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Milí
Ružinovčania,
udalosti uplynulých
dní
úplne zmenili
svet okolo nás.
V čase písania
tohto
úvodníka prebieha
osemnásty deň
vojenského útoku na Ukrajinu. Len kúsok za našimi
hranicami dopadajú bomby na ľudské obydlia. V deň, keď píšem tieto
riadky, naša mestská časť už zabezpečila ubytovanie pre viac ako 180 ľudí
z Ukrajiny, utekajúcich pred vojnou.
V našich školách už bolo mimoriadne
zapísaných viac než 60 ukrajinských detí.
A zdá sa, že to všetko ešte iba začína.
Keď som pred čosi vyše troma rokmi
kandidoval na starostu, ani vo sne mi
nenapadlo, že budeme dva roky riešiť
epidémiu nákazlivého vírusu a hneď po
nej humanitárnu krízu z dôvodu vojny.
V prvom rade vám chcem všetkým poďakovať. Tie náročné roky, ktoré sa naozaj nedajú nazvať plavbou v dobrom
počasí, ma každodenne utvrdzovali
v jednom: som hrdý, že som starostom
práve v Ružinove. V mestskej časti
plnej skvelých obyvateľov, ktorí nikdy nezaváhali, a keď bolo treba, vždy
ochotne podali pomocnú ruku. Či išlo
o covid, alebo teraz.
Ďakujem vám za to, akí ste. Ružinov
a Bratislava sú bezpečným miestom
a naozaj sa nemusíme obávať žiadnej priamej hrozby. Scenáre toho, aká
humanitárna katastrofa sa môže v nasledujúcich týždňoch u nás odohrať,
sú však rôzne. Tie najhoršie počítajú
s desiatkami tisíc utečencov v Bratislave. Zostáva nám dúfať, že sa takýto
vývoj nenaplní – som si však istý, že
vďaka vám, a vďaka tomu, aký silný je
Ružinov, nech sa stane čokoľvek, spolu
to zvládneme.
Želám vám – a vlastne celému svetu –
mier, pokoj a bezpečie. Aby to, čo sa
deje teraz za našou hranicou, bolo pre
nás všetkých a pre naše deti naposledy,
čo sa stretávame s niečím tak hrozným,
ako je vojna v našej tesnej blízkosti.
Váš starosta

OPRAVA GAGARINOVEJ ULICE

REKONŠTRUKCIA, NIE LEPENIE

Kto jazdí každý deň po Gagarinovej ulici, určite si už dávno hovoril, že by
si zaslúžila kompletnú opravu. Tento rok sa jej cesta, ktorá slúžila aj ako
obchádza križovatky pod Prístavným mostom, konečne dočká.

Po jednom z hlavných bratislavských ťahov
prejdú denne tisíce áut. Gagarinova ulica
slúži na vjazd do mesta, ako výpadovka na
diaľnicu aj do okolitých dedín. V posledných
rokoch bola navyše zaťažená dopravou z obchádzky križovatky pod Prístavným mostom, čo sa výrazne odrazilo na jej povrchu.
Tento rok však magistrát, v ktorého je správe,
chystá jej opravu. V mestskom rozpočte ide
pritom o prioritu našej mestskej časti, ktorá
tiež prispeje svojim dielom.
Chystá sa tiež aj prvá etapa rekonštrukcie
ulice Mlynské luhy, ide o úsek ústiaci na Ondrejovovu a hneď za ním na Gagarinovu ulicu. Pôjde pritom o komplexnú rekonštrukciu. V rámci nej pribudne jeden odbočovací
pruh na Ondrejovovu a zmenou prejde aj
„polodivoké“ parkovisko pri križovatke, ktoré dostane civilizovaný vzhľad.
Úpravy sa dočká aj opačný koniec ulice
Mlynské luhy, pri ulici Na piesku. Cieľom

je doplniť chýbajúce chodníky. Ich absencia totiž znamená pre tamojších obyvateľov
veľké nebezpečenstvo, kde sú každý deň vystavení obrovskému riziku. Pracuje sa tiež
na úpravách legendárneho “esíčka” na ulici
Na piesku, na hranici Ružinova a Vrakune.
Rekonštrukcia by mala priniesť viac bezpečnosti pre chodcov, cyklistov aj samotných
vodičov.

OPRAVA
ZASTÁVKY
Nástupište autobusovej zastávky Dom
kultúry Ružinov v smere na Gagarinovu ulicu v našej mestskej časti prechádza rekonštrukciou (výmena asfaltu,
obrubníkov a dlažby). Hotové by malo
byť začiatkom apríla. Zastávka MHD
bude dočasne presunutá pred pôvodnú
v smere na Gagarinovu ulicu.

KALENDÁR
23. mar.

Poslanecké stredy:
Jozef Matúšek (Starý Ružinov)

13. apr.

Poslanecké stredy:
Maroš Mačuha (Ostredky)

30. mar.

Poslanecké stredy:
Michal Vicáň (Ružová dolina)

20. apr.

Poslanecké stredy:
Marek Machata (Trnávka)

6. apr.

Poslanecké stredy:
27. apr.
Poslanecké stredy:
Kamil Bodnár (Štrkovec)
Michal Gašaj (Nivy)
Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu
vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli miesto stretnutia.
Informácie o akciách pre seniorov:
Srdečne pozývame obyvateľov Ružinova, ktorí sa v mesiacoch január – jún
2022 dožívajú 80 rokov, 90 rokov a viac na Slávnosť jubilantov, ktorá bude
31. mája 2022 o 10.00 h v CULTUSE RUŽINOV. Účasť nahláste do 13. mája
2022 telefonicky: 02/ 482 84 267, emailom: eniko.meszaros@ruzinov.sk alebo
osobne na miestnom úrade. Prihlášku nájdete na www.ruzinov.sk.

www.ruzinov.sk
POŽIAR NA DRIEŇOVEJ

ZHORELI AUTÁ ZA STÁTISÍCE EUR

Štipľavý dym šíriaci sa viacerými mestskými časťami, beznádej a smútok niekoľkých desiatok majiteľov áut či
motoriek. Taký je výsledok požiaru v garážovom dome na Drieňovej ulici. Ten ničil všetko, čo mu prišlo do cesty. Čo
bolo jeho príčinou, vyšetruje polícia. Už teraz je však jasné, že škody presiahli státisíce eur.
boli totiž uskladnené aj pneumatiky, oleje
a iný materiál. Budova napokon enormný
nápor v podobe ohňa a následne aj vody
nevydržala a jej časť sa zrútila.

Bez zranení
Dobrou správou v celej tej katastrofe je
však fakt, že pri požiari ani jeho hasení sa
nikto nezranil. Hasičov však tento zákrok
stál enormné množstvo síl.

foto: facebook

Parkovací dom na Drieňovej ulici slúžil
stovkám vodičov, ktorí tam parkovali celé
roky. Na šiestich poschodiach boli garáže
pre asi päťsto áut.

tu pohltil oheň. Štipľavý dym sa pritom
nešíril len Ružinovom, cítiť ho bolo aj
v ďalších mestských častiach. Ľudia sa
v panike pýtali – čo sa stalo?

