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Park Alfréda
Wetzlera
15 miliónov
pre kvalitnejší život
COVID-19
v Bratislave

Rytmus, Kmeťoband, Viva Musica!,
Filip Jančík aj Juraj Kemka

Umelci prichádzajú
pod vaše okná

Pribudnú
rezidentské
zóny
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Milí
Ružinovčania,
v týchto dňoch vyliečených pribúda
oveľa viac ako nakazených. A zdá sa,
že (prinajmenšom
prvá) vlna koronavírusu je za nami –
a že život sa môže vracať do normálnych koľají.

COVID-19 V BRATISLAVE

VŠETCI SENIORI SÚ NEGATÍVNI

Keď pred niekoľkými týždňami prepukla aféra, ktorá sa týkala množstva
pozitívne testovaných v domove sociálnych služieb v Pezinku, väčšina zodpovedných sa začala pripravovať na tú horšiu možnosť – nie, či seniori
ochorejú, ale kedy sa to stane a koľko ich bude. Nedávne testovanie seniorov a zamestnancov RDS Sklenárova, Pivoňková a DD Pažítkova preto nielen prekvapilo, ale najmä potešilo. Všetci boli negatívni. Ako ale vyzerala
situácia v Bratislave?

Vyhrali sme bitku, ale nie celú vojnu.
Po otvorení hraníc, po zmiernení opatrení, či po ochladení na jeseň môže
prísť druhá vlna. Ale vyhrali sme –
a vyhrali sme spoločne. Najmä vďaka
vám, vašej zodpovednosti a vašej obeti.
Chcem vám za to z celého srdca poďakovať.
Koronavírus sa v jednej našej škôlke
objavil medzi prvými, ale reakcie vás,
obyvateľov, aj mojich kolegov na úrade, boli rýchle a účinné. Pri prepočte
výskytu choroby na počet obyvateľov
Ružinov ani zďaleka neskončil najhoršie v Bratislave – a za to vám patrí poďakovanie.
Teraz nás čakajú ďalšie bitky. Ako ekonóm si uvedomujem, že najhoršie finančné dôsledky epidémie ešte len prídu. V lete a na jeseň pocítime obrovské
výpadky peňazí, na úradoch práce
budú pribúdať tisíce nezamestnaných,
niektoré podniky krízu nevydržia. Pre
nás na úrade to znamená škrtanie a šetrenie, ale vieme, že rodiny a obyvatelia
na tom sú rovnako – a preto sa na uťahovanie opaskov nebudeme sťažovať
a vyplakávať. Sme v tom všetci spolu,
keď sa darí obyvateľom, darí sa aj Ružinovu, a naopak. Aby sme pomohli
ekonomiku rozhýbať, pokračujeme
aj v príprave tak potrebných investícií
– novej škôlky, nových škôl, opráv ciest
a verejných priestorov. A počas leta
vám už snáď ukážeme aj prvé projekty
nízkopodlažných garážových domov
pre zlepšenie parkovania.
Chcem veriť, že magický rok 2020
dopadne nakoniec lepšie, než začal.
A dokážeme to len tak, ako sme situáciu zvládali doteraz – spoločnými
silami. Je radosť robiť starostu v obci,
kde ľudia držia spolu tak, ako my, Ružinovčania!
Váš starosta

Za prvé dva mesiace od potvrdenia prvého
prípadu ochorenia na COVID-19 na Slovensku (od 6. marca do 6. mája 2020) boli
v Bratislavskom kraji pozitívne testovaní
368 ľudia. Najviac ochorení zaznamenal
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Bratislave. Najviac obetí mal Pezinok, na
území hlavného mesta to bol Ružinov s 51
pozitívne testovanými pacientmi.
V porovnaní muži vs. ženy boli viac zasiahnuté ženy, štatistiky hovoria o pomere 41%
pre mužov a 59% pre ženy. Štatistiky podľa veku potvrdili to, o čom sa hovorilo od
začiatku – najviac ohrozenou skupinou sú
obyvatelia nad 65 rokov (92 v celom kraji).
Nasledujú pacienti vo veku 35 až 44 rokov
a tesne za nimi v rozmedzí 25 až 43 rokov.
Väčšina z nich sa nakazila práve kontaktom s osobami s pozitívnou diagnózou.

K 6. máju bolo v Bratislavskom kraji 249
vyliečených osôb, , 102 ľudí, ktorí majú pozitívne testy a 17 chorobe podľahlo.
Posledné dni priniesli aj ďalšie dobré správy. Slovenskí vedci predstavili nový test
na koronavírus a už v čase uzávierky tohto čísla bolo k dispozícii viac ako 100-tisíc testov. Odborníci však upozorňujú, že
kým nebude k dispozícii vakcína, nad COVID-19 sme ani zďaleka nevyhrali. O niekoľko mesiacov sa môže objaviť druhá vlna
ochorenia, na ktorú sa inštitúcie, vrátane
obcí, musia vopred pripraviť. K sponzorom, ktorí Ružinovu pomáhajú zabezpečiť
dostatok ochranných pomôcok pre našich
seniorov a ďalšie najviac ohrozené skupiny, sa pridal aj SPP – distribúcia. Mestskej
časti venovali 3000 respirátorov a 5-tisíc
jednorazových rúšok.
zdroj: RÚVZ Bratislava
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NÁVRAT DO ŠKÔL

PODMIENKY OTVORENIA SÚ ZATIAĽ NEJASNÉ

Ešte v apríli to vyzeralo, že do leta sa už deti do školských lavíc nevrátia.
Začiatkom mája sa však situácia zmenila. Počet nakazených bol jednociferný, opatrenia sa začali uvoľňovať a po otvorení časti prevádzok prišiel
čas aj na školy. Tie bratislavské boli zatvorené už od druhého marcového
týždňa, ako prvé na Slovensku. Ani navrhovaná zmena sa však netýka všetkých žiakov a študentov. Plány krízového štábu a ministerstva hovoria len
o prvom stupni.

by skomplikovalo aj to, ak by sa časť žiakov
učila doma a ostatní v škole. Dôvodom je
hlavne to, že počet detí v triedach bude výrazne obmedzený. A zatiaľ čo žiaci prvého
stupňa by mohli využívať priestory druhého stupňa, škôlky takúto možnosť nemajú.
Pri väčšine ružinovských škôl by to znamenalo, že do školy by prišlo denne približne dvesto detí. Škola bude musieť byť
dôkladne vydezinfikovaná a pred vstupom
do budovy by deti mali prejsť cez dezinfekčnú bránu. Prísne podmienky sa týkajú
aj stravovania. Deti budú musieť sedieť
s rozostupmi a v odstupoch čakať aj na jej
výdaj. Ak budú chcieť rodičia vyzdvihnúť
obed dieťaťa (a môže ich byť niekoľko stovák), rad môže byť aj viac ako pol kilometra dlhý. Posledným nezanedbateľným
problémom, ktorý budú musieť zodpovedné inštitúcie vyriešiť je to, na základe akých
kritérií sa bude posudzovať, ktoré z detí,
kedy a na ako dlho do školy, príp. škôlky
nastúpi.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
Keď sme sa pred časom spolu s kolegami
z TV Ružinov v ankete pýtali rodičov, či sú
za znovuotvorenie škôl v júni alebo v septembri, dvakrát viac sa ich vyslovilo za september. Ak sa situácia nezhorší, deti, ktoré
chodia na prvý stupeň a škôlkári, by si
mohli svojich spolužiakov užiť ešte pred

letom. Jednoduché to však nebude. Školy
a predškolské zariadenia budú musieť splniť mimoriadne prísne podmienky. Podľa
ministra školstva Branislava Gröhlinga by
sa preto po návrate do škôl nemalo tradične vyučovať, ale prioritou bude skôr socializácia detí. Štart budúceho školského roka

TAKÝTO BOL RUŽINOV: FONTÁNA

Všetky presné informácie budú vždy
zverejnené na webovej stránke (resp.
cez edupage, elektronickú žiacku knižku a pod.) každej zo škôlok a škôl a na
webovej stránke ministerstva školstva
www.ucimenadialku.sk.

