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SLUŽBY MAGISTRÁTU
NOVÁ FIRMA NA VEREJNÉ OSVETLENIE
Upozornenia na nefungujúce osvetlenie máme na stole takmer každý deň. Aj my sme však bezmocní, riešenie je 
totiž v rukách hlavného mesta a súkromnej spoločnosti  Siemens, s ktorou má hlavné mesto uzatvorenú zmluvu. 
Zmeniť by to mohol zámer o vzniku novej firmy, a čas na nápravu by sa tak mohol podstatne skrátiť, čo by iste po-
tešilo všetkých občanov. 

Za posledné dva roky sa výrazne zvýšil 
počet podnetov, v ktorých nás upozor-
ňujete na nefungujúce pouličné osvet-
lenie. Pribúda e-mailov aj telefonátov, 
v ktorých sa sťažujete na tmavé ulice. 
 
Dožadujete sa, aby sme pristúpili k prob-
lému zodpovedne a konali. Problém je  
v zimnom období ešte badateľnejší, keďže 
sa  stmieva skôr ako v lete.

Mestská časť by určite tieto podnety riešila 
rada, avšak nemôže. Riešiť tento problém 
totiž nie je v kompetencii mestskej čas-
ti, ale magistrátu a spoločnosti Siemens.  
Práve preto na vaše otázky musíme často 
odpovedať negatívne.

Koniec zmluvy

V celej tejto situácii sa vynára aj 
ďaľší problém. Dodávateľovi služ-
by sa už pred rokmi skončila zmluva  
a dlhodobo sa nedarilo obstarať novú spo-
ločnosť. Zdá sa však, že už svitá na lepšie 
časy. O osvetlenie by sa mala starať nová 
mestská firma – Technické siete Bratislava. 
Jej vznik sa už črtá.

Okrem toho, že riešenie problémov by 
malo byť flexibilnejšie, keďže mesto bude 
mať odpoveď vo vlastných rukách, malo by 
zároveň aj ušetriť poriadny balík financií.  
Nebude totiž musieť doplácať na sprostred-
kovateľské provízie.

Ďalšie projekty

Popri verejnom osvetlení sa do pozor-
nosti dostávajú aj ďalšie významné pro-
jekty ako mestská optická sieť, či sku-
točnosť, že lampy by mali byť prepájané 
dátovými káblami. Mali by sa tak dať 
využívať ako senzory a do hry sa dostáva 
aj napojenie bezpečnostných kamier na 
mestskú políciu, čo by výrazne malo zvý-
šiť aj bezpečnosť v uliciach nielen našej 
mestskej časti. 

Mesto, a teda aj naša mestská časť, by 
mali byť viac osvetlené bez nebezpeč-
ných tmavých opustených zákutí. Ve-
černé prechádzky či neskoré návraty   
z práce by tak mali byť aj v zimných 
mesiacoch pokojnejšie. Keďže však ide  
o skutočne veľký projekt, ktorý si vyža-
duje milióny eur, na jeho realizáciu je 
treba aj viac času. 

Už ho však odobrila mestská rada, od-
súhlasiť ho ešte musí mestské zastu-
piteľstvo. (štvrtok 18.11. 2021, pozn. 
red. - výsledok hlasovania tak nebol do 
uzávierky mesačníka známy). Potom 
sa môže začať so samotnou realizáciou. 
To by teda malo byť pozitívnou správou 
hlavne pre občanov.

Milí 
Ružinovčania,
v čase, keď dr-
žíte v rukách 
tento výtlačok 
Ružinovského 
Echa, sa rok 
2021 pomaly 
chýli ku koncu. 
Pevne verím, 
že sa nám ho 
podarí zavŕšiť jedným špeciálnym dar-
čekom pre všetkých, ktorým na Ruži-
nove a jeho najvzácnejších miestach 
záleží: po viac ako desiatich rokoch 
rokovaní nám konečne ministerstvo 
vnútra ponúklo pozemky okolo jaze-
ra Štrkovec: pod detským ihriskom  
a športovým areálom, ako aj väčšinu 
zelene v jeho okolí. 

Ak ružinovskí poslanci v decembri 
schvália predložené uznesenie, mest-
ská časť bude mať pod kontrolou už v 
podstate celý Štrkovec (s výnimkou se-
vernej strany, kde sú v súkromných ru-
kách hotel Junior a minigolf). Tým de-
finitívne zabezpečíme, že detské ihrisko  
a športoviská si navždy zachovajú svo-
ju funkciu a nikdy tam nevznikne ne-
jaký development - a konečne budeme 
môcť začať pripravovať ich rekonštruk-
ciu a obnovu. 

Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru, 
no posledné týždne pred nimi bývajú 
často presným opakom tejto charak-
teristiky: snaha pred koncom roka 
dohnať termíny a všetko zameškané, 
kombinovaná so zháňaním darčekov 
a zúraciou epidémiou, to všetko je 
niekedy náročnejšie, než bol celý pred-
chádzajúci zvyšok roka. "Predvianočný 
predpríbeh” dokáže dať každému z nás 
poriadne zabrať. Napriek tomu dúfam, 
že si nájdete čas aj na seba a na tých, 
ktorých máte radi a toto krásne pred-
vianočné obdobie si vychutnáte spolu 
s nimi.

Dovoľte mi zapriať Vám čo najviac po-
koja nielen počas sviatkov, šťastie, po-
hodu a v ťažkej dobe najmä zdravie a 
dobré vzťahy - dve najdôležitejšie veci, 
ktoré určujú skutočnú kvalitu nášho 
života.

Váš starosta

KALENDÁR
24. nov.  Poslanecké stredy: 
 Ivan Kraszkó (Ružová dolina)

1. dec.  Poslanecké stredy: 
 Martin Ferák (Trávniky)

8. dec.  Poslanecké stredy: 
 Matúš Méheš (Pošeň)

15. dec.  Poslanecké stredy: 
 Monika Ďurajková (Prievoz)

22. dec.  Poslanecké stredy: 
 František Bolgáč (Štrkovec)

Ďalšie dátumy stretnutí poslancov s občanmi v roku 2022 budú zverejnené 
na stránke www.ruzinov.sk po tom, ako bude dohodnutý harmonogram.

Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu 
vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup  

a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk 
(mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). 

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: 
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská 

časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.

DETSKÉ IHRISKO PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE
AREÁL DO RÚK RUŽINOVA  
Najväčšie detské ihrisko v Bratislave prejde konečne do vlastníctva mest-
skej časti. Ministerstvo vnútra, ktoré je vlastníkom pozemkov, sa s mestskou 
časťou dohodlo na odpredaji za 10 percent trhovej ceny. Kúpu ešte musia 
potvrdiť poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva.

Na prvý pohľad sa to môže zdať jednodu-
ché – samospráva sa stará o detské ihris-
ko, ktoré už takmer polstoročie stojí na 
pozemku niektorej zo štátnych inštitúcií. 
Prečo je teda dnes ihrisko v takomto stave? 

Rekonštrukcia ihriska

Keďže Ružinov pozemok nevlastní, ne-
mohol na ňom robiť žiadne väčšie rekon-
štrukčné práce. Rekonštruovať by ho totiž 
smel len v takom prípade, ak by vlastník 
pozemku nebol známy, čo však v tomto 
prípade neplatí. 