Poklady na kolesách

V noci z 5. na 6. marca na Drieňovej zasahovala asi stovka hasičov, k dispozícii mali
takmer 40 hasičských áut, ktoré sa presúvali aj po okolí, aby načerpali vodu z hydrantov a okolie strážila polícia. Náročný
zákrok trval viac ako 12 hodín. V garážach

Majitelia v nich však skladovali aj iné
„cennosti“ – nielen moderné autá, ale aj
ich starších predchodcov, či historické
motorky. Väčšinu prvú marcovú sobo-

TAKÝTO BOL RUŽINOV: AKO

Pýtate sa – ako sa môžete dostať k majetku, ktorý oheň nemusel zasiahnuť? Len
niektorí vodiči mali šancu, že ich autá zostali bez poškodenia. Dnu sa však nateraz
nedostanete. Prípad má v rukách polícia,
ktorá zisťuje príčinu požiaru. Po vyšetrovaní by mal majiteľ (resp. správca budovy) zabezpečiť statický posudok, potom
by mohlo dôjsť k obhliadkam. Dovtedy
nezostáva nič iné, iba čakať. Viac informácií nájomcom a majiteľom poskytne
správca budovy.

Čo bude s budovou
O osude budovy sa rozhoduje. Už je teraz
je však jasné, že búracie práce by dosiahli
cenu pozemku. To, že išlo o zámer, je len
špekulácia. Developerský projekt sa v tejto lokalite neplánuje.

SA ZMENILA „GAGARINKA“
Jedna z najdôležitejších komunikácií v Bratislave sa tiahne dvomi mestskými časťami
– nielen Ružinovom, ale aj Vrakuňou. Kým
na západe nadväzuje Gagarinova ulica na
Prievozskú ulicu, na východe zase prechádza do Popradskej ulice.
Po celej dĺžke po nej premáva trolejbusová
doprava, pre vodičov je táto štvorprúdovka dôležitou spojnicou s centrom mesta aj
výpadovkou z Bratislavy, keďže neďaleko
nej sa nachádza aj samotná diaľnica D1,
ale aj iné známe ulice ako Mierová alebo
Hraničná.

foto: TASR

Ak máte aj vy vo vašom archíve historické zábery či fotografie z Ružinova,
pošlite nám ich naskenované na adresu
fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejníme v ďalších číslach mesačníka.
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VOJNA NA UKRAJINE SA NÁS TÝKA

Tento text bude osobný, pretože vojna a obrovské utrpenie sú osobné. Bombardovanie, kvílenie sirén, zabíjanie civilistov, muži, ktorí zo dňa na deň museli odísť od svojich rodín a bojovať za svoju krajinu so zbraňou v ruke, milióny
ľudí, ktorí sa skrývajú v pivniciach, či kostoloch a státisíce, ktoré sa snažia utiecť do bezpečia... Hrôzy, ktoré sa síce
dejú na svete neustále, ale doteraz to vždy bolo ďaleko. Teraz sa to deje našim susedom. Ľuďom ako my.
„Už sú tu. Ešte stále plačem. Teda revem,
aby som bola presná. Keď to vidíš naživo,
je to hrozné. To som mohla byť ja s mojimi deťmi.“ Zrazu pred nami sedia ženy,
ktorých muži a otcovia ostali doma bojovať – inžinieri, účtovníci, IT-čkári, učitelia...
Deti, ktoré sa spolu s nimi celé dni ukrývali
v metre, v kostoloch, aby sa po dlhom čakaní dostali na hranice a do niektorej susednej
krajiny. Prešli tisíce kilometrov, stálo ich to
neuveriteľnú námahu, nemali nič, len nádej
a vieru, že po dňoch utrpenia a bolesti predsa len zasvieti svetlo na konci tunela. Aj keď
obeta je priveľká. Doma nechali celý svoj
život, celý svoj majetok.
To, čo začalo ako snaha pomôcť jednej rodine a nájsť jej ubytovanie, sa v priebehu
niekoľkých hodín zmenilo na obrovskú
vlnu pomoci. Ľudia ponúkali celé byty, ktoré mohli pokojne prenajímať a zarábať na
tom stovky eur mesačne. Nemuseli podať
pomocnú ruku, ale oni chceli. Rozhodli sa
v jednej sekunde. Len tak, bez nátlaku. Lebo
to tak cítili.
A ešte omnoho viac ľudí uvoľnilo izbu v bytoch, kde bývajú, a doslova k svojmu stolu
pozvali ľudí, ktorí často prišli len s jedným
kufrom a v ňom mali celý svoj život. Ďalší
urobili obrovské nákupy, aby im aspoň trochu uľahčili prvé dni u nás. V obchodných
centrách bolo možné vidieť ľudí, ktorí do
nákupných vozíkov vkladali potraviny či hygienické potreby s jediným cieľom - pomôcť
tým, ktorí priši spoza našej východnej hranice, z Ukrajiny, ktorá sa zmieta v konflikte.

Za necelé dva týždne u nás našlo prostredníctvom mestskej časti aspoň trocha pokoja
viac ako 150 ľudí. K tomu treba pripočítať
množstvo ďalších, ktorým pomohli ľudia
prostredníctvom viacerých organizácií tretieho sektora.

Nie správy, život
S výnimkou vojny na Balkáne Európa nezažila vojnový konflikt od konca druhej svetovej vojny. Pre drvivú väčšinu z nás je preto predstava vojny spojená len s hodinami
dejepisu a zábermi zo spravodajstva. Až do
momentu, kedy sme otvorili dvere ľuďom
z Ukrajiny. Viacerí z vás sú s nami aj naďalej
v kontakte a dávate nám vedieť, čo je nové
a ako sa im darí aklimatizovať sa. Ale na tie
prvé správy, ktoré sme od vás dostali, sa už
nikdy nedá zabudnúť. Tie by naozaj zasiahli
aj tých skutočne najodolnejších.

Len začiatok...
Dva týždne od prvej výzvy, ktorou sme hľadali bývanie pre ľudí z Ukrajiny, sa začali kapacity v meste napĺňať. Prichádzajú väčšie
rodiny a množstvo takých, ktorí Bratislavou
len prechádzajú a smerujú ďalej. Možno
majú o kúsok viac šťastia a rodinu v európskej krajine.
Počas druhého marcového víkendu, v noci
z piatka na sobotu sa DK Ružinov začal
meniť na miesto núdzového ubytovania.
Bývalá baletná sála sa zaplnila desiatkami
nemocničných postelí, ktoré sa postupne
zapĺňajú. Čo posteľ, to človek, ktorý prišiel takmer o všetko. A keď sa pozeráte,
ako sa v kúte snaží zaspať pán, ktorému pri
bombardovaní zabili ženu, syna, nevestu
a dvojročnú vnučku, uvedomujete si, čo
znamená vojna.

ŠPECIALISTA NA RUŽINOV
Predáva Váš známy byt či dom? Doporučte nás !

500,- €

Poskytneme Vám:
ODMENU ZA TIP
NEZÁVÄZNÉ STANOVENIE CENY NEHNUTEĽNOSTI ZDARMA
ŠPIČKOVÝ REALITNÝ, PRÁVNY A HYPOTEKÁRNY SERVIS

...s nami získate ešte viac

Zavolajte nám:

0902 222 212
Napíšte nám:

kratka@accentreal.sk
Nájdete nás:

Drieňová 34, Bratislava
www.accentreal.sk

www.ruzinov.sk
VYSKÚŠALI SME ZA VÁS

AKÝ JE ŽIVOT V KRYTE CIVILNEJ OCHRANY

V času mieru si môžeme povedať, že má značnú rozlohu, v čase ohrozenia by však musel poslúžiť na záchranu
desiatok ľudí. Téma krytov civilnej ochrany sa skloňuje stále častejšie. Vojna na Ukrajine ovplyvňuje totiž každého
z nás. Aké to je stráviť dlhé hodiny na mieste, kde nezasvieti denné svetlo a ľudia dúfajú, že si zachránia holý život,
sme vyskúšali na vlastnej koži.
opisuje ďalej. Potom sa kryt vzduchotesne
uzavrie. „Ľudia by tak mali vydržať 72 hodín, záleží však od toho, aké sú podmienky na povrchu. Potom nastáva evakuácia,“
dodáva.

