiastočné vykompenzovanie 
výdavkov, ktoré súvisia s koronavírusom. 
Ochrana zdravia obyvateľov musí byť naj-
dôležitejšia. Áno, vzdáme sa niečoho, čo 
je pre mňa osobne veľmi dôležité. Ale po-
môžeme tým tisícom a tisícom Ružinovča-
nom. A to je pre mňa zrelé a zodpovedné 
rozhodnutie. Skutočne verím, že keď toto 
celé skončí, veľmi dlho nebudeme riešiť 
žiadnu pandémiu ani nič podobné.  

Okrem dotačnej komisie pôsobíte aj v ko-
misii školstva, kultúry a športu. Jednou  
z najväčších tém, ktoré bude musieť Ruži-
nov riešiť, je zásadný nedostatok základ-
ných škôl a chýbajú aj učitelia. 

Môžeme mladým ľuďom ponúkať prácu  
v prostredí, ktoré bude podporovať slo-
bodný a kreatívny prístup k učeniu. Mô-
žeme rekonštruovať školy, aby sa im lepšie 
učilo a cítili sa tam lepšie. Môžeme im uká-
zať, na akých úžasných projektoch mohli 
robiť školy vďaka eurofondom. Môžeme  
a vždy budeme podporovať slušnú, ko-
rektnú a odbornú komunikáciu na úrovni 
školy. Ale na konci dňa je odpoveď celkom 
jednoduchá. Peniaze a tie treba nájsť. 

Učitelia trávia s našimi deťmi neporov-
nateľne viac času ako my. Žiaľ, nie je  
v kompetencii obce riešiť platy. Tie vy-
chádzajú zo zákona a platia rovnako  
v Ružinove ako v Plešivci alebo Čad-
ci. Riešením by bolo mať  k dispozícii 
nájomné byty. Jeden bytový komplex –  
s viac ako 80 bytmi – bude magistrát sta-
vať na Terchovskej. Potrebujeme ich však 
omnoho viac. Nielen pre učiteľov, ale aj so-
ciálne pracovníčky alebo mestských poli-
cajtov. Ružinov rokuje so Štátnym fondom 
rozvoja bývania o tom, ako to zafinanco-
vať. Riešením by mohlo byť aj vytvorenie 
špeciálnej dotačnej schémy len pre učite-
ľov, ale to nie je systémové riešenie, skôr 
ako model podpory inovatívnych učiteľov. 

V čom vidíte špecifiká našej mestskej čas-
ti v porovnaní s ostatnými? 

Ružinov je úžasné miesto pre život. Je blíz-
ko centra, máme tu najviac bizniscentier  

a nákupných zón, ale aj množstvo parkov  
a kompaktných lokalít, vďaka čomu tu fun-
guje veľmi príjemný komunitný život. Na-
priek tomu, že musíme často bojovať proti 
snahám o zahusťovanie výstavby, je Ruži-
nov miestom, ktoré v sebe spája to najlep-
šie z oboch svetov – možnosti veľkomes-
ta a pocit miesta, kde sa susedia poznajú  
a záleží im na tom, ako to vyzerá tam, kde 
žijú. Keď zorganizujú rojnicu a poupratujú 
okolie. Alebo keď zorganizujú jarmok ale-
bo akcie pre deti. Jednoducho miesto, kde 
chce človek žiť, nielen bývať.

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

V Prievoze žijem so svojou rodinou väč-
šinu života. Mám rada to, aký má pokojný 
charakter, ako si udržiava takmer vidiecky  
štýl. Pamätám si ho ešte spred 35 rokov  
s pôvodnou zástavbou malých rodinných 
domov a veľkých záhrad s ovocnými sad-
mi, robotníckym domom na Mierovej. 
Som hrdá na jeho históriu, na historické 
budovy a pamiatky, a preto sa počas svoj-
ho mandátu usilujem o vrátenie historickej 
radnice Prievozčanom. 