Rokovanie s ministerstvom

„Pôvodne sme rokovali len o pozemkoch 
pod Areálom hier Radosť, pod amfite-

átrom a detským ihriskom, pod našimi 
športoviskami. Podarilo sa nám do toho 
však pridať aj zvyšné pozemky, ktoré mi-
nisterstvo vlastnilo v okolí jazera. Trhovú 
cenu tohto pozemku znalci určili na 6,03 
milióna eur, ministerstvo nám ju ponúka 
za desať percent hodnoty, teda 603-tisíc 
eur,“ vysvetľuje starosta Martin Chren.

Ako ďalej...

Po získaní pozemkov bude môcť mestská 
časť začať pracovať na jeho obnove a pred-
pokladá sa, že na rekonštrukciu bude mož-
né využiť peniaze z fondov Európskej únie. 
Neplánuje sa tu žiadna výstavba, naopak, 
charakter lokality má byť zachovaný, čo sa 
jednoznačne uvádza aj v zmluve s minis-
terstvom vnútra.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: MILETIČKA PRED 20 ROKMI  
Poznáte kultové trhovisko na Miletičo-
vej ulici? Jedinečný priestor pod holým 
nebom, ktorý je charakteristický vôňami aj 
chuťami, vznikol tam, kde bol kedysi známy 
bitúnok. Jeho história siaha až do konca 19. 
storočia, zmienky o súčasnom trhovisku 
sa datujú do 70. rokov minulého storočia.  
 
A ako vyzeralo trhovisko na začiatku tohto 
tisícročia? To dokumentuje fotografia z roku 
2001, ktorú nám do redakcie poslal náš čita-
teľ. Je na nej ešte vidieť aj množstvo billboar-
dov, z ktorých sa už viaceré boli odstránené 
a čoskoro by mali zmiznúť aj ďalšie.

Ak máte aj vy vo vašom archíve histo-
rické zábery či fotografie z Ružinova, 
pošlite nám ich naskenované na adresu  
fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejní-
me v ďalších číslach mesačníka.

foto: Vladimír Randa
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ROK 2021 V ČÍSLACH 
BILANCIA UPLYNULÝCH 12 MESIACOV V RUŽINOVE 
Nové školy, zrekonštruované cesty a ďalšie zrealizované aj naplánované projekty. Taký  bol rok v našej mestskej 
časti, kde opäť pribudli stovky nových občanov. Aj to je dôvod, prečo sú nutné miliónové investície. Čo sme posta-
vili, opravili, zrealizovali?  

Pozemky, ktoré 
získal Ružinov

Kúpou pozemkov v okolí Štrkoveckého ja-
zera mestská časť zabránila výstavbe v tejto 
lokalite. Navyše vďaka tomu, že sme odkú-
pili asi tretinu územia Ostredkov, sa už oby-
vatelia tejto časti Ružinova nemusia obávať 
neprimeraného zahusťovania. 

Ihriská 

V Ružinove máme desiatky detských ih-
rísk, rekonštrukcie čakajú viaceré z nich.  
Z nových ihrísk sa môžu tešiť obyvatelia 
Sedmokráskovej či Medzilaboreckej a pra-
cuje sa aj na rekonštrukcii ihriska Albrech-
tova.

Nezanikne ani futbalové ihrisko v Ružovej 
doline, keďže mestská časť ho získala do 
svojho vlastníctva. Aj naďalej má slúžiť ako 
športovisko. Tamojší obyvatelia sa tak ne-
musia obávať, že im pred oknami vyrastie 
monštrózna polyfunkčná budova, ktorá im 
bude brániť vo výhľade. 

Nové školy 

Žiaci už chodia do vynovenej ZŠ Borodáčo-
va, na ďalších školách sa zároveň rozširovali 
kapacity a vznikli nové triedy – pochváliť sa 
môžu napr. na Ostredkovej. Nové priestory 
sa budujú aj na Medzilaboreckej, obstaráva  
sa nový pavilón na Ostredkovej, projektuje 
sa prístavba na ZŠ Vrútocká a nová ško-
la, jedna z najmodernejších na Slovensku 
vznikla na Tomášikovej ulici v areáli gym-
názia. Významná je aj rekonštrukcia kuchy-
ne na ZŠ Ružová dolina.

Nové škôlky  
a zelené projekty

Pribúdajúci počet malých občanov Ruži-
nova si vyžaduje aj investície do nových 
vzdelávacích zariadení. Škôlka vznikne 
prestavbou knižnice na Tomášikovej ulici  
a usilujeme sa o vznik takýchto zariade-
ní aj v developerských projektoch Nuppu  
a Ovocné sady na Trnávke.

Tzv. „zelené projekty“ sa realizovali na MŠ 
Haburská 6, kde je zelená strecha a vodo-
zádržné opatrenia boli vybudované na ZŠ 
Vrútocká. Nemožno opomenúť ani projekt 
zateplenia budovy MŠ Bancíková.

Ulice

Ružinov má viac ako 110 kilometrov ciest  
a chodníkov. Za posledný rok sa zrekon-
štruovalo (príp. ešte rekonštruuje) 10 588 
m2 komunikácií (napr. Polárna, Haburská, 
Na Paši, Chlumeckého, Železná, Ružová 
dolina, Západná). Momentálne sa okrem 
iných opravuje 750 metrov dlhý úsek ulice 
Dr. Clementisa od Ružinovskej po Trnavskú 
cestu aj 175 metrov dlhý úsek Pavlovičovej 
od Staničnej po ulicu Na križovatkách. 

Regulované parkovanie 

V rámci lokality Starý Ružinov-východ je 
podľa prieskumov 1283 parkovacích miest 
(aj s vnútroblokmi). V tejto časti je v  tej-
to chvíli vyznačených cca 635 parkovacích 
miest (v rámci parkovacích pásov a samo-
statných parkovacích boxov) a vo vyznačo-
vaní sa pokračuje naďalej. Vnútroblokové 
spevnené plochy a komunikácie poskytnú 
parkovanie cca 591 vozidlám.   Mestská časť 
zatiaľ vydala približne 1600 elektronických 
povolení v rámci zóny regulovaného par-
kovania (zóna 500 bytov, Starý Ružinov-vý-
chod, Starý Ružinov-západ), obyvatelia sa 
môžu stále registrovať na www.ruzinov.sk.

Vraky

Tento rok sme dostali vyše 160 podnetov 
na dlhodobo odstavené vozidlá. 110 sme 
buď vyriešili dohovorom, a odpratali si ich 
majitelia sami, alebo ich mestská časť  dala 
odtiahnuť. Z parkovísk, chodníkov a ciest tak 
zmizli. Asi 20 vozidlám plynie lehota, takže 
majitelia ešte majú šancu odstrániť ich sami. 
Zvyšné vozidlá aktívne riešime.

Škôlkari

Do škôlok nastúpilo tento rok 2203 detí, ve-
nujeme sa im v 108 triedach. V nadväznosti 
na legislatívne zmeny boli niektoré deti, pre 
ktoré sa predprimárne vzdelávanie stalo od 
septembra povinným, z materských škôl 
odhlásené. Uvoľnené miesta sa postupne 
dopĺňajú.  

Prváci 

V septembri 2021 do základných škôl na-
stúpilo 5047 žiakov. Otvorilo sa 225 tried 
1. až 9. ročníka s 5047 žiakmi  (z toho na 
prvom stupni 116 tried s 2563 žiakmi a 109 

tried na druhom stupni s 2484 žiakmi). 
Školský klub detí začalo navštevovať 2394 
detí/ žiakov v 106 oddeleniach.