Snáď ich nikdy nebudeme potrebovať,
zaznieva v posledných dňoch v každom
rozhovore. Aj ľudia na Slovensku sa čoraz
častejšie pýtajú – kam by sme sa ukryli my?
Vojnový konflikt na Ukrajine si vyžiadal už
množstvo obetí. Boje u nášho východného
suseda sú niečím, na čo sme ešte pred niekoľkými mesiacmi nechceli ani pomyslieť.
Dúfali sme, že život v modernej a civilizovanej Európe 21. storočia je o niečom inom.
Teraz však prichádzajú otázky – kde môžeme nájsť útočisko? Máme kryty civilnej
ochrany? Sú v takom stave, že si dokážeme
zachrániť holý život?

Kryty CO v Ružinove
V Ružinove je 57 krytov civilnej ochrany, ktoré patria pod správu mestskej časti.
Obyčajne sa nachádzajú pod panelákmi,
ďalšie sú v objektoch škôl, vo výrobných

či priemyselných podnikoch, ako záchranný priestor by tiež poslúžili aj podzemné
garáže nákupných centier. Spolu – v našej
mestskej časti pre asi 170-tisíc ľudí.
„Revidované sú každé tri roky, vrátane filtračných zariadení, pravidelne sa odstraňujú závady revíznych správ, elektrika tiež
podlieha revízii každé tri roky. Kontrolujú
sa však približne každý mesiac,“ hovorí Jaroslav Wyka z oddelenia krízového riadenia
miestneho úradu, ktorý sa stará o funkčnosť
týchto priestorov.

72 hodín
Tie pod panelákmi majú kapacitu asi 150
ľudí. Pohodlie ide skutočne bokom. Nie je
to žiadne mesto pod mestom. „Každý si
prinesie stoličku a osobné veci. Tu sa ľudia usadia a prečkajú ten najvyšší nápor,“

V kryte je voda, nie však pitná. Tú je nutné si priniesť so sebou. Niektoré kryty
majú aj studne, iné zase nemajú toalety.
V čase ohrozenia je nutné ich zabezpečiť, čo
je v kompetencii okresného úradu. V krytoch sú vyprosťovacie zariadenia, jednou
z priorít sú aj rádiomajáky. „Rozložia sa
v objekte a vysielajú signál na povrch. Keďže
záchranári majú prijímač, dokážu identifikovať, kde sa nachádza zával,“ opisuje Jaroslav Wyka. Funguje to ako vyhľadávanie
nezvestných osôb v lavínach. Kopať možno
aj priamo z krytu. Ktorým smerom, to signalizuje červená čiara na stenách. Plná varuje pred ďalším priestorom, prerušovaná
znamená blízkosť terénu.

Môže zachrániť život
Týmto by sa však nebezpečenstvo zrejme
neskončilo. Na rad by prišla evakuácia.
So zasypaným vchodom a bez núdzového východu je jediným riešením núdzový
výlez. Šachta s rozmermi 70x70 centimetrov ústí asi 20 metrov od domu. „Aby bol
bezpečný v prípade, že by došlo k zrúteniu
domu,“ objasňuje. Ak teda kráčate po ceste
a vidíte prekrytie kanálu, nehádžte do neho
odpad. Raz by mohol niekomu zachrániť život. Aj keď veríme, že konflikt na Ukrajine
sa rýchlo skončí.

Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia zameraná na pohybový aparát, kolená a bedrá*
Zdravotné stredisko na Trnávke v Bratislave, ul. Pavlovičova 3 CHRÁŇTE SVOJE KĹBY
Na vyšetrenie sa objednajte
telefonicky: 0948 395 168
alebo e-mailom: info@pharco.sk
TEŠÍME SA NA VÁS!

www.ortoinova.sk
ortoinova.sk
*

s plnou úhradou pacienta

MUDr. Tomáš Horňák a zdravotná sestra
Mgr. Zuzana Schmidtová s pacientkou.

• Rýchle objednanie = rýchla úľava od bolesti kolien
a bedier
• Aplikujeme iba kvalitné injekcie do kolien a bedier
• Máme dostupné ceny hyalurónových injekcií
poznáte
• Jediná ambulancia v SR, ktorá
z TV
aplikuje vysoko účinný fibrínový
derivát s obsahom hojivých cytokínov
prispievajúcich k dlhšej životnosti
kolena a bedra
• Pri podaní hyalurónovej injekcie
do kĺbu od nás dostanete kapsuly
na kĺby zn. NODOL iba za 1 cent
výživový doplnok
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REGULOVANÉ PARKOVANIE

TERAZ STARÝ RUŽINOV, DO LETA CELÉ NIVY

Už niekoľko dní funguje zóna Starý Ružinov – východ v pravidlách celomestskej parkovacej politiky. Prinášame
vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa týkajú parkovania rezidentov a návštevníkov tejto zóny a ktoré fungujú na rovnakom princípe v celej Bratislave. Základným rozdielom je hodinová suma, ktorú zaplatí za parkovanie
nerezident.

Obyvatelia s trvalým pobytom v regulovanej zóne môžu v zóne s rezidentskou parkovacou kartou parkovať neobmedzene.
O tú môžu požiadať cez www.paas.sk. Obyvatelia Starého Ružinova – východ sa môžu
prihlasovať aj naďalej, obyvatelia ostatných
zón na Nivách v čase, kedy bude otvorená
registrácia pre ich zónu. Termíny, kedy je
možné sa registrovať, budú zverejňované
postupne.

Nerezidenti a návštevníci
Nerezidenti, teda návštevníci danej zóny,
platia za parkovanie v stanovenom čase
hodinovú sadzbu. V Starom Ružinove je to
v pracovné dni v čase od 14:00 do 6:00 vo
výške 1,50 eura za hodinu. Je to práve táto
hodinová sadzba, ktorá má odradiť ľudí,
ktorí v lokalite nebývajú, od dlhodobého
parkovania v zóne, napr. kvôli dochádzaniu
do práce alebo za službami. Zanecháva tak
viac parkovacích miest voľných pre rezidentov, v blízkosti ich bytov.
Skúsenosti z iných miest už teraz ukazujú,
že takáto regulácia funguje a parkovacie
miesta sú pre rezidentov, teda ľudí, ktorí
v danej oblasti žijú, dostupnejšie. Čo však
v prípade, že ku vám chodí návšteva? Existuje riešenie. Rezidenti regulovaných zón
zároveň môžu požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu s voľnými hodinami pre
parkovanie svojich návštev.

Značenie v zóne
V zónach je možné parkovať len na vyznačených miestach - vodorovné značenie
(parkovacie miesta či pásy). Dôležité je však
orientovať sa aj zvislým značením, napríklad aj informačnými tabuľami, ktoré uľahčujú orientáciu v zóne (modré pre rezidentov a zelené pre návštevníkov). Na modrej
tabuli sú umiestnené kódy pre rezidentov
(RU1), ktoré budú informovať o tom, kde
môžu parkovať rezidenti s ich rezidentskou
kartou. Ak do zóny prídete ako návštevník,
pozriete sa na zelenú tabuľu, kde bude uvedený čas spoplatnenia parkovania aj kód
úseku parkovania.