Roky tlačím na obnovu Spoločenského 
domu Cultus v Prievoze. Zúfalo potrebu-
jeme opraviť chodníky a cesty. A je toho 
viac – musíme doriešiť územné plány zón, 
kanalizáciu a osvetlenie v Pálenisku, sta-
vebné plány na Domových roliach, vyriešiť 
parkovanie – napríklad postavením parko-
vacieho domu, ktorý by pekne zapadol do 
okolia, ale aj rozšíriť kapacity základných  
a stredných škôl. Aby sme budovali Ruži-
nov pre  ľudí.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SI MYSLÍME O DÔSLEDKOCH KORONAVÍRUSU
Najskôr Čína, potom Taliansko, množstvo ďalších krajín na všetkých kontinentoch a začiatkom marca sa kvôli začí-
najúcej pandémii koronavírusu takmer zastavil život aj na Slovensku. Pozornosť celej krajiny sa vtedy upriamila na 
Ružinov. Ako sa za posledné týždne zmenili naše životy? A čo si z tejto krízy odnášame? 

Eva Bacigalová, Tím Ružinov (Nivy)

Už dnes môžeme skonštatovať, že celá naša generácia 
na rok 2020 nikdy nezabudne. Pre ohrozenie nákazou 
sme aj v Ružinove uzavreli nielen školy, škôlky, centrá 
voľného času či denné centrá pre seniorov, ale svoju 
činnosť na nulu zredukovali aj kiná, divadlá a domy 
kultúry. Nemôžeme sa stretávať v kaviarňach a reštau-
ráciách, ani si sadnúť na terasu na zmrzlinu. Všetko 
zlé je však tradične aj na niečo dobré, pretože práve 
v tomto výnimočnom čase si v Ružinove skutočne 
navzájom pomáhame. Zisťujeme, koľko osamelých 

seniorov či chronicky chorých susedov, ktorí teraz 
potrebujú našu pomoc, máme vo svojom okolí. Koľ-
ko úžasných žien šije pre tých najohrozenejších rúška, 
koľko dobrovoľníkov sa stará o tých najslabších. Pod-
porujeme lokálnych podnikateľov tým, že si napríklad 
práve u nich nakupujeme hotové jedlo a sme priprave-
ní takto pomôcť aj ďalším hneď, ako budú môcť svoje 
prevádzky otvoriť. Áno, práve v takýchto kritických 
časoch sa ukazuje, aký je skutočný obsah slova spo-
lupatričnosť. Som hrdá na to, že #RužinovSiPomáha.

Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy)

To, čo vyzeralo len ako ťažšia chrípka, zmenilo 
život celej krajiny. Asi nikdy som si tak bytostne 
neuvedomoval, ako veľmi záleží na zodpovednosti 
každého z nás. Ostaňme preto doma, nosme rúška, 
nechoďme na miesta, kde sa stretáva veľa ľudí. 

Ako vicestarosta mám na starosť aj problematiku 
seniorov. V Ružinove ich máme viac ako 21,5-ti-
síca. Potrebovali sme zabezpečiť infolinku. Na 314 
ružinovských ulíc, do takmer 2,5-tisíc vchodov sme 
vylepili plagáty s telefónnymi číslami a inštrukciami 

pre dobrovoľníkov. A to je len zlomok toho, čo teraz 
robíme. Neznamená to však, že riešime len agendu, 
ktorá súvisí s koronavírusom. Život sa v ostatných 
oblastiach možno spomalil, ale nezastavil. Verím, že 
ako po každej búrke vyjde slnko, aj táto pandémia 
odznie a my sa vrátime k našim životom. A aj keď 
sa mnohé zmení a budeme musieť čeliť dôsledkom 
tejto krízy, budeme sa môcť nadýchnuť bez rúška  
a objať ľudí, ktorých máme radi. Verím, že sa z tej-
to krízy všetci poučíme. A dovtedy... Vydržme ešte  
a spolu to zvládneme. 