PRE ZUZANU

foto: TV Markíza

Žiadna iná fontána na Slovensku nie je
taká známa ako tá z filmového muzikálu Fontána pre Zuzanu, ktorú nájdete
vo vnútrobloku na Kupeckého ulici neďaleko Centrálu. Fontána bola pôvodne
len kulisa. Vytvoril ju v roku 1985 filmový
architekt Miloš Kalina len pre potreby nakrúcania. Nebola napojená na vodu ani na
kanalizáciu a na napĺňanie vodou slúžila cisterna s vodou. Vďaka tomu, že v stredovom
pilieri boli umiestnené potrubia, dokázala
z hornej časti striekať. Na skutočnú fontánu sa zmenila až po rekonštrukcii, ktorá
bola dokončená v roku 2008. Naše mesto
sa mení zo dňa na deň a fotografie nám
pripomínajú miesta, okolo ktorých denne
chodievame, ako sme ich poznali a mali
radi. Ak máte doma zaujímavé fotografie
z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám
ich na adresu fotky@ruzinov.sk.
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ÚVER NA ROZVOJ MESTSKEJ ČASTI

RUŽINOV INVESTUJE 15 MILIÓNOV EUR

Ružinov je jednou z najmenej zadlžených samospráv v rámci Bratislavy so zadlžením približne 3 percentá. Pre porovnanie, Hlavné mesto SR Bratislava očakáva, že rozpočtový rok 2020 ukončí s mierou zadlženia na úrovni 43 až
48 percent bežných príjmov. Za tento napohľad dobrý výsledok však platíme chátrajúcim majetkom mestskej časti.

Mestská časť mala doteraz len jeden úver,
ktorý splatí v priebehu budúceho roka.
A aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako ideálny stav, ekonómovia potvrdia, že optimálna
kapitálová štruktúra nie je mať nulový dlh,
ale mať primeraný dlh k možnostiam, ktoré
máte. Naša mestská časť tak síce má veľmi
nízke úverové zaťaženie, ale zároveň má obrovský investičný dlh – to znamená, že celé
roky sa dostatočne neinvestovalo napríklad
do kultúrnych domov, parkov, do opráv
ciest chodníkov, budovania parkovacích
domov alebo do školských budov.

Prečo mať úver?
Hospodárenie obce sa dá prirovnať k hospodáreniu domácnosti. Nízky až nulový
dlh neznamená vždy najlepšie riešenie. Ak
má rodina nulový dlh, ale býva v cudzom
dome s deravou strechou, za ktorý ešte
platí nájomné, vziať si hypotéku na nové
vlastné bývanie môže byť najsprávnejším
rozhodnutím, ktoré dlhodobo dokonca
pomôže ušetriť náklady. Ak úver slúži na
financovanie dlhodobých aktív a investícií
do oblastí, ktoré výrazne skvalitnia verejné
služby, či dokonca dlhodobo znižujú náklady, je výhodnejšie mať vyššie zadlženie
ako nižšie. Základnou podmienkou je, aby
dlhodobý výnos z investície prevyšoval
náklady z dlhu, čo je najjednoduchšie dosiahnuť práve v súčasnej dobe nezvyčajne
nízkych úrokových mier.

Výhodný úrok
Pre lepšie porozumenie môžeme tento
úver prirovnať k hypotéke s fixáciou. Hypotéka s fixáciou úrokovej miery na 20
rokov je drahšia, ale chráni majiteľa domu
pred zdražením úrokov celých 20 rokov.
Hypotéka s fixáciou na 5 rokov je lacnejšia, ale majiteľovi domu hrozí, že ak úvery
o päť rokov zdražejú, výrazne sa zdraží aj
jeho hypotéka. Zásadným rozdielom medzi hypotékou a úverom pre mestskú časť
je ten, že na rozdiel od hypotéky, mestská
časť bude pri uvedených úveroch môcť hocikedy “hypotéku” splatiť “novou lacnejšou
hypotékou” bez poplatku, pretože poplatok za predčasné splatenie úveru je nulový.

Opatrné nakladanie
s peniazmi
Mestská časť už niekoľko rokov využíva
tzv. proaktívny manažment finančných
zdrojov. Znamená to, že nečerpané prostriedky zhodnocuje prostredníctvom
úložiek v bankách. Tieto úložky sú úročené podľa aktuálnej situácie na trhu. Inými
slovami, ak Ružinov načerpá celých 15 miliónov eur, ale do konca roka 2021 z nich
použije napr. len 7 miliónov eur, zvyšných
8 miliónov môže mať v medzičase uložených na termínovanom účte a dostávať za
ne úrok veľmi podobný (ba možno dokonca i rovnaký a ak nie aj vyšší), než platí za

ich požičanie. Toto platí obzvlášť vtedy, ak
dôjde k všeobecne očakávanému ďalšiemu
rastu úrokov.

Plánované investície
Do čoho teda plánuje Ružinov investovať?
Pripravované projekty majú riešiť najakútnejšie problémy obyvateľov mestskej časti,
medzi ktoré patria najmä vybudovanie
nových parkovacích domov a parkovacích
plôch, rekonštrukcia, výstavba a údržba
verejných priestranstiev, ciest, chodníkov,
vnútroblokov a športovísk, riešenie dopravnej infraštruktúry, rozširovanie kapacít základných a materských škôl, ale aj
domovov seniorov, obstaranie pozemkov
a budov, ale aj rekonštrukcie budov a ďalšieho majetku mestskej časti.

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ
O SCHVÁLENOM ÚVERE?
■  investičný úver slúži výlučne na investície do majetku mestskej časti
■  
Ružinov neručí žiadnym svojim
majetkom
■  úrok nebude nikdy vyšší ako dnes,
môže však byť nižší
■  
o každom jednom investičnom
projekte bude rozhodovať zastupiteľstvo

www.ruzinov.sk
KORONAKRÍZA

PRÍSPEVKY PRE ZAMESTNANCOV A PODNIKATEĽOV

Zatvorené prevádzky, prepúšťanie alebo rodičia, ktorí museli ostať so svojimi deťmi doma. Dôsledky krízy pociťuje
množstvo ľudí. V poslednej dobe sa na miestny úrad obracia množstvo ľudí s mylnou informáciou o tom, že príspevok pri výpadku príjmu poskytuje mestská časť. Rovnako ako v ostatných prípadoch je to však ministerstvo práce.

1. Zamestnávateľom
(vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi)
- ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť
na základe rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva SR – príspevok na náhradu
mzdy zamestnanca,
- ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade
prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie - príspevok na mzdu zamestnanca.

2. SZČO
- ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť
na základe rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby
o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) - príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

4. SZČO, jednoosobové s.r.o.
- ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiadny iný
príjem - príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

5. Občania
- ktorí sa počas pandémie koronavírusu
ocitli v krízovej situácii bez príjmu – žiadosť o dotáciu ministerstva práce.

Podnikatelia (podľa bodov 1-4) môžu
o príspevky požiadať výlučne elektronicky prostredníctvom webovej stránky
pomahameludom.sk, kde sú k dispozícii
podrobné inštrukcie a všetky tlačivá.
Žiadosť o dotáciu (210 eur mesačne, za
marec 105 eur) pre občanov, ktorí sa ocitli
bez príjmu (bod 5), treba vyplnenú a podpísanú posielať na adresu ministerstva.
Poznámka: Kvôli zjednodušeniu procesu
schvaľovania príspevkov nie je potrebné
prikladať doklady, ale stačí podať žiadosť.
Ak by sa pri následnej kontrole zistilo, že
žiadateľ poskytol nepravdivé údaje, môže
to byť považované za trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami a žiadateľ bude
musieť zároveň vyplatený príspevok vrátiť.