Čo je „kód úseku“
Kód úseku parkovania je štvorciferný kód,
ktorý nájdete na zelených informačných tabuliach v uliciach. Kód nájdete aj online na
stránke www.paas.sk/mapa-zon po kliknutí na konkrétnu ulicu, kde ste zaparkovali.
Tento kód zadáte do aplikácie alebo parkomatu a podľa kódu a zvolenej dĺžky parkovania bude vypočítaná cena za parkovanie.
Je potrebné zadať kód úseku parkovania tej
ulice, na ktorej ste zaparkovali, inak vozidlo
nebude správne zapísané do systému a pri
kontrole môže byť udelená pokuta. V mobilných aplikáciách môžete, no nemusíte
zadávať kód úseku parkovania ručne, stačí
ak v aplikácii na mape označíte ulicu, kde

ste zaparkovali a aplikácia doplní kód úseku
parkovania za vás, prípadne aplikácia zistí
kód úseku aj automaticky na základe polohy (pri zapnutej GPS).

Ako platiť parkovné
Na úhradu hodinového parkovného a na
využitie bonusovej a návštevníckej parkovacej karty slúžia v PAAS primárne mobilné aplikácie (v čase uzávierky tohto čísla
Ružinovského Echa to sú – MPLA, bmove,
ParkDots, HOPIN - všetky dostupné pre
Android aj iOS), stačí zadať evidenčné číslo vozidla. Na mape si vyberiete úsek, kde
ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku
parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape po kliknutí na konkrétnu ulicu
www.paas.sk/mapa-zon, ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach).
Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30-minútový parkovací
lístok, dlhší čas parkovania je možné zvoliť
po 1-minútových intervaloch). Zaplatíte
a parkujete. Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV. Ďalšou možnosťou
je platba prostredníctvom parkomatu.
Zapnete ho modrým tlačidlom a vyberiete
transakciu. Následne si vyberiete konkrétny
úsek parkovania (štvorciferný kód) a zadáte
EČV vozidla. Následne si zvolíte spoplatnenú dobu, potvrdíte výber a zaplatíte kartou.
Spracované podľa paas.sk

www.ruzinov.sk

RUŽINOVSKÝ DOMOV SENIOROV
Hľadáme záujemcov na viacero
pracovných pozícií.
Podrobnosti na rdssklenarova.sk
(aktuality/voľné pracovné miesta).

7

8

www.ruzinovskeecho.sk
MODERNÉ ŠKOLY V RUŽINOVE

POMOC PRE DETI AJ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Budovať školy je nevyhnutné. Avšak dnes už ide o viac ako len o holé múry. Niekoľko inovácií testuje aj ZŠ Borodáčova. Okrem učebne so špeciálnym osvetlením sa môže pochváliť mimoriadnym vybavením na odhlučnenie tried.
Patria pritom k prvým v Bratislave.
majú problém najmä s pochopením čítaného textu. Bežná vrava v triede s priemernou
hlasitosťou 65 dB má výrazný negatívny
vplyv na slovné úlohy, počítanie a rýchlosť
odpovedania na otázky. Absorpčné stropy,
resp. panely na steny dokážu znížiť vnímanie hladiny hluku o polovicu. To mení situáciu v triede. Keď je totiž všetkých počuť
a rozumieť, deti a učitelia začnú hovoriť tichšie a celkovo sa hlasitosť zníži až o 10 dB.
Prostredie, v ktorom trávia deti čas, výrazne
ovplyvňuje schopnosť učiť sa. Mnohí z nás
si pamätajú, ako sme na hodinách zaspávali,
alebo prichádzali „ohučaní“.
Pozrime sa teda na hlučnosť v školských
triedach... Prieskumy vo svete ukázali, že
priemerná hladina hluku v triedach je vyššia ako na vonkajších detských ihriskách,

niektoré dokonca prekonali aj hustú cestnú
premávku (75 dB). Chodby a jedálne sa približovali k úrovniam vyše 80 dB.

Hluk a učenie
Vysoké hladiny hluku zhoršujú výsledky
žiakov najmä z jazykov, vrátane materinského a matematiky, ale pri vyššom hluku

A bolo svetlo
Nejde však len o zvuk, ale aj o osvetlenie. To
už majú nainštalované na ZŠ Borodáčova
v triede, ktorá sa využíva najviac. Osvetlenie sa v nej vypína samo, keď už v triede nie
sú žiaci ani učitelia. Ak sú však tam, vďaka
senzoru sa prispôsobuje dennému svetlu.
Šetrí sa tak nielen životné prostredie, zdroje
energie, ale aj zdravie detí.

www.ruzinov.sk
ŠPORTOVÁ HALA NA TRNÁVKE

SLÚŽI AJ BASKETBALOVEJ REPREZENTÁCII

Športová hala na Trnávke, v areáli na Vietnamskej, dlho neslúžila poriadne svojmu účelu. Vlani sa ju však podarilo získať naspäť do rúk mestskej časti. Teraz si tam môžu zašportovať nielen amatéri, ale slúži aj basketbalovej
reprezentácii.
Dlhodobý a nie úplne výhodný prenájom
limitoval využívanie športovej haly. Teraz,
keď je v rukách mestskej časti a v správe
Ružinovského športového klubu, slúži už
aj Ružinovčanom. Ešte na jeseň sa hovorilo
o tom, že areál má slúžiť na dve veci: školstvo a základná občianska vybavenosť pre
priľahlé sídlisko, čo sa stáva realitou.
Už dnes si v hale možno za symbolickú
sumu zahrať tenis, squash, ping-pong, basketbal, či jednoducho zacvičiť. Z priestorov,
sa postupne stáva vyhľadávané športovisko.
Ako svoj kemp ju dokonca využila aj slovenská basketbalová reprezentácia na prípravu pred dôležitým zápasom so Srbskom.

VYNOVENÉ IHRISKO NA BACHOVEJ

NA ŠPORTUJÚCE DETI DOHLIADNU PROFESIONÁLI

Staré ihrisko na Bachovej ulici dostáva novú tvár. Ošúchané hracie prvky
sú nahrádzané novými a bezpečnejšími. V areáli však už vyrástli ihriská so
špeciálnym povrchom na viaceré športy.
Hokejbalové ihrisko nebolo rekonštruované
od výstavby sídliska. V súčasnosti si tu už
športoví nadšenci môžu zahrať nielen hokejbal, ale aj florbal, stolný tenis, streetbal či ďalšie športy. Aj keď slávnostné otvorenie ešte
nebolo, športujúcim a hrajúcim sa deťom to
nijako neprekáža.
Aby rodičia nemuseli volať deti domov so západom slnka, na ihrisku sa skúša aj špeciálne
solárne osvetlenie. Také by navyše postupne
malo byť inštalované aj na ďalších ihriskách.