Martin Ferák, Team Vallo pre Ružinov (Trávniky)

Pre mňa osobne je súčasná pandémia veľkou skúse-
nosťou. Sila jednoduchého vírusu, ktorý aj napriek 
relatívne nízkej smrtnosti dokázal doviesť ku kolap-
su systémy zdravotníctva mnohých vyspelých kra-
jín je pochopiteľne hrozivá a naše generácie sa ni-
čím podobným nestretli ani v najbujarejšej fantázii. 
No ako sa hovorí - na všetkom zlom, je niečo dobré. 
To pozitívum je, že sme si vďaka vynútenej zastávke 
mohli vydýchnuť, vystúpiť z rutinného pracovného 
kolobehu, prejaviť ľudskosť a vzájomnosť. Mnohí 
sme si našli čas na dlho odkladané upratovanie, či 

namiesto kaviarne sme sa išli prejsť do slnečnej prí-
rody. Ako podnikateľ v cestovnom ruchu a rekreač-
nom športe mám samozrejme aj obavy o to, ako sa 
bude vyvíjať nadchádzajúca sezóna, ale považujem 
to skôr za výzvu k hľadaniu alternatív, než dôvod 
na pesimizmus. Verím, že naše životy budú po tejto 
skúsenosti iné, hodnotnejšie a že spomalíme a bu-
deme si život viac užívať. Ekonómovia nemajú radi 
keď sa peniaze netočia, no ruku na srdce, koľko bi-
znisov je vlastne zbytočných? Myslím, že táto doba 
nám dáva šancu to pochopiť. 

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

Je to mesiac, odkedy sa život na celom svete takmer 
zastavil. Kríza nám dala šancu vidieť veci jasnejšie. 
Dostali sme príležitosť vidieť, čo sa stane, keď sa svet 
zastaví. Obchody sú uzavreté. Reštaurácie sú prázd-
ne. Ulice sú bez pohybu. Odhalili sa všetky krásne  
a bolestivé pravdy o tom, ako žijeme. Je to však aj 
príležitosť. Ak chceme pre naše deti vytvoriť lepší 
svet a byť trvalo udržateľní, musíme venovať pozor-
nosť tomu, ako sa práve teraz cítime a čo robíme. 
Premýšľajme, čo chceme vrátiť do svojho života. Je 
to naša šanca definovať novú verziu normálnosti, 

príležitosť zbaviť sa balastu a ponechať si len to, čo 
robí náš život bohatším a naše deti šťastnejšími: za-
ujímame sa o tých druhých, pomáhame núdznym, 
cítime solidaritu. Definujme, ako by mala táto kraji-
na vyzerať o päť, desať, päťdesiat rokov. Rozhodnutie 
môžeme urobiť na svojej osobnej úrovni - v našich 
domovoch, tým ako trávime rodinný čas, ... čo jeme 
a na čo míňame naše peniaze. A môžeme konať aj 
lokálne v komunitách, v organizáciách, ktoré pod-
porujeme. Dávajme na to pozor, čo sa bude o chvíľu 
okolo nás diať, keď sa budeme vracať do normálu.
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KRÍŽOVKA Choroba učí, aké cenné je zdravie. ...(dokončenie v tajničke krížovky). 

TELEVÍZIA V ČASE KORONY
Koronavírus zásadne ovplyvňuje náš bežný život. Zatiaľ čo sa v kultúr-
nych centrách, divadlách, reštauráciách či obchodných domoch život 
zastavil, u nás v televízii sa naopak rozprúdil, i keď trošku iným smerom.

Život v redakcii televízie Ružinov sa ne-
zastavil, nasadili sme si rúška a pravidelne 
sa Vám okrem cvičení, rozprávok a iných 
zábavných či poučných formátov snažíme 
prinášať aj to najdôležitejšie. Tlačové kon-
ferencie z mimoriadnych zasadnutí, ktoré 
informujú o číslach a aktuálnych krokoch 
súvisiacich s koronavírusom takmer na 
dennej báze. Prijaté opatrenia mestskej 
časti, mesta, bratislavskej župy i slovenskej 

vlády. Ich dodržiavanie, apelovanie 
na občanov, kontrola či ďalšie a ďalšie 
návrhy a podnety, čo robiť a nerobiť  
v súčasnej situácii. To všetko Vám 
aktuálne ponúkame v rámci nášho 
denného spravodajstva. Samozrejme, 
mnohé témy sú zamerané najmä na 
Ružinov, aby ste sa dozvedeli to čo vás 
zaujíma najviac, teda čo sa deje práve 
vo vašom okolí.