Najčastejšie otázky rodičov
Kedy mám nárok na predĺženie rodičovského príspevku?

Nárok majú rodičia, ktorých dieťa dovŕšilo
tri roky, resp. šesť rokov ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
v mesiaci marec 2020 a neskôr a nemajú
príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti, alebo nie sú poberateľmi dávky
sociálneho poistenia, dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku do-

plnkového dôchodkového sporenia alebo
dávky sociálneho zabezpečenia. Nárok na
poskytovanie tzv. predĺženého rodičovského príspevku teda nevzniká rodičom, ktorých deti dovŕšili 3 roky veku, resp. 6 rokov
veku pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave v mesiaci február 2020, resp.
skôr. Bude sa vyplácať v rovnakej sume,
v akej bol poskytovaný, a to najdlhšie do
konca krízovej situácie.
Ako požiadam o jeho predĺženie?

Rodičia si nemusia podávať nové žiadosti,
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich
vyzvú, aby predložili doklady o príjmoch,
ktoré majú, vrátane nároku na ošetrovné.
Mám nárok na predĺženie, ak poberám
ošetrovné?

Ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné, ale jeho výška je nižšia ako
výška rodičovského príspevku, rodič má
nárok na doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku. Väčšinou ide o prípady tzv. dohodárov, ktorí majú z dohôd
nízke príjmy a tým pádom aj nízke ošetrovné, alebo rodičov, ktorí pracujú napr.
na polovičný alebo iný krátený úväzok
a tým aj nižšie príjmy a z toho vypočítané
nízke ošetrovné.
Zdroj: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
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AKTUALITY
Z RUŽINOVA
Všetky aktuálne informácie o dianí
v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku.

SKÚSENOSTI Z 500 BYTOV

PRIBUDNÚ REZIDENTSKÉ ZÓNY

Zavedenie jednotnej parkovacej politiky sa blíži. Už od budúceho roka sa
na území celého hlavného mesta bude parkovať podľa nových pravidiel.
Ružinov si fungovanie regulovaného parkovania vyskúšal v pilotnom projekte v lokalite 500 bytov a ďalšie zóny plánuje vytvoriť ešte do konca roka.

www.ruzinov.sk
www.facebook.com/BratislavaRuzinov
Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov

www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov

www.kniznica-ruzinov.sk

Ružinovský podnik VPS
www.rpvps.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

Dopravný prieskum ukázal, že lokalita
Nív je z pohľadu parkovania najzložitejšia. Súvisí to ako s blízkosťou bizniscentier
a centra mesta, tak aj so zrušením parkovacích miest na Páričkovej a zavedením
zóny regulovaného parkovania v lokalite
500 bytov. Ľudia, ktorí boli zvyknutí auto
odstaviť v tejto časti, sa poväčšine len presunuli o niekoľko ulíc ďalej. Obyvatelia 500
bytov si pochvaľujú, ale ľudia, ktorí bývajú
na Miletičovej, Trenčianskej a v celej Ružovej doline zaznamenávajú citeľný nárast
v množstve áut popri cestách a vo vnútroblokoch. Tento problém vyrieši zavedenie
parkovacej politiky. Ani takmer rok po jej
prijatí však neprestáva byť témou vášnivých debát.

Výhody pre domácich
„Nerozumiem, prečo si ľudia sťažujú. Keď
prídu do zahraničia, chvália ako si mestá
vedeli majiteľov áut „upratať“. A hovoria to
aj o tých, ktorí do Paríža, Mníchova alebo
Madridu dochádzajú za prácou. Vraj je to
normálne, človek si to má vypočítať a nie je
predsa normálne, aby ľudia drzo parkovali
kde sa im chce len preto, lebo nechcú platiť parkovné. Samozrejme, keď prídu večer
domov, cezpoľní a autá zamestnancov firiem z okolia im už nekonečne prekážajú.
Takže pravidlá áno, ale len dovtedy, kým
to vyhovuje mne,“ píše jeden z diskutujúcich pod príspevkom o vytváraní rezidentských zón. Nasleduje búrlivá diskusia, ale
väčšina ľudí mu dáva za pravdu. Najmä tí,

ktorí žijú v lokalitách, ktoré používajú ľudia ako parkovisko zadarmo, alebo tam aj
niekoľko týždňov bez pohnutia stoja autá
s mimobratislavskými značkami. Práve
preto domáci žiadajú čo najrýchlejšie zadefinovanie pravidiel.

Nové zóny
Koronavírus práce na príprave zón síce
nezastavil, ale niektoré spomalil. Ak však
nenastanú neočakávané komplikácie, do
konca roka by sa mal pilotný projekt 500
bytov rozšíriť a mali by byť dokončené
projekty zón regulovaného parkovania až
po úroveň Bajkalskej ulice. Momentálne sa
už spracovávajú dva projekty organizácie
dopravy – jeden pre Starý Ružinov, ktorý
dopláca aj na obmedzenia v okolí zimného
a futbalového štadióna, a druhý pre lokalitu Zvolenská. Ďalšia etapa 500 bytov sa
upravuje tak, aby bola v súlade s vyhláškou
o dopravnom značení, ktorá platí od apríla
tohto roka.
Dopravné prieskumy ukázali, ktoré miesta na území Nív sú najviac exponované.
Vďaka týmto informáciám dokáže mestská časť relevantne a spravodlivo nastaviť
tarifné pásma pre jednotlivé zóny, spôsob
registrácie, ale aj navrhnúť, kde by mali
byť umiestnené parkomaty a akým iným
spôsobom by mohli platiť majitelia áut za
využívanie parkovacích miest pre nerezidentov, čo je potrebné pre prechod na celomestskú parkovaciu politiku.

www.ruzinov.sk
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SPOMIENKA NA HRDINU

VZNIKNE PARK ALFRÉDA WETZLERA

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili pomenovanie parku na križovatke Ružinovskej a Tomášikovej ulice po
jednej z najvýznamnejších, ale zároveň najprehliadanejších osobností našich novodobých dejín – Alfrédovi Wetzlerovi. Ten v roku 1944 spolu s Rudolfom Vrbom utiekli z koncentračného tábora v Osvienčime a spísali správu o jeho
fungovaní, ktorá zachránila životy státisícov ľudí.