Na Bachovej si navyše budú môcť deti zahrať
florbal aj s profesionálmi. Mestská časť sa totiž dohodla s florbalistami z ŠK Lido, že budú
mať ihrisko pod palcom a pre deti budú organizovať pravidelné tréningy.
Okrem hracích plôch je však na programe aj
revitalizácia zvyšku detského ihriska. Ukončiť by sa mala v druhej polovici tohto roka.
Žlto-červené povrchy odkazujú na oficiálne
farby mestskej časti. Uprostred hokejbalového ihriska je aj erb Ružinova.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

ZÁPIS DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Dôležitým termínom pre budúcich prváčikov a ich rodičov je 8. - 9. apríl. V piatok od 14:30 do 18:00 a v sobotu od
8:00 do 12:00 bude prebiehať prihlasovanie detí do školy. Forma zápisu bude podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Viac informácii nájdete na stránkach škôl. Mimo tohto termínu nebude možné prihlášky odosielať. Rodičia,
ktorí nemajú možnosť registrovať sa online, si v týchto termínoch môžu vyzdvihnúť tlačivo na školách.
Kľúčovým kritériom pre prijatie žiaka na
konkrétnu základnú školu, je trvalý pobyt v
spádovej oblasti školy. Zoznam ulíc oblasti je
zverejnený na stránkach škôl. O prípadnom
štúdiu v zahraničí je nevyhnutné informovať
spádovú školu.Každá škola bude mať online
prihlášku zverejnenú na svojom webe. Následne bude škola kontaktovať rodičov kvôli

overeniu údajov (občiansky preukaz, rodný
list dieťaťa). Rozhodnutie o prijatí dostanú
rodičia v priebehu júna.
Ružinov poskytuje prváčikom aj jednorazový príspevok pri nástupe do školy. Dá sa
oň požiadať do konca mája v školskom roku,
kedy dieťa nastúpilo do školy.

Blíži sa aj termín na prihlasovanie budúcich škôlkarov. Rodičia detí, ktoré budú
mať od septembra vek 3 roky, teda vek
na to, aby mohli chodiť do materskej školy, ich budú môcť prihlasovať začiatkom
mája. Presný termín bude zverejnený na
webe mestskej časti a súčasne aj jednotlivých materských škôl.
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TEST ĽUDSKOSTI
Každý z nás občas dostane od života ranu. Občas ťažkú. Občas sa z nej nedokážeme dlho
spamätať. Občas takúto ranu dostane celá spoločnosť. Ako keď nás pred dvoma rokmi
prekvapila pandémia.
Mali sme pocit, že je to to najhoršie, čo by sa nám mohlo stať a neustále si opakovali,
ako veľmi chceme žiť svoje „staré“ životy. A vtedy prišlo ráno, aké by sme si nikdy
nepredstavili. Vojna hneď za našimi hranicami a s ňou ľudia, ktorí utekajú pred jej
hrôzami.
Každý z nich je iný. Inak vyzerá, je inak starý, má iné vzdelanie... Ale všetci stratili
svoj domov. Mnohí aj svojich blízkych. To ako vnímame zlo, pred ktorým utekajú a ako ich
prijímame, je testom našej ľudskosti. Ukazuje, akí sme ľudia a či si aj my zaslúžime, aby
sa iní postavili za nás.
foto: Lucia Derčalíková
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MAMA AJ UČITELIA O RUŽINOVSKOM GYMNAZISTOVI RYBÁROVI

TAKÝ OBYČAJNÝ CHALAN

Keď zaznel záverečný klaksón po hokejovom olympijskom boji o bronz, na štadióne v Pekingu vypukla v našom
tíme na ľade aj na našej striedačke absolútna eufória. Brankár Patrik Rybár po prvotných oslavách prišiel medzi
novinárov úplne pokojný. Pôsobil tak, že si ani neuvedomuje, aký historický zápis sa podaril tímu, ktorého bol
súčasťou. Taký pokojný vraj býva a býval vždy. Doma aj v škole, spomína jeho mama aj učitelia z ružinovského
Gymnázia L. Novomeského.

foto: TASR

Patrik Rybár je tretím študentom tohto
gymnázia, ktorý sa môže pochváliť olympijskou medailou. Pred ním to dokázali
krasokorčuliar Jozef Sabovčík a tenista
Miloš Mečíř. Cesta na vrchol však nebola
jednoduchá. Vždy ide o mimoriadnu obetu – ranné vstávanie na tréningy, omnoho
menej času s kamarátmi, víkendové cestovanie na turnaje.

Individuálny plán
nezneužíval
Patrik Rybár ako gymnazista s tým nemal
nikdy problém. „Mal individuálny študijný plán, ale nikdy to nezneužíval,“ spomína riaditeľ školy Norbert Kyndl, ktorý
dodáva, že reprezentant bol nielen dobrý
športovec, ale aj dobrý žiak. „Hral hokej
a dobre ho hral,“ podotkol. Za pravdu mu
dáva aj bývalá triedna učiteľka Andrea Letková. „Klasifikáciu si vždy urobil tak, ako
mal,“ spomína. Je presvedčená, že úspech
si za roky driny zaslúžil.
Nebol by však vraj siahol na medailu, ak
by nemal správne upratané priority. „To
mu dalo veľmi veľa. To mal z rodiny,“ povedala. Na vzdelávanie podľa jej slov dohliadal aj Patrikova mama. Tiež pedago-

gička. „Boli sme v pravidelnom kontakte.
O svojho syna sa rodičia zaujímali. Vždy
mi hovorila – dajte mi vedieť, keby sa niečo dialo. Učenie je prvoradé, študijné veci
musí mať na poriadku,“ dodáva.
Patrik však dokázal zladiť školu so športom. „Ťažko sa mi to – ako tiež učiteľke
- hovorí a hodnotí... nechcem sa chváliť
a nechcem ho chváliť, ale na základnej
škole bol jednotkár, na strednej mal nejaké dvojky,“ prezrádza mama o synovi,
ktorého dnes pozná celé Slovensko, nielen
hokejoví fanúšikovia. Za Blaženou Rybárovou si po rady chodila aj mama iného
športovca. „Ako to robíš, že sa tak dobre
učí? Ten môj to nezvláda,“ opisuje jednu
z príhod.

Zápas proti USA
Aj tým dáva najavo, že na Patrika neplatili vyhrážky či zákazy. Nebolo vraj nikdy
treba. Keď sa pýtame, či môžeme napísať,
že je zodpovedný a cieľavedomý, pritakáva len veľmi pomaly. Na prvom mieste
u Rybárovcov vládne pokora, čo mama
prízvukuje viackrát. Najmä teraz, keď sa
o jej synovi píše a hovorí všade. „Kariéra
môže byť veľmi krátka,“ upozorňuje.

Patrik ju má však rozbehnutú perfektne. Aj
keď väčšina fanúšikov čakala, že brankárskou jednotkou v Pekingu bude Branislav
Konrád, Patrik Rybár svoju šancu využil
naplno. Keď sa aj po Matejovi Tomekovi
dostal do bránky proti Švédom, potom do
nej už nepustil nikoho.
Po Nemcoch sa zaskvel perfektným výkonom aj proti USA. „Pozerala som ráno
hokej, na vyučovanie som dobehla dve
minúty pred ôsmou,“ hovorí mama. Ešte
teraz spomína na to, aké úžasné pocity
mala. Ako sa žiaci v triede radovali. „My sa
tešíme, ale užívame si to v pokoji,“ prezrádza. Možno tú pokojnú povahu teda Patrik
zdedil po mame, brankárske majstrovstvo
zase po otcovi, známom Pavlovi Rybárovi.
„Nikdy nebol frajer. Na hodinách biológie
aj telesnej výchovy si plnil svoje povinnosti. Aj keď hral hokej, behal, skákal... neulieval sa,“ dodáva zase triedna učiteľka.