Noví obyvatelia

Ružinov sa rozrastá a pribúdajú aj ľudia, 
ktorí si tu nahlasujú trvalý pobyt. Do po-
lovice novembra evidujeme takmer 4400 
prihlásení trvalých pobytov (ako občanov 
SR, tak i cudzincov). Čo sa týka nových 
malých Ružinovčanov, počet prihlásených 
detí na trvalý pobyt (ako občanov SR, tak  
i cudzincov) bol k spomínanému dátumu 
takmer 900. Za rovnaké obdobie sa z Ruži-
nova odsťahovalo približne 2800 ľudí. 

Zber odpadu

Odpad z kosenia a hrabania zelených plôch, 
odpad z malých smetných košov či odpad  
z výrubov a orezov  – aj to sú problémy, 
ktoré musí riešiť mestská časť. Do konca ok-
tóbra sme sa v Ružinove vysporiadali s vyše 
dvetisíc tonami.  Len odpad z čistenia ulíc 
mal hmotnosť vyše 375 ton.

Ružinovské predzáhradky

V rámci projektu sme vybavili  112 žiados-
tí, občanom sme poskytli  4 010 ks trvaliek  
a 483 kríkov,  665 m plôtika a  522 m plas-
tového obrubníka, vysadené boli aj desiat-
ky stromov. Čistotu v uliciach denne za-
bezpečujú 4 zametačky, pred tromi rokmi 
nebola k dispozícii ani jedna. 

Vodozádržné opatrenia 

Na jar 2021 sme zrealizoval dva projekty 
založené na  vodozádržných opatreniach - 
vytvorenie dažďovej záhrady na Nevädzo-
vej ulici a vybudovanie vsakov pri chodníku 
pri parku na Ostredkoch. Špeciálnym pro-
jektom bolo vybudovanie vodozádržných 
opatrení a vsakov aj na MŠ Haburská 6. 

Iné projekty 

Aby ste sa cítili komfortne pri návšteve 
miestneho úradu v Ružinove, momentálne 
sa pracuje aj na rekonštrukcii priestorov 
centra služieb občanom a terás pri budove. 
Kompletnou rekonštrukciou prechádza aj 
hasičská zbrojnica a mestská časť tiež tento 
rok konečne odkúpila radnicu v Prievoze, 
ktorú tiež čaká obnova. 

RUŽINOV 2021 
V ČÍSLACH
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ŽUPNÝ VÝJAZD 
RUŽINOV PREDSTAVIL PROJEKTY ZA 90 MILIÓNOV 
Koncom októbra navštívila počas výjazdového dňa Ružinov delegácia poslancov Bratislavského samosprávneho 
kraja. Cieľom stretnutia bolo odprezentovať im najvýznamnejšie projekty, na ktorých Ružinov pracuje, a ktoré by 
mali byť z veľkej časti financované zo zdrojov Európskej únie.

Napriek tomu, že v drvivej väčšine prípadov 
nie je bratislavský región oprávnený čerpať 
fondy EÚ, pretože je, zjednodušene, „príliš 
bohatý“, existujú také, ktoré dokážeme vyu-
žiť na rozvoj verejnej infraštruktúry aj u nás. 
Poslanci župy si tak pozreli miesta, kde by 
mohli vyrásť tie najvýznamnejšie z projek-
tov v celkovej hodnote 90 miliónov eur. 

Bez eurofondov to nepôjde

Keďže ročný rozpočet Ružinova je približne  
45-50 miliónov eur, z ktorých väčšina ide 
na chod škôl, škôlok, domovov dôchodcov, 
údržbu ciest, chodníkov a zelene a zabez-
pečenie fungovania úradu, na vybudovanie 
takýchto projektov by mestská časť potrebo-
vala takmer 50 rokov.

Čo má teda mestská časť v pláne? Absolút-
nou nevyhnutnosťou je rozšírenie kapacít 
základných škôl. Problém sa totiž presúva 
z materských škôl na ďalší stupeň vzdeláva-
nia. V tejto chvíli už prebieha výstavba na 

ZŠ Medzilaborecká, obstaráva sa kompletný 
nový pavilón na Ostredkovej a projektuje sa 
prístavba na ZŠ Vrútocká. 

Najdrahšie projekty

Roky sa neriešil ani schátraný areál na 
Vietnamskej ulici v Trnávke, ktorý preto 
výrazne spustol. Práve jeho revitalizácia 
patrí spolu s rekonštrukciou Domu kul-
túry Bulharská ku kľúčovým prioritám 
mestskej časti Ružinov v oblasti získavania 
financovania zo zdrojov Európskej únie. 
Len v týchto dvoch prípadoch sa totiž výš-
ka nutnej investície šplhá až na úroveň 25 
miliónov eur. 

Areál na Vietnamskej bude slúžiť len na dve 
veci – školstvo a zabezpečenie základnej 
občianskej vybavenosti pre priľahlé sídlis-
ko, kde dodnes toto základné zabezpečenie 
chýba. Pribudnúť by tu mali nové školy, det-
ské ihrisko, psí výbeh, parčík, multifunkčná 
športová hala a veľká škôlka. 

Pre lepší život

Jedným z projektov, na ktorých sa už pra-
cuje a ktoré budú mať celomestský dosah, 
je rekonštrukcia Trhoviska Miletičova, na 
ktorej mestská časť spolupracuje s Metro-
politným inštitútom Bratislavy. 

S témou celomestskej parkovacej politiky 
sa ukazuje ako nevyhnutné dobudováva-
nie parkovacích kapacít. Župní poslanci si 
pozreli prvé plány ekologického garážo-
vého domu na Štrkovci a zoznámili sa aj  
s víziou obnovy detského ihriska na Štrkov-
ci – v Areáli hier Radosť, ktoré by malo byť 
zrekonštruované do podoby celoročného 
ihriska, kde by sa mohli deti vďaka čiastoč-
nému prekrytiu hrávať aj  v zime. 

Na Štrkoveckom jazere o pár mesiacov pri-
budne tartanová bežecká dráha a už čosko-
ro sa začne architektonická súťaž na rekon-
štrukciu zimného štadióna a výstavbu novej 
plavárne.

PÝTALI STE SA...
ČO SA BUDE DIAŤ S HIROŠIMOU? 
Dokedy ešte bude Ružinovčanov strašiť skelet bývalého obchodného domu na Pošni, ktorý ľudia z okolia poznajú 
skôr ako Hirošimu? Prečo ešte nie je zbúraná a čo musí investor spraviť, aby toto miesto opäť žilo a nebolo tou čas-
ťou mesta, ktorej sa za tmy  radšej vyhnete?

Hirošima kazí okolie už viac ako desaťročie. 
Napriek viacerým pokusom sa kvôli kom-
plikovaným majetkovo-právnym vzťahom 
nedarilo so situáciou pohnúť až do konca 
roku 2018, kedy do projektu vstúpil nový 
investor, spoločnosť MiddleCap. Minulý 
rok sa verejnosť zoznámila s víťazným ná-
vrhom, a potom sa začali práce na získaní 
všetkých potrebných povolení.

V čom je problém?