Prečo práve Ružinov a prečo práve Alfréd
Wetzler? Celé roky pracoval tento výnimočný hrdina práve v Knižnici Ružinov.
„Hovorili sme mu ujo Fredo. Dlho som
vôbec nevedela, že je to on. Až keď som raz
uvidela na jeho ruke vytetované číslo...,“
povedala pri minuloročnom udeľovaní
ružinovského ocenenia čestného občana
bývalá riaditeľka knižnice Darina Horáková. „Bol veľmi skromný, tichý a rozvážny.
Nikdy nehovoril o pomste ani o nenávisti.
Mal úžasný zmysel pre humor, nikdy na
druhých nereagoval podráždene. Ale hlavne... nepovažoval sa za hrdinu.“
Osvienčim sa stal symbolom hrôz druhej
svetovej vojny, kde prišlo o život viac ako
milión nevinných ľudí – viac ako milión
osudov, každý iný a jedinečný. Pravdepodobne už o niekoľko mesiacov príde do kín
aj nový film režiséra Petra Bebjaka Správa,
ktorý je nakrútený na motívy autobiografickej knihy Alfréda Wetzlera „Čo Dante

nevidel.“ Hovorí aj o tom, že útek nebol
najťažšou časťou - najťažšie bolo presvedčiť ľudí vonku o hrôzach, ktoré sa tam diali.
Ako opísali vo svojej správe príchod do
koncentračného tábora? „Boli sme zavedení do veľkého baraku, kde na jednej jeho
strane sme odovzdali všetku našu batožinu
a na druhej strane baraku sme sa vyzliekli
úplne donaha a nechali tam i cennosti. Nahí
sme potom prešli do vedľajšieho baraku,
kde nám oholili hlavy, telá a dezinfikovali
nás lyzolom. Pri východe dostal každý muž
číslo, ktoré začínali od čísla 28 600 a pokračovali priebežne ďalej. S týmto číslom
v dlani sme boli nahnaní do tretieho baraku, kde sa konala registrácia. Pozostávala
z vytetovania prideleného čísla z druhého
baraku na ľavú stranu hrude. Sprevádzala
to vykonávaná brutalita, pričom mnohí
z nás omdleli. Zaregistrovali tiež naše
osobné údaje. Potom nás v skupinách po
100 odviedli do pivnice a následne do ba-

raku, kde sme dostali pruhované väzenské
šaty a dreváky. Trvalo to do 10 dopoludnia. Popoludní nám opäť vzali väzenské
oblečenie a nahradili ho roztrhanými
a špinavými ruskými vojenskými uniformami. Takto vybavení sme odpochodovali
do Brzezinky.“ A to bol len začiatok...
Pomenovaním parku po Alfrédovi Wetzlerovi si chcú Ružinov a Bratislava uctiť pamiatku tohto hrdinu. Rozhodne neostane
len oploteným výbehom pre psov ako ho
vidíme dnes. Naopak. Bude súčasťou zeleného bulváru pozdĺž Ružinovskej ulice
a práve v tomto parku pred Paneurópskou
vysokou školou nájdu návštevníci desiatky nových stromov, oddychové zóny s lavičkami, altánkom, pitnými fontánkami
a malým amfiteátrom. Práce na parku sa
spomalili kvôli súčasnej kríze, ale v dohľadnej dobe budú pokračovať. Zatiaľ vám
ponúkame malú ochutnávku z projektu
oceňovaného architekta Braňa Kaliského.
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POMOC
JE BLÍZKO

ČO STE CHCELI VEDIEŤ

Okrem telefónnych čísel, ktoré v tomto náročnom 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.

Denne nám posielate desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva
rôznych sfér života. Zozbierali sme tie, ktoré vás zaujímajú najviac a prinášame vám odpovede na ne.

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)

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Prečo mestská časť neopraví výtlky na
(napr.) Gagarinovej?

Gagarinovu (a pre zjednodušenie cesty, po
ktorých jazdí MHD) má v správe magistrát, ktorý má na starosť opravy a údržby
týchto komunikácií.
Prečo nedokážete celé desaťročia opraviť
rozbité vnútrobloky?

Väčšina vnútroblokov nemá vlastníka.
Kým táto situácia nebude vyriešená (rovnako ako v prípade desiatok kilometrov
ciest a chodníkov v celej Bratislave), nemôže do nich samospráva investovať žiadne
peniaze, bolo by to v rozpore so zákonom.
Keď už je teraz teplo a viac ľudí chodieva
na Zlaté piesky, prečo tam nechodíte aspoň trikrát do týždňa vyberať smetné koše?

Zlaté piesky síce sú na území Ružinova,
pozemky však nie sú v správe našej mestskej časti, a preto údržbu na takomto mieste nemôžeme robiť. Snažíme sa však vychádzať v ústrety dobrovoľníkom a vrecia
s odpadom, ktorý vyzberajú a dajú nám
o tom vedieť, pomôžeme odviesť.
Prečo nevybudujete na našej ulici už konečne kanalizáciu?

O vybudovaní kanalizácie rozhoduje Bratislavská vodárenská spoločnosť.
Prečo ste len tak vyrúbali tento strom?

Žiadny strom nie je možné vyrúbať „len
tak“. Pokiaľ nejde o invázne dreviny s men-

ším obvodom, prebieha riadne výrubové
konanie, ktoré je vždy zverejnené na úradnej tabuli a verejnosť má možnosť vyjadriť
sa k nemu. Samozrejmosťou je v takýchto
situáciách aj odborný posudok.
V parku som stretol ľudí, ktorí nemajú
rúško, spravte s tým niečo.

V takýchto prípadoch treba volať políciu.
Mestská časť nemá možnosť konať, takéto kompetencie nemá. Navyše, kým by
ich základe podnetu občana kontaktoval
miestny úrad, pravdepodobne by boli už
dávno niekde inde.
Sused, ktorý má balkón nad mojim, fajčí
a mne to dosť prekáža. Čo s tým môže
úrad spraviť?

V takýchto prípadoch nemá obec právomoc zasiahnuť. Ak nepomôže dohovor
alebo riešenie prostredníctvom správcu
(najmä, ak je zákaz špecificky uvedený
v domovom poriadku, ktorý je od tohto
roku záväzný), treba sa obrátiť na súd.
Nemôžete niečo urobiť s tými kolobežkami, ktoré ľudia nechávajú pohodené kade-tade, aj uprostred prechodu?

Táto situácia sa opakuje vo viacerých
mestských častiach, a preto sa rozhodli postupovať koordinovane v spolupráci
s hlavným mestom. Magistrát následne
zadefinoval podmienky pre takúto mikromobilitu. V prípade, že by sa podobné
správanie opakovalo, kolobežka môže byť
odstránená a všetky náklady s tým spojené
bude hradiť prevádzkovateľ.

www.ruzinov.sk
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ŽIŤ KRAJŠIE

RÝCHLE SPRÁVY O ZELENOM RUŽINOVE

Keď sa obyvateľov našej mestskej časti pýtajú, čo sa im na Ružinove páči najviac, jednou z najoceňovanejších vecí
je množstvo zelene. Parky, vnútrobloky, Rohlík a Štrkovec, Zlaté piesky, ale aj Dunaj vo Vlčom hrdle – to všetko sú
miesta, na ktoré by sme mohli byť hrdí. Samozrejme, pokiaľ by medzi nami neboli aj takí, ktorí to berú úplne inak.

Pohľad, pri ktorom zostáva rozum stáť.
Slušne oblečená dvojica zaparkuje svoje SUV len kúsok od brehu na Zlatých
pieskoch, otvoria kufor a do kríkov odhodia dve obrovské vrecia odpadkov. Znova nasadnú a odídu akoby sa nič nedialo.
A to všetko za bieleho dňa. Ak ich napomeniete, nedočkáte sa zahanbeného pohľadu, ale množstva farbistých urážok na
úrovni štvrtej cenovej.
Podobných historiek majú ľudia, ktorí
sem chodia pravidelne zbierať odpad po
„tiež-rekreantoch“, nespočet. Nedeje sa
to však len mimo miest, kde bývame, ale
aj priamo tam. Mnohým ľuďom nerobí
ani najmenší problém vyhodiť na kontajnerové stojisko gauč, alebo dokonca celú
kuchynskú linku, a čakajú, že odvoz zaplatia ostatní majitelia bytov zo spoločného
fondu, prípadne my všetci – lebo peniaze