Aký je v televízii, taký
je aj v súkromí
Aj preto bol podľa nej v triede obľúbený.
Príjemným vystupovaním a plnením si
povinností si nezískal len spolužiakov,
ale aj pedagógov. „Také vystupovanie, ako
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mal v televízii, mal aj v škole. Navyše, na
čom sme sa dohodli, to platilo,“ prezrádza
s tým, že Rybárova trieda bola skutočne
dobrý kolektív. Veď podľa mamy ho zapojili aj do programu na stužkovej slávnosti
a to aj napriek tomu, že na prípravách sa
nestihol veľmi podieľať. Spoľahli sa však
na dobré vzťahy, ktoré v triede panovali.
„Tešíme sa, keď sa s ním zase stretneme,“
hovorí riaditeľ aj triedna učiteľka.
Momentálne má však Patrik ešte hokejové povinnosti. Olympijské zápolenia totiž
nebývajú na konci sezóny. V tom je rozdiel s majstrovstvami sveta. „Bol doma len
krátko. Ani sme si ho nejako nestihli užiť.
Chalani ten úspech ani nestihli preniesť na
iných ľudí. Navyše eufória sa rýchlo zmenila na smútok,“ hovorí mama Rybárová.

Už zase študuje
Pripomína tým udalosti, ktoré sa udiali
krátko po návrate reprezentácie z Pekingu
a tesne pred odletom hokejistov do klubov,
keď vypukol konflikt na Ukrajine. „Musíte
na to myslieť, aj keby ste nechceli. Dotýka
sa nás to. Mnohí hrajú v KHL,“ povie.
Vlastne sa aj teší, keď syna budú mať opäť
doma. Ten už čas delí na viacero strán. „Minulý rok sa oženil, takže je to prirodzené,“
objasní a medzi rečou spomenie ešte jednu
synovu aktivitu. „Po gymnáziu vyštudoval
bakalára na Ekonomickej univerzite – hospodársku informatiku. Druhý stupeň už
nestihol, lebo chytal v Česku, vo Fínsku. Ale
teraz zase študuje diaľkovo,“ dodáva s tým,
že ak sa chce, dá sa to. Môže byť tak motiváciou aj pre omnoho mladších športovcov.

foto: archív B.R.

Popri hokeji si teda Patrik Rybár plní aj sen
o vzdelaní. Vo svojej kariére ustál aj tlaky,
ktoré boli na neho vyvíjané preto, že sa vydal na rovnakú dráhu ako jeho otec. „Ten
tlak tam vždy bol, on si však išiel za svojim
snom. Ale s pokorou,“ prízvukuje triedna
učiteľka Letková.

Uznanie od spoluhráčov
aj trénera
Tá drina a obeta sa však oplatila. Slovenská
reprezentácia sa po veľkej dráme prebojovalo cez tím USA do semifinále. Patrik
Rybár vychytal víťazstvo, aj keď inkasoval
trest v hre. Vykorčuľoval až do medzikružia, kde prikryl puk. Vtedy hovoril, že ani
nevedel o pravidle, aby sa to nemohlo. Stále však so stoickým pokojom. „On je taký

obyčajný chalan. Presne tak ako bol obyčajný študent,“ povedala jeho mama.
V mixzóne ho však po tomto zápase
chválili všetci spoluhráči. Aj tréner Craig
Ramsay. „Jeho pokoj nakazil celý tím.
Mnohokrát, ak spravíte chybu a viete, že
je problém, tak vás upokojí brankár, ktorý
chytí puk veľmi ľahko. To vám dodá sebavedomie, aby ste sa nebáli hrať,“ adresoval
mu pozitívne slová. A Slováci hrali. Hovorí
sa, že kto chce medailu, musí vyhrať posledný zápas. Našim chlapcom sa to podarilo. Po 60 minútach so Švédskom prišiel
Patrik Rybár po prvotných oslavách medzi
novinárov úplne pokojný. Pôsobil tak, že si
ani neuvedomuje, aký historický zápis sa
podaril tímu, ktorého bol súčasťou. Jednoducho - taký obyčajný chalan.

POLITICKÁ REKLAMA
Objednávateľ: JUDr. Matúš Méheš, Seberíniho 8, 821 03 Bratislava | Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 357 282 13
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TEATRO WÜSTENROT V RUŽINOVE

FRIDA PREŽÍVA TRÁPENIE AJ OSLAVU ŽIVOTA

Muzikál Frida mal už viac ako sto repríz a tie posledné už na novej pôde. Potom, čo sa začalo s búraním Istropolisu,
muselo si divadlo Teatro Wüstenrot hľadať novú strechu nad hlavou. Aj s muzikálom o legendárnej mexickej maliarke ju našlo v ružinovskom Dome kultúry.

foto: gedur.sk

Dva roky bojuje kultúra o prežitie. Aj ju
zachvátila pandémia koronavírusu a diváci nemohli chodiť do divadla vôbec, alebo
len vo veľmi malých počtoch. Návrat do
niekdajšieho normálu je ešte ťažší pre divadlo, ktoré si po rokoch muselo hľadať
nové sídlo.

stavu Kristíny (Cristi). Sestru Fridy, ktorú stvárňuje Katarína Ivanková. „Katka je
vďačný, profesionálny partner na javisku,
miestami nevyspytateľná, tak musím byť
stále v strehu,“ hovorí o divadelnej kolegyni. Obe dávajú do predstavenia všetko z pódia ide neskutočná energia.

Teatro Wüstenrot však vlani na jeseň našlo
nové, práve v našej mestskej časti. „Tri mesiace som chodil po kulturákoch,“ hovorí
jeho riaditeľ Rudolf Geri. Vyberal, prehodnocoval, rozhodoval sa. Detailov, ktoré zohrávajú úlohu, je veľa. „Či je čistá chodba,
aké je javisko, veľkosť, parkovanie, tradícia
divadelníctva,“ objasňuje a dúfa, že snáď sa
ľudia opäť naučia spoločensky žiť.

Silný príbeh

Obľúbené herečky

„Netrpím v živote ako ona, žijem radostný život,“ dodáva. Po dieťati však túži
rovnako ako Frida. „Najťažšia pasáž je tá,
keď hovorím Diegovi, že chcem dieťa, každá žena chce mať dieťa, to vy muži nikdy
nepochopíte,“ vracia sa herečka k deju
z ružinovských divadelných dosiek, kde
jej partnera hrá Tomáš Palonder. „Mám
veľmi pozitívny vzťah k Ružinovu, ja som
tu vyrástol, chodil som tu do školy aj do
kina,“ prezradil. Už vtedy sa teda formoval
jeho vzťah k herectvu. Spomienky na túto
mestskú časť má podľa vlastných slov len
pozitívne.

Na pôvodný slovenský muzikál Frida –
maľovať a milovať ich prišlo zopár desiatok. Aj keď sála nebola celkom vypredaná,
herci sa tešili, že vôbec prišli. „Hrá sa mi tu
veľmi dobre. Cítili sme, že diváci sa chcú
baviť, že počúvajú,“ povedala herečka Mirka Gális Partlová.
V muzikáli s hudbou skladateľa a producenta Rudolfa Geriho, autora libreta a textov piesní Daniela Heviera a spoluautora
libreta a režiséra Karola Vosátka, hrá po-

Taká, aká bola Frida energická, je rovnaká
v živote aj Katka Ivanková. „Milujem život,
nadovšetko milujem ľudí. Ale nemaľujem.
Z výtvarnej výchovy som mala aj štvorku.
Ale na obrazy sa rada pozerám,“ zasmeje sa herečka a prezrádza aj to, v čom sú
s hlavnou postavou rozdielne.