Na tomto mieste je ešte stále platné stavebné 
povolenie pre veľký obchodný dom Yosaria 
Plaza, takže ak by sa  postupovalo podľa 
týchto plánov, vyrástlo by nákupné centrum 
podobné ako Vivo (známe ešte s pôvodným 
názvom Polus). Tento koncept však odmie-
tali nielen obyvatelia, ale aj mestská časť. 
Zničená kostra stavby, ktorá ešte stále stojí, 
mala byť súčasťou novej stavby, a preto nie 
je možné len tak ju zbúrať, než bude mať 
stavebník v rukách nové stavebné povole-
nie. 

Dohoda na pravidlách

Na tom, ako bude nová výstavba vyzerať, sa 
investor dohodol s členmi komisie, ktorú 
tvorili ako zástupcovia mestskej časti, tak aj 
magistrátu. 

Zadefinovali sa tak maximálne regulácie 
pre toto územie. Prvou podstatnou zmenou 

v porovnaní s pred rokmi schváleným sta-
vebným povolením je oveľa menšie množ-
stvo hmoty, a postaví sa toho teda menej. 
Nevyrastie tu ani výšková dominanta po-
dobná Retru. 

Nová výstavba

Víťazný projekt vzišiel z medzinárodnej 
súťaže a jeho autorom je český architekt 
Jakub Cígler. Na základe návrhu jeho kan-
celárie sa bude rekonštruovať napríklad aj 
spodná časť pražského Václavského námes-
tia. Projekt počíta približne s dvesto bytmi  
a občianskou vybavenosťou. Pôvodný plán 
hovoril o asi 1200 autách, dnes je to už len 600. 
Hlavný vstup do areálu bude z Tomášikovej  
a nie z Obilnej, aby jej obyvatelia netrpeli 
zhoršenou dopravnou situáciou.  

Čo pribudne?

Cyklisti získajú novú cyklotrasu a pribudne 
aj svetelná križovatka. Na základe rokova-
ní so stavebníkom tento investuje do bez-
prostredného okolia približne 10 miliónov 
eur, a kompletná obnova tak čaká napríklad 
aj Papánkovo námestie. Celkovo tak staveb-
ník investuje do verejných priestorov asi  
15 percent celkovej sumy projektu. V tejto 
chvíli už investor potrebuje len posledné 
dva súhlasy a začne povoľovací proces. Po-
kiaľ nenastanú nepredvídateľné okolnosti, 
počas leta začne Hirošima miznúť.

Vizualizácie víťazného konceptu kancelárie Jakub Cigler Architekti

MEDIAČNÁ
PORADŇA

Konzultácie: termín a miesto podľa dohody  
Prihlasovanie: 0908 112 799

JUDr. Martin Biskupič
mediátor

PRÁVNA PORADŇA
PRE RUŽINOVSKÝCH 
SENIOROV V NÚDZI

Konzultácie:
každý nepárny utorok 9:00 – 12:00 v priestoroch MÚ 

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

BEZPLATNÉ PORADENSTVO JE POSKYTOVANÉ V SPOLUPRÁCI S MESTSKOU ČASŤOU



www.ruzinov.skwww.ruzinovskeecho.sk 98

TESTOVANIE NA PROTILÁTKY  
ŠTÚDIA UKÁŽE, ČO NÁS EŠTE ČAKÁ
Viete o tom, že ste koronavírus už mohli prekonať a nemusíte o tom ani 
vedieť? Aj na túto otázku môže dať odpoveď séroepidemiologická štúdia o 
premorení ochorením Covid-19, ktorá sa uskutočnila aj v Ružinove.

Nemajú dostatok presvedčivých informácií 
a sú zmätení z vyjadrení politikov. To boli 
najčastejšie dôvody, ktorými Ružinovčania 
zdôvodňovali, prečo sa nechcú dať zaoč-
kovať proti koronavírusu. V našej mestskej 
časti však vybraná vzorka ľudí (z tých, ktorí 
sa vopred registrovali) dostala šancu zistiť, 
aký je ich zdravotný stav, či ochorenie už 
mohli prekonať a aký majú stav protilátok. 
Kapacity v takmer všetkých vekových ka-
tegóriách boli naplnené za pár hodín.

Vývoj pandémie 

Prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
Alexandra Bražinová hovorí, že štúdia po-
skytne informácie o tom, aký je stav oby-
vateľstva a analytici zase vedia odhadnúť, 
koľko ľudí sa ešte môže nakaziť, a teda vedia 
predpokladať ďalší vývoj pandémie. „Vieme 
aj to, aká je veková štruktúra, koľko ľudí 
môže skončiť v nemocnici,“ dodáva. Ka-
pacity našich nemocníc sa pohybujú okolo 
čísla 4-tisíc. Momentálne počet pozitívnych 
prípadov pribúda každý deň v tisíckach  
a denne zomierajú desiatky ľudí. 

Záujem o štúdiu bol v našej mestskej čas-
ti veľký. Aj keď bol len pre dve stovky ľudí  

v štyroch vekových kategóriách, záujem-
cov bolo podstatne viac. „Otestujeme 5-ti-
síc ľudí na celom Slovensku, budú to ľudia  
z ôsmich veľkých lokalít, ktoré sú tvorené 
menšími podskupinami,“ dodáva odbor-
níčka, ktorá na štúdiu dohliada. 

Ružinov vybrali aj preto, že podľa analytikov 
z Inštitútu zdravotných analýz na Minister-
stve zdravotníctva SR spĺňa podmienky pre 
vhodnosť testovania v danej lokalite (podľa 
zloženia obyvateľov, veľkosti územia a i.). 

Vyčerpaní zdravotníci

Zdravotníci však apelujú, aby sa ľudia 
nespoliehali na bezpríznakový prie-
beh ochorenia Covid-19, ale dali sa čo 
najskôr zaočkovať. Ako povedali aj vo 
svojom vyhlásení, sú totiž vyčerpaní  
a každý deň ich stojí veľa síl. „Situá-
cia je veľmi zlá, ešte niekoľko nasle-
dujúcich týždňov sa bude zhoršovať. 
Predpokladáme, že vrchol dosiahneme 
niekedy v decembri,“ skonštatovala pred-
nostka Alexandra Bražinová. Na Sloven-
sku je proti koronavírusu plne zaočkova-
ných vyše 2 milióny ľudí. Do 60 percent 
zaočkovanosti však stále chýba viac ako   
750-tisíc ľudí. 

COVID-19: ČERVENÁ BRATISLAVA  
AKÉ SÚ NOVÉ PRAVIDLÁ?
Tisíce pozitívnych prípadov každý deň a nemocnice na pokraji kolapsu. Väčšina územia Slovenska je na covid se-
mafore už čierna. Bratislava má stále žolíka. Na základe počtu zaočkovaných ľudí však už aj tak svieti na červeno. 
Čo to znamená a aké opatrenia odsúhlasil parlament? 

Aj keď zdravotníci doslova prosia ľudí, aby 
sa dali zaočkovať, veľký účinok ich slová ne-
majú. Obyvatelia Bratislavy sa k pandémii 
postavili zodpovednejšie a hlavné mesto si 
tak môže aspoň trochu vydýchnuť vďaka 
vysokému počtu zaočkovaných obyvateľov.
Ani tak to však neznamená, že sa nás netý-
kajú žiadne obmedzenia. 