mestskej časti, sú aj tie peniaze, ktoré sme
do nej vložili prostredníctvom daní všetci,
ktorí tu máme trvalý pobyt.
Počas rokov 2018 a 2019 sme na území
Ružinova odstránili 330 ton odpadu – to
je hmotnosť ako štyri lokomotívy alebo
dvadsať harmonikových autobusov bratislavskej MHD a ak by sme ho všetok
vysypali na jedno miesto, úplne by sme
zapratali jeden väčší ružinovský vnútroblok. Okrem Zlatých pieskov sa najčastejšie dočisťovali najmä lokality na konečnej
električiek na Ružinovskej, pri Štrkovci
a Rohlíku, za rôznymi garážami a v pôvodne záhradkárskych lokalitách.
Stále častejšie sa stretávame aj s prípadmi
úmyselného ničenia stromov. V jednom
z posledných čísel Ružinovského echa sme
písali o aktivitách jedného z developerov,

ktorý stromy presádzal spôsobom, ktorými ich ničil. Obrovskú vlnu nevôle pred
časom spôsobili aj fotky stromov s orezanou kôrou v parčíku na Nivách, ktoré sa
už tiež asi zachrániť nepodarí. Takéto správanie však máva aj trestnoprávnu dohru
a týka sa aj takýchto "drobných" vandalov.
Ak totiž niekto vo väčšom rozsahu poškodí alebo ničí strom alebo ker, hrozí mu
odňatie slobody až na tri roky. V prípade,
ak by bol za takýto čin stíhaný opakovane
v období 24 mesiacov, trest môže byť ešte
vyšší - až päť rokov.
Na záver máme jednu veľmi milú správu.
Už pred letom budete môcť na rôznych
miestach v Bratislave, napríklad aj pri jazere Rohlík, vidieť špeciálny tím kosačiek
Komunálneho podniku Bratislavy – minikozičky Wendy a Lízu, ktoré sa veľmi šetrne postarajú o brehy jazera.

UMENIE V ULICIACH
Korona nás všetkých veľa naučila. O sebe,
o ľuďoch okolo nás, o tom, čo dokážeme jeden pre
druhého urobiť, ale aj o tom, čo už pre nás odrazu
vôbec nie je také dôležité. Sme radi, že nemusíme
čeliť hrozným štatistikám obetí ako mnohé iné
krajiny. Ale zároveň si uvedomujeme, že náročné
obdobie ešte neskončilo. Aj letné dni sme zvykli
tráviť inak ako teraz. Nie všetkého sa však musíme
vzdať. Ak my nemôžeme ísť za kultúrou, kultúra
príde za nami. Len za niekoľko posledných týždňov
v Ružinove vystúpilo viacero umelcov, ktorí bežne
vypredávajú celé arény. Tentokrát ste si ich mohli
vychutnať zo svojich balkónov.
A ešte rozhodne nekončíme.
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UMELCI PRICHÁDZAJÚ ZA ĽUĎMI

VŠETCI SI ZASLÚŽIME TIETO VÝNIMOČNÉ ZÁŽITKY

Žiadne kino, divadlo, žiadne koncerty. Žiadne posedenia s kamarátmi na terasách. Žiadne obyčajné veci, na ktoré
sme boli zvyknutí. A aj keď u nás situácia nebola ani zďaleka taká zlá ako napríklad v Taliansku alebo v Španielsku, hygienické obmedzenia sme pociťovali na každom kroku. Umelci však na svojich fanúšikov ani v tomto období
nezabudli a prišli priamo k nim. Na ulicu, pod okná, na strechu.

Foto: RE

Vnútroblok s najslávnejšou fontánou na
Slovensku – tou pre Zuzanu z rovnomenného filmu – bol v sobotu 9. mája celkom
pokojný. Bolo tesne pred druhou a ľudia
akurát relaxovali po obede. Po chvíli sa tam
však začalo motať viacero cudzích ľudí,
ktorí začali vyťahovať z áut nejaké ťažko
identifikovateľné veci. Zvyčajne v takýchto chvíľach rieši mestská polícia množstvo
podnetov, ale tentokrát to ukončili rýchlo.
Už prvý telefonát skončil vetou – „Počkajte.... Pozerám... To je drak. A nejaký rytier.
Tak teda nič.“

Povesti na ulici
Z rytiera sa totiž vykľul obľúbený herec Juraj Kemka. Kým on rozprával príbeh o hrdinskom bojovníkovi, ktorý v neľútostnom
boji porazil draka, pod plnými balkónmi
a medzi ľuďmi na ihrisku sa tanečným krokom presúva poštár na chodúľoch a rozdáva im semiačka nezábudiek. To aby sme
nezabudli na to, aký deň sme si práve pripomenuli – Deň Európy. A keď už dobro

zvíťazilo nad zlom, za rytmického bubnovania sa všetci presunuli na ďalšie miesto.
Podobné
predstavenia
Bratislavčania
a ľudia z okolia dôverne poznajú. Už celé
roky sú totiž súčasťou obľúbeného festivalu cirkul'ART. Keďže však hygienici
dali takýmto hromadným akciám na najbližšie obdobie stopku, prišli organizátori
s nápadom ako bezpečným spôsobom ľudí
zabaviť – predstavili projekt Umelci v uliciach. „Cirkul'ART nám tento rok nevyjde
a ťažko povedať ako to dopadne s našim
ďalším festivalom – Kremnické gagy. Aj
napriek zložitej situácii sme však chceli niečo urobiť a priniesť ľuďom radosť,“
povedal organizátor akcie Pavol Kelley.
Toto predstavenie určite nebolo posledné
a v júni sa Bratislavčania môžu tešiť na ďalšie.

Koncert na streche
Len o deň neskôr zaujala obyvateľov Pošne
vysokozdvižná plošina, na ktorej už doobeda vynášala partia mladíkov na stre-

chu hotela Bratislava techniku. Keď po
chvíli začala zvuková skúška a po streche
sa rýchlym krokom pohyboval pán v ružovom tričku, bolo jasné, že sa niečo deje.
A keď začal bubnovať, bezpečne v ňom
spoznali Martina Valihoru.
Pred šiestou večer sa už okná a balkóny
v okolitých bytovkách začali zapĺňať a na
streche sa začali zhromažďovať účinkujúci. Ešte predtým ako sa vyšplhali po rebríku však každý z nich absolvoval test na
Covid-19. Nasledovalo zopár posledných
inštrukcií a koncert Tancuj doma, Ružinov
– Tancuj doma, Slovensko, ktorý mestská
časť priniesla vďaka spolupráci s iniciatívou MiddleCap.help a hotelom Bratislava,
mohol začať.
K drobnej Anite Soul s jedným z najkrajších hlasov našej hudobnej scény sa
postupne pridal Rytmus a to už začínala
zábava na okolitých balkónoch naozaj gradovať. A keď sa pripojil Kmeťoband, bolo
jasné, že táto zostava dokáže ľudí postaviť
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zo stoličiek. Na záverečný Čardáš dvoch
sŕdc, ktorý dali spolu s Lukášom Adamcom, už netancovali len tí, ktorí mali zatvorené okná alebo sa hanbili, že ich vidia
susedia.

Vášnivý huslista
Keď sa povie huslista, ľudia si zväčša
predstavia staršieho úctyhodného pána
vo fraku, ktorý zahrá niečo z klasiky. Stále viac mladých umelcov však hľadá cestu
ako spojiť klasiku s modernými motívmi
a predstaviť ju ľuďom tak, aby oslovila aj
tých, ktorí by sa sami od seba do filharmónie nevybrali. Jedným z nich je aj Filip
Jančík.
Na husliach začal hrať, keď mal šesť rokov.
Dnes má v repertoári najmä variácie na
filmovú hudbu a tie predstavil aj v Ružinove. Jeho vystúpenie si z okien vychutnali
aj seniori v najväčšom domove seniorov
na Slovensku – u nás na Sklenárovej ulici.
V ten deň mali za sebou nie veľmi príjemné testovanie na Covid-19, takže tento balkónový koncert si nielen vychutnali, ale aj
zaslúžili.