RUŽINOVSKÉ ECHO 5/2020 • Dátum vydania 30. 4. 2020 • Mesačník mestskej časti Bratislava - Ružinov • Ročník XXVII. • Vydáva TVR a RE s.r.o., Mierová 21,  
827 05 Bratislava 212, IČO 35 728 213 • Príprava čísla: Mgr. Tatiana Tóthová, PhDr. Dominika Dvoráková, Ing. Katarína Bürgelová, Andrej Lančarič   
• foto: TV Markíza, TV JOJ, mall.tv, Pixabay,  Adobe Stock,  Freepik.com, Facebook, TASR • Redakcia: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, e-mail: echo@ruzinov.sk  
• Redakcia nezodpovedá za obsah a gramatickú úpravu inzerátov • Redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov poslancov MZ • web: www.ruzinovskeecho.sk  
• Náklad: 43 300 ks • Distribúcia zadarmo do schránok • Evid. č. 4093/10 • ISSN 1338-9408

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)
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1000 LITROV
DEZINFEKCIE KAŽDÝ DEŇ NA OCHRANU 
PRED ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU
Slovnaft daruje každý deň 1000 litrov dezinfekčného prípravku na miesta, ktoré je najviac potrebné chrániť pred 
rizikom ochorenia.   

Zvýšená hygiena a častá dezinfekcia 
priestorov patria k základným preventív-
nym opatreniam v boji proti šíreniu koro-
navírusu. Slovnaft vo svojej dcérskej spo-
ločnosti VÚRUP začal v marci s výrobou 
dezinfekcie Slovnaft HYGI Fluid. Jej súčas-
né výrobné kapacity umožňujú poskytnúť 
časť z nej aj tam, kde je najviac potrebná.

„Darovanie dezinfekcie, ktorú sme začali 
vyrábať, dopĺňa naše doterajšie aktivity na 
pomoc Slovensku zvládať súčasnú krízu. 
Hneď po vypuknutí pandémie sme pre ne-
mocnice kúpili pľúcne ventilátory, na čerpa-

cích staniciach sme zaviedli zadarmo výdaj 
kávy pre zdravotníkov. Teraz chceme naším 
produktom chrániť všetkých ohrozených  
a zabezpečiť, aby sa dezinfekcia dostala 
do kľúčových verejných priestorov. Každý 
deň ju darujeme zdravotníckym zariade-
niam, domovom dôchodcov či inštitúciám 
alebo organizáciám, ktoré zabezpečujú ve-
rejný priestor,“ povedal generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Slovnaft dezinfekciu používa pri čistení 
vlastných priestorov, ako aj na čerpacích 

staniciach. Dezinfekciu poskytol aj brati-
slavskému magistrátu, ktorý ju následne 
rozdelil do mestských zariadení pre se-
niorov, organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi 
bez domova, mestských častí a na čistenie 
vozidiel MHD.  

O poskytnutie dezinfekcie môžu požia-
dať zdravotnícke zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb, neziskové organizácie  
či jednotlivé samosprávy za účelom de-
zinfekcie verejných priestorov prostred-
níctvom stránky www.slovnaftludom.sk/
HygiPreLudi.



SENIORI, 
POTREBUJETE POMÔCŤ?

BOJÍTE SA, ČO SA MÔŽE STAŤ? 

0800 242 000 
(infolinka hlavného mesta 

v pracovné dni 8:00 - 17:00)

MÁTE PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19? 

0800 221 234 
(infolinka ministerstva zdravotníctva) 

0917 426 075 
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva)

POTREBUJETE DORUČIŤ LIEKY? 

0905 550 153 
(volať len v pracovné dni 8:00 – 15:00, len lieky na predpis, chronické choroby, 

inkontinenčné pomôcky a pod. - NIE VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY)

NEMÁTE NIKOHO, KTO BY VÁM POMOHOL? 
ŽIADNE DETI, VNÚČATÁ ALEBO SUSEDOV? 

0911 100 700 
(Senior linka pomoci - MČ Ružinov, 

volať len v pracovné dni 8:00 - 17:00)

Mestská časť 
Bratislava - Ružinov 
#RuzinovSiPomaha

 SPOLU TO ZVLÁDNEME