Všade v režime OTP

Ak budete chcieť chodiť do práce, budete sa 
musieť pri vstupe do zamestnania preuká-
zať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu 
Covid-19, potvrdením o prekonaní ocho-
renia alebo negatívnym výsledkom testu. 
Takýto režim by mal platiť aj v prevádzkach. 

Ak odmietnete preukázať svoju totožnosť, 
do prevádzok či na hromadné podujatie sa 
nedostanete. Návrh už odobrila vláda, par-
lament urobil rovnako. Dokonca v zrýchle-
nom legislatívnom procese. 

Testovanie zamestnancov

Ak ste zamestnancom, testovanie si môžete 
zabezpečiť sami, môžete však o to požiadať 
aj zamestnávateľa. V tom  prípade to hradí 
on a práve bude tento proces bezplatný. Nič 

na tom nezmenila ani kritika zo strany za-
mestnávateľov, ktorí poukazujú na zvýšené 
náklady.

Ak test odmietnete, bude sa to považovať za 
prekážku na vašej strane, a tak podľa platnej 
právnej normy môžete zostať aj bez mzdy. 
Je teda na zvážení, ako sa k tomu postaví-
te. Navyše otázne je aj to, ako sa k celému 
problému postaví váš zamestnávateľ a či 
vám vyjde v ústrety. Má na to viacero mož-
ností - môže vás poslať dovolenkovať, prí-
padne vám prácu nastaviť inak. Spoliehať sa 
však na takéto riešenie určite nie je stávkou 
na istotu.  

Ak navyše pracujete pre štát (policajti, col-
níci, vojaci), takúto šancu - s náhradou od 
zamestnávateľa - nedostane vôbec. Budete 
mať  služobné voľno bez nároku na plat. 

Uzatvorenie prevádzok

Krízová situácia dáva nové možnosti zdra-
votnému dozoru či polícii. Počas krízovej 
situácie môžu z dôvodu koronavírusu uza-
tvoriť prevádzku. Kto v takomto prípade 
poruší nariadenia, môže dostať nie zane-
dbateľný trest - prevádzku mu môžu zatvo-
riť až na  30 dní.  

Policajt vás ako zákazníka môže dokladovať 
– žiadať potvrdenie o očkovaní, prekonaní 
ochorenia Covid-19 alebo negatívny test. 
Po skúsenostiach z posledných mesiacov 
zákon pamätá aj na agresiu voči strážcom 
zákona a zdravotníkom. Tentokrát už môže 
vyjsť poriadne draho. 

Pokuty za urážanie 
zdravotníkov

Útoky na zdravotníkov sa v posledných týž-
dňoch stali akýmsi nepríjemným trendom  
a pribúda ich čoraz viac. Ten, kto ura-
zí zdravotníkov, sfalšuje covid pass alebo 
ohrozí poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti, môže dostať pokutu až do 1000 eur. 

To však nie je všetko. Ak by sa situácia v sú-
vislosti s koronavírusom na Slovensku pod-
statne zhoršila a bola by vyhlásená mimo-
riadna situácia, núdzový alebo výnimočný 
stav, môže sa spomínaná pokuta vyšplhať až 
na 1500 eur. 

Špekulácie okolo pandemickej PN sa tiež 
neoplatia. Faktom však je, že pandemická 
PN by sa mala dostať na úroveň tej štan-
dardnej. Doteraz bola podstatne výhodnej-
šia. 

VÝZVA PRE 
OBČANOV
Košaté stromy a iné porasty na pozem-
koch súkromných majiteľov spôsobujú 
problémy aj spoločnostiam, ktoré za-
bezpečujú dodávky energií. 

Dodávatelia energií preto majite-
ľov a užívateľov žiadajú, aby sa po-
starali o odstránenie a okliesnenie 
takýchto stromov najneskôr do  
31. januára 2022.  V opačnom prípade 
budú musieť vstúpiť na tieto pozemky.

OPRAVA
V čísle 11/2021 na s. 17 sme pri mene 
poslankyne P. Kurhajcovej uviedli 
odpoveď iného poslanca. Správny 
text mal znieť: „ÁNO – Prvoradý je 
verejný záujem a ochrana zdravia 
spoločnosti. Rozhodnúť však musia 
odborníci, nie poslanci.“ Redakcia sa 
ospravedlňuje za chybu a nepríjem-
nosti, ktoré mohla spôsobiť.

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@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

Foto: Martin Figura

Rozdelenie okresov platné od 22. 11. do 29.11. 2021.
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POZITÍVNE VÝSLEDKY BEHAVIORÁLNEHO PROJEKTU 
OHORKOV NA ŠTRKOVCI UBUDLO
Aj keď mnohí ľudia tvrdia, že im na ich okolí záleží, aj tak je voľne pohodený odpad pre mestá a obce stále veľkým 
problémom. Spôsob, ako naučiť ľudí, aby sa správali zodpovednejšie, sa však našiel. Aj vďaka tomu je okolie jaze-
ra Štrkovec omnoho čistejšie a väčšina ohorkov končí v smetných košoch.  

Odborníci, ktorí sa venujú verejnej poli-
tike a behaviorálnym projektom, sa spojili  
a po zmapovaní lokality potvrdili, že v okolí 
Štrkoveckého jazera v našej mestskej časti je 
problém najmä s cigaretovými ohorkami. 

Aj keď toto miesto patrí v Ružinove  k tým 
čistejším, predsa len, problém existuje aj tu. 
Znečistenie spôsobujú najmä tí, ktorí loka-
litou prechádzajú. Odborníci však našli rie-
šenie, ktoré obmieňali 11 týždňov, od jari až 
do jesene.

Čo sa dialo na Štrkovci?

Prvý typ inštalácie bol pri Lodenici, kde 
nálepky na zemi upozorňovali fajčiarov na 

blízkosť koša. V ďalšej fáze sa pridal hlaso-
vací kôš na odhadzovanie ohorkov. Skúma-
la sa však aj druhá strana jazera. Najskôr  
pozornosť fajčiarov upriamili na problém 
množstva cigaretových ohorkov na chodní-
koch, ďalšia technika zase upozorňovala na 
toxicitu a zloženie ohorkov. 

Fajčiari totiž veľakrát nevnímajú ohorok 
ako odpad. Niekedy si dokonca myslia, že 
sa v prírode rýchlo rozloží, čo však nie je 
pravda. 

„Aj keď sa na Štrkovci nachádza pomerne 
dostatočné množstvo košov, k znečiste-
niu prostredia prispievajú do veľkej miery 
aj fajčiari, ktorí ohorky hádžu na zem. Tie 

sa hromadia najmä pri lavičkách a popri 
chodníkoch. Preto sme uvítali, že sa pro-
jekt realizoval aj na Štrkovci. Postupne sme 
registrovali aj pozitívne výsledky v podobe 
zníženia množstva ohorkov v sledovaných 
lokalitách,“ povedal starosta Martin Chren.  
Ľudia si na "nálepky" zvykli a rešpektovali 
ich.   

Aké sú výsledky a čo ďalej?

Výsledky ukázali, že behaviorálne projek-
ty majú naozaj zmysel. Nemožno ich však 
aplikovať plošne, ale musia sa prispôsobiť 
danej lokalite. Aj vďaka tým, ktoré boli pres-
ne mierené na Štrkovec, odpadkov v okolí 
Štrkoveckého jazera ubudlo. Čísla sú viac 
ako potešujúce. V okolí Lodenice sa množ-
stvo ohorkov znížilo o 61 %, na opačnej 
strane dokonca až o 74 %. 