Foto: Matúš Lago

A keď vyskočil na kapotu auta a vzal si do
rúk husle, boli dojatí nielen oni, ale aj ľudia
z vedľajších domov a náhodní okoloidúci.
„Bola to krása, jednoducho krása,“ ako povedala pani Mária.

Muzikál vedľa ihriska
Viva musica! sa už tradične spája aj s vystúpeniami hudobníkov v uliciach. Po minulé roky sme si však túto atmosféru mohli
vychutnať len v centre mesta. Samotný
festival síce tiež doplatil na obmedzenia,
ktoré so sebou priniesla koronakríza, jeho
organizátor Matej Drlička sa však rozhodol jeho „pouličnú“ časť trochu pozmeniť.

Foto: archív Filip Jančík

Vnútroblok na Rumančekovej patrí v Ružinove medzi tie najživšie. Je tu detské
ihrisko, môžete si zahrať basketbal, ale aj
zájsť na zmrzlinu. V jednu májovú nedeľu
tu ale bolo ešte o čosi rušnejšie. V rámci
projektu Umenie pod oknami, ktoré je súčasťou projektu Viva musica!, sa tu predstavil Salónny orchester Afrodite. Ako
povedali dievčatá, „takto blízko detského
ihriska sme ešte nevystupovali, ale aspoň
lepšie vidíme, či sa ľuďom naša hudba
páči“. A mix filmovej hudby od Ružového
pantera, Pomádu, cez muzikály ako Cats
a Fantóma opery rozhodne zaujali.
V tomto čase sme si už zvykli plánovať
výlety na festivaly, ale kým to bude znova možné, budeme radi, ak umelci budú
môcť chodiť aspoň k nám „domov“.

Foto: RE
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ZBER STARÝCH
ELEKTROSPOTREBIČOV

JARNÉ UPRATOVANIE 2020
Sobota 6. júna 9:00 – 17:00
Ostredky
Štrkovec
Trnávka

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

sobota 13. júna 9:00 – 17:00
Prievoz
Pošeň
Trávniky

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

sobota 20. júna 9:00 – 17:00
Starý Ružinov ul. Priekopy (garážové parkovisko)
Ružová dolina parkovisko pred ZŠ Ružová dolina 29
Nivy
Kvačalova/ Koceľova
Košická/ Oravská/ Trenčianska
Chcete si odpad radšej odviezť sami?
Počas týchto troch sobôt ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19.
Jediné, čo potrebujete mať so sebou je občiansky preukaz (doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Ružinove).

Sobota 6. júna 2020
AKO NA TO?
Najneskôr do 3. júna 2020 kontaktujte
miestny úrad:
 počas úradných hodín na tel. čísle:
02/4828 4454
 non-stop e-mailom na: zber@ruzinov.sk
Nahláste nasledovné údaje:
 druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
 meno, priezvisko, telefonický kontakt
a presnú adresu, z ktorej potrebujete
spotrebiče odviezť
Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online
prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk.
V deň zberu 6. júna do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad pred vchod bytového
domu resp. za bránu rodinného domu.
Ak sa nám nepodarí prevziať ho do 14:00,
kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.

Čo patrí medzi objemný odpad?
 starý nábytok, umývadlá, záchodové misy, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.
Čo nepatrí do objemného odpadu?
 bioodpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre, kmene), odpad z čistenia ulíc, stavebný odpad
UPOZORNENIE
Do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané ukladať:

elektroodpad

nebezpečný/recyklovateľný odpad

pneumatiky

použité batérie
a akumulátory

Rovnako je zakázané vyberať odpad z kontajnerov a ukladať alebo skladovať
odpad v okolí kontajnerov.
Čo môžete urobiť s pneumatikami, stavebným odpadom alebo batériami?
Elektroodpad - www.envidom.sk, 02/ 50 221 300
Pneumatiky - odovzdať bezplatne v každej predajni pneumatík a v každom pneuservise (www.eltma.sk)
Drobný stavebný odpad - Zberný dvor OLO, Ivánska cesta 22

Podrobné informácie budú priebežne
zverejňované na www.ruzinov.sk
a facebookovej stránke
MČ Bratislava – Ružinov.

Autobatérie - odovzdať bezplatne v každej predajni autobatérií (predajne s náhradnými dielmi, autoservisy, niektoré čerpacie stanice)
Použitý kuchynský olej - v čistej PET fľaši na čerpacích staniciach SLOVNAFT

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

Ostredková 10, Bratislava otvára jednu športovú
triedu pre žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku
2020/2021

www.sportschool.sk
Nevyhadzujte knihy,
darujte ich nám.
kontakt 0907 701 786
SPROSTREDKUJEM SERIÓZNE DÁMY
OD 30 DO 60 ROKOV.
■ D
 áma 50+, VŠ vzdelaná, 180 cm vysoká,
športovo založená
■ 82 ročný športovo založený muž, 190 cm,
veľmi mlado vyzerajúci
■ Jednoduchá dáma, 50+,
plnoštíhlejšej postavy,
hľadá partnera na úrovni

Bezplatný časopis
do viac ako 40-tisíc
schránok v celom Ružinove.

Kontakt:
Martina Čakajdová | 0948 050 138
www.najdipartnera.sk

reklama@tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk
www.tvr.sk
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RUŽINOV JE PRE BUDOVANIE CYKLOTRÁS IDEÁLNY
V časopise Ružinovské echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Ing. Peter Strapák.
Ste poslancom v ružinovskom a zároveň
aj mestskom zastupiteľstve. V čom sa tieto
dve funkcie dopĺňajú a v čom sú, naopak,
v protiklade?

Sme síce jedna Bratislava, ale v podstate
ani nie. Častokrát s humorom počujeme
spojenie „17 dedín" (mestských častí), ktoré spolu nekomunikujú. Bratislavu spravujú dokonca až tri samosprávy - samosprávny kraj, mesto a mestské časti. A každá
z týchto úrovní má svoje kompetencie. Napríklad mesto spravuje cesty prvej a druhej
triedy, mestská časť cesty tretej a štvrtej
triedy. Mesto zriaďuje centrá voľného času,
základné umelecké školy a mestské časti
základné a materské školy. Samozrejme
je tam aj prepojenie mestských častí na
mesto, ale vo veľa ohľadoch sme akoby
iné samosprávy. Preto je primárnym cieľom primátora Matúša Valla spolupracovať
s mestskými časťami a aj mojim, keďže
som v oboch zastupiteľstvách.
V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti v porovnaní s ostatnými?

Ružinov nie je najväčšia mestská časť
s počtom obyvateľov, ale rozlohou patríme
medzi najväčšie. Možno aj vďaka tomu je
najviac pracovných miest z celej Bratislavy
práve v Ružinove. S tým súvisia aj nároky
občanov na parkovanie pre tých, ktorí sem
dochádzajú autami. Zároveň sme v smere tranzitu obyvateľov idúcich z Vrakune
a Podunajských Biskupíc v smere do centra. Čo znamená celkovo enormnú dopravu v celom Ružinove. Obyvatelia zóny tzv.
500 bytov napríklad trpeli nielen parkovaním áut občanov cestujúcich do blízkych
biznis centier na Karadžičovej, ale aj tým,
že slúžili ako záchytné parkovisko pre ľudí
prichádzajúcich do centra.
Jednou z najdiskutovanejších tém posledných mesiacov je parkovacia politika,
ktorá začne platiť na úrovni mesta už od
začiatku budúceho roka. Ste členom dopravnej komisie, ktorá sa tejto téme venuje najdetailnejšie. Prečo je tento projekt
pre fungovanie mesta taký dôležitý?