Pamiatka na otca
Teraz sa zase chodia pozerať diváci na ich
talent. Ten oceňuje aj Rudolf Geri. „Obsadzoval som ľudí, ktorí sa mi hodia do
motívov, najskôr to však mal byť len výber
skladieb. Vyberal som si ľudí, ktorí veľmi
dobre spievajú, rád totiž robím s ľuďmi,
ktorí vedia spievať,“ prezrádza svoj kľúč
autor. Napísaniu muzikálu sa však dlho
bránil. Aj keď Katka Ivanková iniciovala
niekoľko rozhovorov na túto tému. „Je to
oscarový film. Zamýšľal som sa, ako by
som to poňal iným spôsobom. Ja mám rád,
keď je to moja hudba, keď to napíšem celé.
Štartovacím kľúčom bola smrť môjho otca,
ktorý mi hovoril, že nie všetko je len riaditeľovanie a produkcia, si hlavne skladateľ,
dirigent, tak píš, takže ja som Fridu napísal za niekoľko hodín,“ prezrádza jeden
z trojice autorov, ktorý napokon pamiatke
svojho zosnulého otca venoval práve toto
dielo.
V ružinovskom Dome kultúry (Cultus) si
ho môžete pozrieť aj vy. Herci vo farebných
kostýmoch za sprievodu živého orchestra
predvedú oslavu života maliarky Fridy
Kahlo (Katarína Ivanková), ktorá milovala
Diega Riveru (Tomáš Palonder), avšak v istom období sa o neho musela deliť so svoju
sestrou Cristi (Mirka Gális Partlová).

KÚPIME VÁŠ BYT A MÔŽETE
V ŇOM OSTAŤ BÝVAŤ
KÚPIME PODIEL
VO VAŠOM BYTE

www.wfg.sk
Spolok sv. Vincenta de Paul, Dom nádeje
Tomášikova 8A, 82103 Bratislava

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z RUŽINOVA

www.tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk

Denný stacionár pre seniorov odkázaných na pomoc počas dňa
poskytuje sociálne služby v Dome nádeje.
Prevádzkové hodiny: pondelok -piatok od 7.00 hod – 17.00 hod
bližšie informácie tel. č. 0911 352 331 alebo 0911 432 922
www.ozanam-sk.com

neobmedzený prístup
k informáciám

živé
vysielanie TVR

archív TV relácií
a vydaní ECHA

V RUŽINOVE SA STARÁ O ZVIERATKÁ JEDNA
Z NAJLEPŠÍCH VETERINÁRNYCH AMBULANCIÍ

Veterinárna ambulancia SpektraVet je
súčasťou združenia spolupracujúcich
veterinárnych kliník PrimaVet v Rači,
EasyVet v Petržalke a LionVet v Ivanke
pri Dunaji. Veľmi si zakladáme na komplexnosti našich služieb. Sme združenie
kliník, ktoré úzko spolupracuje a navzájom
sa dopĺňa. SpektraVet funguje od roku
2018, za tú dobu sa vypracovala na úroveň
najvyhľadávanejšej veterinárnej ambulancie v bratislavskom Ružinove. Nájdete
u nás profesionálnu starostlivosť, či už ide
o preventívnu medicínu, rôzne vyšetrenia, internú medicínu, chirurgické zákroky,
hospitalizáciu, chovateľské, výživové poradenstvo, pomoc pri pôrode či v posledných
chvíľach života zvieratka.

„V našej ambulancii sa zameriavame na
takmer všetko od strihania pazúrikov po
operácie. Mojim odborným zameraním je
hlavne chirurgia. Psy a najmä šteniatka sú
experti na to, že vedia hocičo zjesť a veľmi
často je potrebné potom tieto „maškrty“
z nich vybrať,“ opisuje veterinár MVDr. Lukáš Kalamen. Neoddeliteľnou súčasťou
nášho tímu je aj veterinárna lekárka MVDr.
Veronika Krupová, ktorá sa zameriava predovšetkým na dermatológiu (kožné ochorenia, alergie) a laboratórne vyšetrenia.
O úpravu klientov v salóne Veselá Labka sa
stará Lucka Kristiňáková.

Tak ako je návšteva lekára pre ľudí zväčša stresujúca, tak aj návšteva veterinára
vo svojej podstate môže vyvolávať
u zvieracích pacientov negatívne reakcie.
Príjemným prostredím a ľudským prístupom sa snažíme dokázať majiteľom aj ich
zvieracím pacientom, že zvieratká nemusia byť vystresované a lekári sa im môžu
nerušene venovať. Pri návšteve naši klienti oceňujú bezproblémové parkovanie,
útulnú čakáreň, bezplatné občerstvenie
a WiFi pripojenie. Čas vyšetrenia si rezervujete telefonicky na čísle 0903 494
000. Sme tu pre vás už aj cez víkendy

a keďže zvieratká si nevyberajú čas, kedy
potrebujú odbornú a profesionálnu pomoc,
ponúkame starostlivosť aj mimo bežných
otváracích hodín na partnerskej klinike PrimaVet v Rači, kde funguje pohotovosť do
24:00.
Ambulancia disponuje moderným vybavením, ktoré dopĺňame a vylepšujeme
podľa potreby a možností, o ktorých sa
dozviete viac už v nasledujúcom vydaní.
Útroby našej ambulancie sme sa rozhodli
pre vás poodhaliť so zámerom informovať
vás, čo od nás vlastne dostávate. Čo sa
deje počas vyšetrení vašich miláčikov, ako
bezprostredne spolupracuje um lekárov
a technika, v snahe uľaviť malým pacientom a skvalitniť ich životy.
Veterinárna ambulancia SpektraVet,
Ružinovská 1/4814 Bratislava - Ružinov
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI: ANKETA

PENIAZE NA DOTÁCIE, ALEBO VÝSTAVBU ŠKÔLOK?

V Ružinovskom Echu sa poslancov každý mesiac pýtame na ich názor na témy, o ktoré sa v danom období intenzívnejšie zaujímate. Vďaka jednoznačnému a zrozumiteľnému formátu odpovedí „áno – nie – neviem“ spoznáte
postoje poslancov k jednotlivým témam a uvidíte, ako by hlasovali v prípade, že by sa takáto téma dostala do
programu ružinovského zastupiteľstva. Dnešnou témou je kapacita materských škôl. Blíži sa termín prihlasovania
detí do škôlok. Ružinov rovnako ako zvyšok Bratislavy už roky zápasí s nedostatkom miest a teraz by sme potrebovali približne sto. Mala by podľa vás mestská časť schváliť zavedenie dotácie pre tých rodičov, ktorých dieťaťu sa
neušlo miesto v škôlke? A to aj za cenu, že by to znamenalo menej peňazí na rozširovanie kapacít materských škôl
a zvyšovanie poplatkov pre deti, ktoré sa do škôlok dostali?
Mgr. Eva Bacigalová
Tím Ružinov (Nivy)

PaedDr. Mária Barancová
Tím Ružinov (Prievoz)

?

JUDr. Michaela Biharyová
Tím Ružinov (Trávniky)

?

NIE - Optimálnou, aj keď dlhšou cestou je
rozširovanie kapacít v existujúcich materských školách a budovanie nových.

NEVIEM - Závisí to od okolností, ale v prvom rade treba rozširovať kapacity a zaistiť
tak trvalú udržateľnosť.

NEVIEM – Záleží na tom, akého počtu detí
by sa to týkalo.

Mgr. Kamil Bodnár
Team Vallo pre Ružinov – sever (Štrkovec)

Ing. František Bolgáč
Team Vallo pre Ružinov – sever (Štrkovec)

Mgr. Boris Čechvala
Team Vallo pre Ružinov – sever (Starý Ružinov)

ÁNO - Čiastočne dotovať a v budúcnosti
šetriť financie na materské školy nekupovaním predražených pozemkov.

ÁNO - Nesúhlasím s tvrdením, že jediné
použiteľné zdroje v rozpočte sú tie na budovanie nových škôlok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Monika Ďurajková
Team Vallo pre Ružinov – juh (Prievoz)

Mgr. Martin Ferák
nezaradený (Trávniky)

Ing. Michal Gašaj, PhD.
SME Ružinov (Nivy)

?