Odborníci aj mestská časť chcú v aktivitách 
pokračovať. Výskumom sa totiž potvrdilo, 
že časť ľudí má tendenciu vrátiť sa k pôvod-
nému správaniu, a tak je nutné nové návyky 
utvrdzovať. V prvom rade musí však každý 
začať sám od seba. Len v okolí Štrkovecké-
ho jazera je umiestnených 16 odpadkových 
košov, 14 z nich má aj popolník na ohorky. 
A tak je na každom fajčiarovi, či ho hodí na 
zem, prispeje k neporiadku, alebo s ním záj-
de ku košu.  

(Projekt realizovali OZV ENVI – PAK  
s odborníkmi z Ústavu verejnej politiky 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied  
UK v Bratislave a inštitútom Behavioural In-
sight Team z Londýna). 

POZOR NA PODVODNÍKOV 
RUŽINOVČANKU PRIPRAVILI O TISÍCE EUR
Sviatočné obdobie podvodníkom priam nahráva. Rok čo rok sú správy plné informácií o tom, ako cez Vianoce klopú 
ľuďom na dvere falošní smetiari a pýtajú si od nich peniaze za to, že pracujú cez tieto dni. Pribúdajú aj takí, ktorí 
žiadajú o pomoc vraj pre deti či vnúčatá samotných seniorov. Ale našli si aj úplne nový spôsob... 

Starší spoluobčania sú mimoriadne zrani-
teľnou skupinou, na ktorú často útočia no-
vodobí šmejdi. A tak potom, čo ich lákali na 
nekvalitné hrnce či matrace, drahé bundy, 
ktoré v skutočnosti kvalitnými nikdy ne-
boli, snažia sa im najnovšie nanútiť opravu 
chodníkov či ciest, ktoré vedú popred ich 
domami či panelákmi. 

Môžeme vás však len varovať, aby ste sa ne-
dali oklamať. Vymyslieť si príbeh je totiž pre 
nich veľmi jednoduché a podvodníci majú 
skutočne bohatú fantáziu. Vy však môžete 
na to kruto doplatiť a prísť aj o celoživotné 
úspory. 

Búrali bez povolenia

O neúctivom ba až odpornom správaní ta-
kýchto pofidérnych majstrov sa presvedčila 
aj jedna ružinovská obyvateľka, ktorú pred-
nedávnom kontaktovali neznámi robotníci  
s tým, že prišli opraviť chodník pred jej ro-
dinným domom. 

Zamýšľať sa nad tým, či ju táto ponuka po-
tešila, už teraz naozaj netreba. Isté však je, 
že ich služby si nikto neobjednal, ani ich o 
to nik nepoprosil. Oni však zobrali veci do 
vlastných rúk - rozbúrali asfalt a vraj opra-
vovali. Všetko zaklincovali tým, že následne 
si vypýtali niekoľko tisíc eur za opravu. 

Bohužiaľ, dôverčivá pani im naletela. Prišla 
tak o svoje úspory a navyše – vraj opravený 
- chodník je v katastrofálnom stave. Asfalt 
je hrbolatý a prostrediu vizuálne skôr ublížil 
ako pomohol.

Buďte opatrní, 
volajte políciu

Takíto pochybní robotníci a falošné partie 
sa momentálne pohybujú najmä na Trnáv-
ke a v Prievoze. Aj keď sa vás snažia pre-
svedčiť o tom, že ich prácu "potrebujete", 
nie je to tak. Na opravy chodníkov či ciest 
navyše nemajú žiadne povolenie. Preto pro-
síme občanov, aby boli opatrní a nikomu 
nedávali žiadne peniaze. Mestská časť ani 
mesto si nikdy nepýtajú peniaze za opravu 
chodníkov či cesty.

V Ružinove momentálne rekonštruuje-
me niekoľko kilometrov komunikácií. 
Ak viete o úsekoch, ktoré si zaslúžia našu 
pozornosť, napíšte nám na podnety@
ruzinov.sk. Ak sa vám však stane taká-
to situácia, že od vás niekto bude bez-
dôvodne pýtať peniaze, neváhajte  
a volajte políciu na číslo 158. 

Podvody počas sviatkov

Už teraz sa dá predpokladať, že s blížiacimi 
sa vianočnými sviatkami bude podvodní-
kov pribúdať. Ohrození sú najmä seniori. 
Preto buďme všímaví. Aj takýmto spôso-
bom im môžeme pomôcť. 

Skúsenosti z minulých rokov naznačujú, že 
vo väčšej miere sa budú objavovať aj podo-
moví obchodníci a ponúkať „výhodné” ná-
kupy darčekov. Ak nechcete volať políciu, 
obráťte sa aspoň na príbuzných a overte si, 
či to, čo od vás chcú, je naozaj pravda.

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia* 

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky: 0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!

* s plnou úhradou pacienta

www.ortoinova.sk

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

ZACHRÁŇTE SI KĹB,  
ODDIAĽTE JEHO VÝMENU!
Unikátne bioaktívne hojenie kĺbu 

a kĺbovej chrupavky

Liečba fibrínovým derivátom bohatým  
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu

+

1 kúra až na 6-12 mesiacov
Zdravotnícke pomôcky

Nájdete nás v zdravotnom stredisku,  
ul. Pavlovičova 3 na Trnávke v Bratislave.BEZPEČNÝ PREDAJ VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI 

KONZULTÁCIA ZDARMA
PRÁVNY SERVIS A POISTENIE

Zavolajte nám:

0902 222 212
Napíšte nám:

kratka@accentreal.sk
Nájdete nás:

Drieňová 34, Bratislava
www.accentreal.sk...s nami získate ešte viac

ŠPECIALISTA  NA RUŽINOV
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 NECHAJME SI VIANOCE NA CELÝ ROK 

 Tento rok bol ťažký. Nie. Neboli a nie sú to zložité témy, ktoré nás od seba 
 vzďaľujú. Neboli a nie sú to problémy, ktorým čelíme. Je to neohľaduplnosť, 
 ktorú vidíme na každom kroku. Je to neúcta k poznaniu a je to neúcta k druhým. 
 Je to ľahostajnosť, ktorou takéto správanie prechádzame. A je to alibizmus, 
keď kritizujeme  niekoho na sociálnych sieťach, ale sme ticho, ak sa k niekomu 
urážlivo a s dešpektom k iným správa náš sused, kamarát, príbuzný, alebo 
tá pani, ktorá sa predbehla v rade na úrade.  Sami sa musíme rozhodnúť, či 
dovolíme, aby sme sa zmenili na spoločnosť, kde je slušnosť prejavom slabosti. 