Jeden z najdôležitejších argumentov zavedenia parkovacej politiky vidíme každý
deň. Na hlavných ťahoch bývajú v špičke
zápchy a autá parkujú všade. Aj v zákazoch. Podľa dát na magistráte až 90 % dopravy v Bratislave je tvorených autami nás
Bratislavčanov. Týmto by som rád vyvrátil
mýtus o tom, že za zlú dopravu v Bratisla-

ve môžu mimobratislavské autá. Bohužiaľ
nie. Drvivá väčšina áut je s ŠPZ Bratislavy.
Aj keby sme všetky cesty rozšírili na hoci aj
šesť pruhov, čo ani nemôžeme, lebo nemáme kde, bude to mať za následok len viac
áut v uliciach a nie menej.
Počet áut prihlásených v Bratislave sa
za posledných pár rokov strojnásobil.
V iných metropolách to už pochopili, riešenie problémov dopravy je verejná doprava. Jediným opatrením na obmedzovanie
dopravy v mestách a doslova „nahnanie"
ľudí do verejnej dopravy, ktorý funguje všade vo svete, je parkovacia politika
a s ňou súvisiace opatrenia. Dokonca v Japonsku platí od 60-tych rokov predpis, že
vám neprihlásia auto, pokiaľ nemáte svoje
parkovacie miesto, kde budete parkovať.
Zavedenie parkovacej politiky musí ísť
samozrejme ruka v ruka so zlepšovaním
kvality našej MHD a siete BUS pruhov
a zároveň budovaním dostatočného množstva záchytných parkovísk. Na tomto všetkom magistrát pracuje a pevne verím, že
gro problémov sa podarí vyriešiť do nábehu, resp. skoro po zavedení parkovacej
politiky.

ignorovaných problémov vedeli vyriešiť.
Poviem to úprimne, nebude to raketovou
rýchlosťou, vôbec to nebude jednoduché,
ale pri tých všetkých neriešených problémoch, ktoré na meste máme, budeme radi
za každý meter novej cyklotrasy. Ale pevne
verím, že to dáme.
Vašim domovským obvodom je Trnávka.
Čo považujete za najdôležitejšie riešiť
v tejto časti Ružinova?

Spustenie parkovacej politiky je podľa
schváleného všeobecne záväzného nariadenia dňa 1.1.2021, neznamená to však,
že bude zavedená všade v Bratislave. Vtedy
len začnú mestské časti zavádzať tzv. parkovacie zóny, kde bude parkovanie regulované. Keď by som to chcel priblížiť, bude
to niečo ako parkovanie v Starom meste,
resp. v pilotných prevádzkach v už spomenutých Ružinovských 500 bytoch alebo
v Petržalke.

Trnávka rovnako ako Prievoz trpia tým, že
sú okrajová časť Ružinova. Tranzitná doprava hlavne mimobratislavských vodičov,
prevažne rodinné domy a tým pádom veľa
ciest a chodníkov, ktorých údržba komunikácií, ale aj zimná a letná údržba, stojí
výrazne viac na jedného obyvateľa, ako je
to na sídliskách. Veľká výzva pre mestskú
časť bude ako vyriešiť opravu ciest a chodníkov, tak aby občania cítili, že nie sú druhoradí občania Ružinova.

A čo cyklotrasy? Zvládne Bratislava pri
existujúcej sieti komunikácií ich rozširovanie? Môže byť tento druh dopravy pre
Bratislavčanov alternatívou?

Ďalší veľký problém je opustený areál školy na Vietnamskej, ktorý sa snažím riešiť
roky a aj ako poslanec na meste, keďže je
to mestský areál, ktorého pozemky spravuje mestská časť. Plánujem v tomto území
ako súčasť mojej poslaneckej priority ako
mestského poslanca absolvovať participatívny proces, kde občania rozhodnú, čo od
územia očakávajú a podľa toho nastavíme
riešenie.

Bratislava, a hlavne Ružinov, je veľmi vhodná na budovanie cyklotrás. Sú tu mierne
zimy a u nás v Ružinove je rovinatý terén.
Rovnako mesto aj mestská časť, hlavne
vďaka nášmu klubu Team Vallo, buduje
a aj plánuje ďalšie cyklotrasy. Na magistráte sa dlhé roky zametali problémy každého druhu, nie len cyklotrás, pod koberec
a dnes si tlačíme obrovskú kopu neriešených problémov. Nie je jednoduché ich
vyriešiť, lebo nemáme dosť ľudských zdrojov. Magistrát zápasí s nedostatkom kvalitných pracovníkov, ktorí by túto kopu roky

A v neposlednej rade aj opustený Dom
kultúry Trnávka, kde som zhodou okolností dnes bol. Naozaj mi to až vyrazilo
dych, pretože objekt nie je v takom zlom
stave ako som očakával, preto som veľmi
optimistický v tom, aby sme ho opäť priviedli k životu.

www.ruzinov.sk
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI

ČO SI MYSLÍME O PLÁNOVANÝCH INVESTÍCIÁCH

Desaťročia zanedbávané rekonštrukcie ciest a chodníkov, chátrajúce budovy, chýbajúce škôlky a školy, ale aj úplne
nové projekty, vďaka ktorým bude život Ružinovčanov kvalitnejší – to všetko sú oblasti, do ktorých chce mestská časť v
najbližšom období investovať. Využiť na to plánuje 15-miliónový investičný úver. Zaujímalo nás, do akých projektov by
podľa poslancov mala mestská časť investovať prioritne?

Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)
Ružinovu veľa dlhujeme. Obyvatelia si zaslúžia, aby sa
rozvíjal podľa ich potrieb, nielen podľa predstáv developerov. Ako predseda komisie dopravy budem presadzovať urgentné riešenie parkovania - budovanie
parkovacích domov a zvyšovanie kapacity parkovísk,
napr. na Palkovičovej, vo vnútroblokoch na Trávnikoch, Pošni, Ostredkoch či Štrkovci, pretože sídliská
neboli dimenzované na súčasnú mieru motorizácie.
Ideálne nie na úkor zelene, ale pod zemou, pod existujúcimi betónovými plochami alebo nad nimi ako

ďalšie podlažia. Obyvatelia musia vidieť, že paralelne so zavádzaním parkovacej politiky a poplatkov aj
niečo dostanú. Treba naštartovať výstavbu cyklochodníkov, riešiť kapacity materských a základných škôl;
a asi bude nutné postaviť aj novú ZŠ, pretože Ružinov
rastie najdynamickejšie spomedzi miest na Slovensku.
A napokon máme veľký dlh aj v rekonštrukciách domov kultúry – v Cultuse na Papánkovom námestí, SD
Trávniky, Nivy, Prievoz, ale aj opusteného kultúrneho
domu na Trnávke.

Marcela Kulifajová, Tím Ružinov (Štrkovec)
Ružinov je úžasným miestom pre život a mestská
časť podporuje projekty a aktivity v rôznych oblastiach. Ale bez ohľadu na to, ako radi tu žijeme,
si denno-denne uvedomujeme, ako veľmi sa tu po
celé roky zanedbávali potrebné investície. Pretože
nestačí niečo vybudovať. Musíte sa o to aj trpezlivo
a dôsledne starať. Na poslednom zastupiteľstve sme
schválili finančný úver, ktorý by som ja osobne rada
videla využitý na projekty, ktoré by skvalitnili život
Ružinovčanom. Jednou z oblastí, kde navrhnem
financie využiť, je napríklad rekonštrukcia parko-

viska pred reštauráciou u Deda na Štrkovci, ktoré
naša mestská časť prednedávnom dostala do správy.
Keďže sme tento rok použili veľké množstvo financií na opatrenia v rámci pandémie Covid-19, veľmi
by pomohli aj na dofinancovanie rekonštrukcií našich domov kultúry. No a poslednou, veľmi dôležitou oblasťou, kde by sme ich potrebovali, je vybudovanie nových pavilónov, prípadne nadstavieb pre
rozšírenie kapacít v základných školách a škôlkach
pre naše deti. A zabúdať nesmieme ani na rekonštrukcie komunikácií a zeleň.