ÁNO - Chýbajú stovky miest. Kauzalita
v otázke neplatí, financie sa dajú nájsť napr.
úsporou pri verejných obstarávaniach.

NEVIEM - Kapacity MŠ mali byť dávno
navýšené! Problém je tu roky a dal sa predvídať.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikolaj Gečevský
SME Ružinov (Prievoz)

Mgr. Peter Herceg
Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)

Mgr. Ivan Kraszkó
Team Vallo pre Ružinov – juh (Ružová dolina)

NIE - Našou úlohou je zvyšovať kapacitu
a zároveň preverovať, ktoré dieťa naozaj je
a ktoré nie je z Ružinova.

NIE - Taká dotácia nemá zmysel, peniaze
treba na budovanie nových kapacít škôlok
a zaplatenie kvalitných pedagógov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.ruzinov.sk
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Ing. Marcela Kulifajová
Tím Ružinov (Štrkovec)

Ing. Petra Kurhajcová
SME Ružinov (Trávniky)

Mgr. et Mgr. Marek Machata
Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka)

ÁNO - Malo by však záležať od solventnosti
rodiny. Niektoré matky musia pracovať a takým rodinám treba pomôcť.

ÁNO - Prioritou MČ však musí ostať vytvorenie dostatočného počtu miest v MŠ pre
všetky ružinovské deti.

NIE - Finančné prostriedky by som využil
na budovanie nových kapacít materských
škôl.

Mgr. Maroš Mačuha, PhD.
Tím Ružinov (Ostredky)

Mgr. Jozef Matúšek
nezávislý (Starý Ružinov)

JUDr. Matúš Méheš
SME Ružinov (Pošeň)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁNO – Ak budú nastavené striktné podmienky a kým bude obec pripravená pokryť
potrebné kapacity MŠ.

Ing. Martin Patoprstý
Tím Ružinov (Ostredky)

Silvia Pilková
nezaradená (Trnávka)

Ing. Vladimír Sirotka, PhD.
Tím Ružinov (Ostredky)

NEVIEM - Každý rok pridávame desiatky
nových miest. Úlohou samosprávy je totiž
zabezpečiť vlastné kapacity.

NIE

ÁNO – Našou prioritou musí byť rozširovanie kapacít. Pokiaľ to tak nebude, príspevok
niektorým veľmi pomôže.

Ing. Katarína Šimončičová
Team Vallo pre Ružinov-juh (Nivy)

Ing. arch. Lucia Štasselová
Team Vallo pre Ružinov-juh (Pošeň)

Ing. Peter Strapák
Team Vallo pre Ružinov-sever (Trnávka)

ÁNO - Čiastočne áno, téma nie na jednu
vetu, potrebná diskusia, sú zmenené podmienky, treba šetriť, stavať.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁNO - Čiastočne kompenzovať, ale nezaťažovať obyvateľov poplatkami.

?

Mgr. Michal Vicáň
SME Ružinov (Ružová dolina)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Väčšina samospráv dopláca na obdobie, kedy sa (najmä v 90-tych rokoch) budovy
materských škôl odpredávali. Nárast pôrodnosti a zavedenie povinnej predškolskej
výchovy, kedy sa prijímajú prednostne päťročné deti, znamená výrazný nápor na kapacity materských škôl. Podľa odhadov by Ružinov potreboval približne sto miest, pre
porovnanie, pred desiatimi rokmi (2012/2013) mestská časť nedokázala umiestniť 578
detí, v roku 2016 už 572 a minulý rok toto číslo kleslo na 82. Predškolské vzdelávanie
je tzv. originálna kompetencia samospráv, a teda sa ich budovanie a chod financuje
z rozpočtu mestskej časti. Vybudovanie jedného miesta stojí 20-tisíc eur a ročné náklady na jedno dieťa sú ďalších približne 3-tisíc eur. Za posledné tri roky v Ružinove
pribudlo v škôlkach 150 miest a do konca roka to bude ďalších sto miest. V rámci
rozpočtu predstavujú výdavky na materské a základné školy až 52 percent.

www.tvr.sk
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NEOBYČAJNÉ
OSOBNOSTI V TVR
V Ružinove žije veľa známych či menej známych ľudí, ktorých životné príbehy stojí za to poznať. V našej relácii Neobyčajné osobnosti moderátor Andrej Wallner predstavuje práve takýchto ľudí.
Veľakrát sú to aj naši susedia, spolupracovníci, učitelia, vedci,
športovci… a my ani len netušíme, ako veľmi prispeli k lepšiemu
a krajšiemu životu v Ružinove a často aj za jeho hranicami.
Ich životné príbehy, práca, pomáhanie či skutky sú naozaj neobyčajné a my sa o ne s Vami s nadšením podelíme. A ak aj Vy poznáte nejakého takéhoto vzácneho človeka, tak nám dajte vedieť,
radi ho u nás privítame.

UPC
• analóg - kanál CH87
• digitál - poz.71 frek. 578 Mhz
TELEKOM MAGIO
• digitálne vysielanie
v HD: pozícia 609, 214*

krížovka 28
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Benjamin Franklin: Nepredávajte počestnosť, aby ste si kúpili bohatstvo, ...
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Benjamin Franklin:
Nepredávajte počestnosť, aby ste si kúpili bohatstvo,
...(dokončenie v tajničke krížovky).

NAŠE GRANTY POMÁHAJÚ
KOMUNITÁM V OKOLÍ
Využite náš grantový program Dobrý sused a získajte až 4 000 eur
na zlepšenie nášho spoločného okolia.

slovnaftludom.sk

Інформація для українців,
що прибувають у Словаччину
a informácie pre ľudí, ktorí
poskytujú ubytovanie

ua.gov.sk

www.ruzinov.sk

3. - 10. a 24. 4. 2022

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti.
vstupné 3 eurá.

4. 4. 2022

LORDI
Škandalózna komédia s hviezdnym
obsadením. Teatro Wüstenrot

11. 4. 2022

VTÁK
Hra o sexualite, alibizme
a premenlivosti lásky.

SDNIVY
3. 4. 2022
Súťažná 18
www.nostalgia.sk

SDPRIEVOZ

12. 4. 2022

24. 4. 2022

ROZBITÉ VIANOCE
ZOZNAMKA
Komédia o manželstve po tridsiatich BRATISLAVA HOT SERENADERSO
rokoch, ktoré pripomína
Autorská komédia je vzrušujúcou
Orchester hot-jazzovej hudby
hrou s mužsko-ženským princípom.
„hviezdne vojny“.
20. a 30. rokov

8. 4. 2022

29.4. 2022

utorok/ streda

Kaštieľska 30
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE
Tvorivé popoludnie
pre malých i veľkých.
2. 4. 2022

Záhradnícka 95
www.rnd.sk

MUŽSKÉ ODDELENIE
Správa z nemocnice o mužoch,
ale aj ženách alebo Trpká
komédia o tom, ako sa otvárajú
telá a duše na mužskom oddelení.

DEŇ ZEME V PRIEVOZE
Hry, sadenie byliniek, vystúpenia a
tvorivé dielničky
12. 4. 2022

JÁÁÁNOŠÍÍÍK
Jááánošííík po tristo rokoch so
SĽUK-om.

JOGA PRE SENIOROV
vstupné zadarmo pre seniorov
z Ružinova
27. 4. 2022

PÁN STROM
Dramatické rozprávanie
o človeku a prírode v zaujímavej
komédii.