 Vravíme, že chceme späť svoje staré životy. Že chceme opäť pokoj a pohodu. Možno 
 bude pre začiatok stačiť, ak nebudeme kričať na predavačky, zdravotné sestry 
 a lekárov. Ak nebudeme urážať policajtov, úradníkov, ľudí, ktorí čistia ulice  
 a šoférov MHD. A ak nedovolíme, aby to robili iní. Jednoducho... Dovoľme sami 
 sebe, aby nám tá krásna atmosféra lásky, pokoja a porozumenia ostala po celý 
 rok, nielen na Vianoce. 

 foto: Jana Lehocká 
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ETNOLOGIČKA O VIANOČNÝCH TRADÍCIÁCH 
VŽDY BOLA NAJDÔLEŽITEJŠIA SÚDRŽNOSŤ RODINY   
Aj keď vianočné a novoročné sviatky momentálne vo veľkej miere sprevádza materiálno, ich hlavný odkaz je úpl-
ne iný. Etnologička Katarína Nádaská v rozhovore pre Ružinovské Echo hovorí, že tento čas by sme mali venovať 
najmä našim blízkym. Prezradila tiež, aké tradície dodržiavali naši predkovia a aj to, či by štedrá večera mala byť 
naozaj štedrá.  

To, že vianočné sviatky spred desiatok 
rokov a tie súčasné sú odlišné, je zrejmé. 
Na čo by sme však ani s odstupom rokov 
nemali zabúdať?

Sme Ružinovčania, dnes hrdí obyvatelia 
krásnej Bratislavy. Po II. svetovej vojne 
tu začala masívna bytová a priemyselná 
výstavba, s čím súvisel aj príchod množ-
stva ľudí z rôznych kútov Slovenska  
a máme tu aj veľa cudzincov. To všetko 
dáva príjemný kolorit dňom sviatočným 
akými sú aj Vianoce. 

Posledné roky, najmä „vďaka“ covidu, 
máme sviatky ochudobnené o spoloč-
né slávenia v širšom rodinnom kruhu. 
Napriek tomu si treba pripomenúť, že 
Vianoce znamenajú nádej pre všetkých  
a jedným z hlavných posolstiev je zmie-
renie a odpustenie si navzájom, aby sme 
do novej etapy roka išli s čistým štítom. 

Pred Vianocami je obdobie štyroch týž-
dňov, kedy slávime advent. Má to byť čas, 
kedy sa stíšime a pripravujeme na Viano-
ce. Čo symbolizujú tie štyri týždne? 

Pojem advent pochádza z latinského slo-
va adventus, čo môžeme preložiť ako prí-
chod alebo očakávanie príchodu Mesiá-
ša. Do cirkevného roka ho zaviedol roku 
600 pápež Gregor Veľký. Najskôr trvalo 

až osem týždňov, ale roku 922 sa záväzne 
ustálilo na štyri týždne. 

Vytvorenie adventného venca sa prisu-
dzuje Johannovi Hinrichovi Wichernovi, 
evanjelickému pastorovi augsburského 
vyznania v Hamburgu. Pozostával z ko-
lesa vyzdobeného vetvami ihličia, na 
ktorom boli pripevnené štyri biele svie-
ce symbolizujúce štyri adventné nedele  
a viacero menších červených sviečok, 
ktoré symbolizovali zvyšné dni adventu. 

V rímskokatolíckej cirkvi sa tradične 
používajú tri fialové sviečky ako symbol 
pokánia a jedna (zapaľovaná ako v po-
radí tretia) ružová sviečka ako symbol 
radosti. 

Počas tohto obdobia  sú v kalendári mená 
Barbora aj Lucia, o ktorých sa hovorí, že 
majú čarovnú moc... 

Na sviatok svätej Barbory (4. decembra) 
bolo typické tzv. púčikovanie konárikov. 
Z čerešne sa odrezala vetvička a vložila 
do vody. Ak do Vianoc rozkvitla, bol to 
znak, že sa dievčina do roka vydá. 

Ľudia tiež verili, že okolo sviatku svätej 
Lucie (13. decembra) vrcholia stridžie 
dni. Preto sa na gazdovstvách až do Šted-
rého večera maštale a chlievy zamykali, 

aby sa tam nedostal nevolaný človek, 
ktorý by mohol poškodiť dobytku. 

Na Luciu sa vykonávali aj praktiky ľú-
bostnej mágie. Medzi najrozšírenejšie 
patrilo písanie lístočkov s menami dva-
nástich chlapcov, pričom jeden lístok 
ostal čistý. Dievča si každý večer jeden 
lístoček vzalo a roztrhalo bez prečíta-
nia. Posledný, čo prišiel na rad na Štedrý 
večer, otvorilo. Ak bol lístok čistý, bez 
mena, znamenalo to, že sa nevydá. 

V súčasnosti sa však akosi vytráca to 
čaro Vianoc – v podstate si akoby často 
na sviatky spomenieme až 24. decembra. 
Aké boli prípravy našich predkov?  

K príprave na Vianoce napríklad aj  
v minulosti patrilo predvianočné upra-
tovanie. V domácnosti, ale takisto v ce-
lom gazdovstve muselo byť všetko čisté. 
Posledné dni pred Vianocami sa každý 
poponáhľal vrátiť susedovi požičané ná-
radie. Cez sviatky platil zákaz akejkoľvek 
práce, aj dobytok sa vopred opatril na 
viac dní.

Už aj u nás sa stalo tradíciou, že približne 
od začiatku adventu sa v mestách usku-
točňujú vianočné trhy. Najstaršie takéto 
trhy poznáme z krajín hovoriacich po 
nemecky. História drážďanských vianoč-

ných trhov napríklad siaha až do roku 
1434, viedenské trhy sa datujú dokonca 
od roku 1294. V Bratislave jestvoval cech 
medovnikárov už v 14. storočí. 

Ako sa ozdoboval vianočný stromček? 

Vianočné stromčeky do vidieckeho pro-
stredia na Slovensku prenikli až  kon-
com 19. storočia. Vešali sa na stropnú 
hradu izby a zdobili slamenými ozdoba-
mi, jabĺčkami, orieškami, papierovými 
ozdôbkami, perníkmi či sušeným ovo-
cím. V mestských rodinách už aj skle-
nenými ozdôbkami, girlandami, ktoré sa 
kupovali. Na prelome 19. a 20. storočia 
sa už kupovali aj čokoládové ozdoby.

Výprava za vianočným stromčekom do 
lesa v minulosti utvárala predvianoč-
nú náladu. V mestách bola tradícia iná, 
stromčeky sa predávali na trhu a naj-
častejšie sa pripravovali v tajnosti až na 
Štedrý deň, aby deti verili, že ich spolu 
s darčekmi prináša sám Ježiško. V sa-
motnej Bratislave sa strom objavil v roku 
1896 pred Mestským divadlom a mal aj 
elektrické osvetlenie. 

Na štedrovečernom stole by nemalo nič 
chýbať – rozkrojené jablko naznačuje 
zdravotný stav, peniaze či šupiny zase fi-
nancie. Má byť však štedrá večera naozaj 
štedrá, alebo by sme si tú hojnosť mali do-
priať až po polnoci?

Štedrý deň 24. decembra bol vždy plný 
obyčají a obradov. Ženy nemali chodiť 
po susedoch, ani z domu nikomu nič 
nepožičiavať. Gazdinky vstávali hneď po 
polnoci a začali piecť chlieb, aby bol do 
rána hotový. Ráno kúskami cesta oblepili 
ovocné stromy, aby bola v nasledujúcom 
roku dobrá úroda. Gazdovia nanosili 
vody na celé sviatky. Do studne dali štip-
ku soli, aby v nej bola po celý rok zdravá 
voda. Vydajachtivé dievky mali zatriasť 
plot – odkiaľ zabrechal pes, z tej strany 
mal prísť ženích. 