Peter Strapák, Team Vallo pre Ružinov - sever (Trnávka)
Ružinov toho v minulosti veľa zanedbal a ten veľký
investičný dlh budeme pred sebou tlačiť ešte veľmi
dlho. Každý z nás vidí, že sa tu roky do verejných
priestorov investovalo málo. Sú ihriská, ktoré sú zanedbané a nezmenené ešte z čias ich vybudovania,
minimálne 40 - 50 rokov. Bratislava sa pripravuje
na nábeh parkovacej politiky a my poslanci sme
vzniesli požiadavku na vybudovanie parkovacích
domov, aby sme pred samotným zavedením parkovacích zón mali k dispozícii čo najviac oficiálnych
parkovacích miest. A, samozrejme, musíme inves-

tovať do rozšírenia kapacít základných a materských
škôl. Bohužiaľ, štát túto starosť nechal na samosprávach a tá napriek poplatku za rozvoj nemá dostatok
financií, aby tieto kapacity účinne budovala. Treba
rozmýšľať aj dopredu, a projektovať tieto stavby tak,
aby keď sa demografická krivka otočí a dôjde k poklesu pôrodnosti, bolo možné tieto stavby rýchlo
a lacno prerobiť na niečo iné, čo bude v tom čase
potrebné. Napríklad na zaradenia pre služby seniorom.

Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina)
COVID-19 zasiahol nás všetkých. Aj vďaka dobrému hospodáreniu sa však úradu darí zmierňovať
jeho dopady, aby priamo nezasahovali do života
obyvateľov, výpadky z podielových daní môžu byť až
4 mil. eur. Klub Sme Ružinov nechcel dopustiť výpadok investičných činností, a aj preto sme podporili
schválenie tohto úveru. Mnohé investície už totiž
čakať nemôžu - ako výstavba novej škôlky na Šťastnej, pavilónu na ZŠ Medzilaborecká, rozšírenia ZŠ
Ostredková a niekoľko ďalších rekonštrukcií škôl.
V oblasti dopravy musíme pokračovať v opravách

komunikácií a vybudovať viacero parkovacích domov. Potrebujeme zrekonštruovať knižnice, priestory mestskej polície a dotiahnuť dlho-očakávanú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Pre kvalitný život
v Ružinove je dôležitá aj rekonštrukcia niekoľkých
športovísk a detských ihrísk, a mojou poslaneckou
prioritou je záchrana a zveľadenie futbalového ihriska FC Ružinov. Klub Sme Ružinov bude naďalej spolupracovať s pánom starostom a podporovať všetky
projekty, ktoré zlepšia kvalitu života Ružinovčanov.

www.tvr.sk
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HÝB SA SO ZOROU
Zora Czoborová zavítala do našej televízie. A to preto, aby sa so seniormi
podelila o pár cvikov, ktoré sa dajú cvičiť priamo z obývačky.
Seniori sú jednou z najohrozenejších
skupín v čase šírenia koronavírusu, preto
je potrebné im venovať špeciálnu pozornosť. Z domovov by stále mali vychádzať
minimálne, no netreba zároveň zabúdať
na pravidelný pohyb. Ten je skvelou prevenciou pred obezitou a chorobami, ktoré
patria k vyššiemu veku, no najmä prospieva telu i duši. Preto každý deň prinášame
reláciu Hýb sa s nami senior! No okrem
toho majú tí skôr narodení možnosť cvičiť

tieto dni aj so skvelou fitneskou Zorou
Czoborovou.
V niekoľkých častiach dáva návod na
to, ako sa dá cvičiť z pohodlia svojich
obývačiek. Cvičenia sú veľmi jednoduché, zamerané na strečing, mobilitu
kĺbov a nenáročné posilnenie svalov.
Určené sú totiž najmä tým seniorom,
ktorí majú vyšší vek, prípadne aj problémy s mobilitou.

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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BEZPEČNEJŠIE A KRAJŠIE DETSKÉ IHRISKÁ
VO VLČOM HRDLE
Slovnaft zrekonštruoval dve detské ihriská v areáli Vlčieho hrdla. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na obnovené hojdačky, nové hracie prvky aj lavičky na sedenie.

V máji odovzdal Slovnaft mestskej časti
Ružinov do správy vynovené detské ihriská pri obytných blokoch Inovec a na
Pohotovostnom sídlisku. Obe majú novú
bezpečnú dopadovú plochu, nové prevažovacie hojdačky, závesné hojdačky aj pre
deti do troch rokov, šmykľavky, nové hracie prvky, lavičky a koše.
Slovnaft sa ešte v roku 2019 rozhodol, že
obnoví zanedbané ihriská. Do dlhších
príprav renovačných prác sa premietlo
nedávne sprísnenie podmienok platnej
legislatívy pre verejné plochy, ktoré teraz
ihriská v plnom rozsahu spĺňajú. Jednou
z bezpečnostných podmienok je oplotenie.
Na ihriská sa teraz v záujme bezpečnosti
detí nedostanú ani psičkári s ich miláčikmi.
„Naším zámerom bolo vytvoriť rodinám
v našom susedstve lepšie podmienky
a možnosti, ako tráviť voľný čas s deťmi.
Ihriská odovzdávame do správy mestskej
časti. Budú tak mať zabezpečenú pravidelnú údržbu a starostlivosť“, uviedol Gabriel
Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.
Slovnaft sa dlhodobo snaží o podporu
miestnych komunít. V rámci grantového
programu Dobrý sused poskytuje financie na realizáciu projektov kultúrneho
a sociál
neho rozvoja mestských častí
v okolí bratislavskej rafinérie.

#ZvládnemeTo

BUĎME
AJ NAĎALEJ
ZODPOVEDNÍ
NEZABÚDAJTE
NA RÚŠKO

VYHÝBAJTE SA
KONTAKTU
S OČIVIDNE
CHORÝMI

DÔKLADNE
SI MYDLOM
UMÝVAJTE
RUKY

SVOJHO LEKÁRA
KONTAKTUJE
NAJSKÔR
TELEFONICKY

NEDOTÝKAJTE SA
RUKAMI NOSA,
OČÍ A ÚST

DOPRAJTE SI
DOSTATOK SPÁNKU
A ODPOČINKU

JEDZTE DOSTATOK
VÝŽIVNEJ STRAVY
A PITE VEĽA TEKUTÍN

OBMEDZTE
PODÁVANIE RÚK
A FYZICKÝ KONTAKT

VODA

VYHÝBAJTE SA
MIESTAM S VEĽA ĽUĎMI
(aj s deťmi)

Aktuálne informácie: www.korona.gov.sk

PRÍZNAKY

NEPODCEŇUJME RIZIKÁ

• horúčka - spravidla nad 38°C
• kašeľ - v začiatočnom štádiu suchý,
neskôr s vykašliavaním hlienov
• sťažené dýchanie a dýchavičnosť
• bolesť svalov a hlavy
• únava

Opatrenia, ktoré prijala vláda v súvislosti s koronavírusom, sa
postupne uvoľňujú. Od začiatku mája boli znova otvorené obchody v malých nákupných centrách, vonkajšie terasy, holičstvá,
kaderníctva, manikúry, kozmetika, rehabilitačné služby, múzeá, knižnice, vonkajšie turistické atrakcie, opäť môžu pôsobiť
taxislužby a môžu sa konať svadby alebo omše – to všetko za
sprísnených hygienických podmienok. Štvrtá fáza uvoľňovania
by mala nastúpiť od konca mája a presné informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke korona.gov.sk.

OCHORENIA