Už v advente sa v katolíckych oblastiach 
Slovenska zachovával tzv. malý pôst, 
ktorý vyvrcholil na Štedrý deň. Mäso 
sa zväčša jedávalo až na prvý vianoč-
ný sviatok. V evanjelických rodinách sa 
však pôst nedržal a kapustnica sa pripra-
vovala aj s mäsom 

So samotnou polnocou sa spája aj svätá 
omša. Čo si však z Vianoc môžu zobrať tí, 
ktorí nie sú veriaci? Ak teda nehovoríme 
len o komercii a hmotných statkoch. 

Vianoce sú sviatkami pokoja, v minulosti 
sa napríklad počas Vianoc uzatváral do-
časný mier medzi bojujúcimi stranami. 
Bolo by veľmi príjemné, keby sme si aj 
v dnešnej dome užili prítomnosť našich 
blízkych s láskou a pokojom. Sú to dni, 
ktoré by sme mali venovať našim deťom 
a najbližším.

Aká je podľa vás najkrajšia tradícia, kto-
rá sa spája s Vianocami a na ktorú by sme 
určite nemali zabudnúť ani v nasledujú-
cich rokoch? 

Kedysi sa štedrovečerný stôl omotával 
reťazou, na ktorú si všetci vyložili nohy. 
Reťaz symbolizovala súdržnosť rodiny. 
Bolo by príjemné, keby si pred štedrou 
večerou členovia rodiny poďakovali za 
všetko dobré, čo ako rodina počas roka 
spolu zažili a povzbudili sa do ďalších 
dní. Máme za sebou ťažký rok a všetci 
potrebujeme nádej a dobro.
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SERVIS PRE OBČANOV 
HNEDÉ NÁDOBY AJ NOVÉ KOŠE V ULICIACH
Viac muziky za rovnaké peniaze, dalo by sa povedať o zbere kuchynského odpadu. Mesto Bratislava má túto povin-
nosť od prvého januára 2023. Keďže však ide o veľký projekt, naplno ho v jednotlivých mestských častiach rozbeh-
ne už počas budúceho roka. Za službu si však priplácať nebudete.  

Aj keď mnohé domácnosti si už vedia po-
radiť s veľkým množstvom odpadu kom-

postovaním, nie všetok odpad, ktorý sa vy-
produkuje v kuchyni, je vhodný vhodiť do 
bežného domáceho kompostéra. Pokazené 
a plesnivé potraviny, mliečne výrobky či 
kosti patria do kuchynského odpadu. 

Ak bývate v paneláku, vaša domácnosť do-
stane jeden 10 l odvetrávací kuchynský ko-
šík a 150 ks kompostovateľných vreciek na 
rok. Po naplnení vrecko vynesiete do hne-
dej zbernej nádoby, ktorá bude pred byto-
vým domom na kontajnerovom stojisku. 
Ak bývate v rodinnom dome, dostanete aj 
20 l hnedú zbernú nádobu, ktorú vyložíte 
k zmesovému odpadu. 

Ak ste si mysleli, že vás to bude stáť ďalšie 
peniaze, nie je tomu tak. Poplatok za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy sa zvyšovať nebude. 

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pri-
padá ročne vyše 120 kilogramov kuchyn-
ského bioodpadu? Cieľom nás všetkých by 
malo byť odstrániť ho zo zmesového odpa-
du, lebo práve bioodpad je najväčším tvor-
com skleníkových plynov, znečisťovateľom 
vôd, pôdy a ovzdušia. 

Bleskový nákup
v sekcii Obchody

Objednaj a my sme 
o pár minút u teba.
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reklama@tvr.sk 
www.ruzinovskeecho.sk
www.tvr.sk

INZERUJTE U NÁS

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

+421 903 494 000
 info@spektravet.sk

VETERINÁRNA  AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

 Skvelý tím odborníkov
 Kvalitné zariadenia
 Férové ceny
 Príjemné prostredie
 Zvierací salón 

Ordinačná doba:
PO-PI  08:00 - 19:00   
SO         09:00 - 14:00 
NE         09:00 - 12:00

www.spektravet.sk

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

0948 912 079
fischer@rieseniedohodou.sk
www.rieseniedohodou.sk

VYRIEŠTE
VÁŠ SPOR
MIMOSÚDNE

RIEŠIM RODINNÉ,
OBČIANSKE, OBCHODNÉ
A PRACOVNÉ SPORY

PRVÁ KONZULTÁCIA
JE ZADARMO

PRVÁ KONZULTÁCIA
 J

E Z

ADARMO

Chráňme spoločne prírodu na Slovensku.
Aj vaša pomoc sa počíta

ZSE podporuje zelené elektrárne
Aj u nás každoročne pribúdajú nové zelené elektrárne. 
Produkt Zelená elektrina od ZSE je založený na podpore 
elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných 
zdrojov. Podpora sa realizuje formou záruk pôvodu 
elektriny, ktoré tieto elektrárne vystavia. 

„Naša spoločnosť nakúpi záruky pôvodu elektriny od 
výrobcov zelenej elektriny a priradí ich k zákazníkovej 
domácnosti na základe jeho spotreby. V praxi to zna-
mená, že ak je ročná spotreba domácnosti napríklad 
3,5 MWh, táto spotreba je krytá elektrinou vyrobenou 
z obnoviteľných zdrojov, ktorá bola priradená konkrétnej 
domácnosti,“ vysvetľuje Miroslav Bištuť, odborník na 
Zelené riešenia v ZSE. 

Zároveň dopĺňa, že ZSE pre svojich zákazníkov zakúpila 
v roku 2020 záruky pôvodu obnoviteľnej energie od viac 
ako 900 malých aj veľkých vodných elektrární zo Sloven
ska a od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární  
po celom Slovensku.

V čom je Zelená elektrina iná
Zelená elektrina na rozdiel od klasickej, ktorá fyzicky 
„priteká“ do našej domácnosti, pochádza 100 % z obno

viteľných zdrojov. Vďaka Zelenej elektrine tak môžeme 
aktívne pomáhať chrániť životné prostredie a prispie
vať na rozvoj zelených elektrární na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Energetický mix klasickej elektriny tvorí 
najmä energia z jadra a fosílnych palív (uhlie a zemný 
plyn). Možno si poviete, že jadrová elektrina je predsa 
nízkouhlíková a výrazným spôsobom sa podieľa na 
stabilizácii dodávok elektriny, avšak na druhej strane 
má veľmi negatívne dôsledky na životné prostredie 
v podobe likvidácie jadrového odpadu a likvidácie 
jadrových elektrární po skončení ich životnosti. Preto 
je namieste otázka, či môže byť jadrová energetika 
dlhodobo udržateľnou.

Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 zákazníkov 
z radov domácností. Týchto 70 000 zákazníkov ročne 
ušetrí 20 899 ton uhlia, 6 656 068 m3 zemného plynu 
a zabráni vzniku až 33 928 ton CO

2
 zo spáleného uhlia 

a plynu. Čím viac zákazníkov sa rozhodne aktívne 
podporovať zelené elektrárne, tým viac ich bude pribú
dať, ich výrobné procesy sa budú zefektívňovať a to 
sa odrazí aj na postupnom znižovaní cien elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 

Vedeli ste, že aj na Slovensku môžeme 
využívať elektrinu z obnoviteľných 
zdrojov, ako sú slnko, voda, vietor alebo 
biomasa? Dokonca môžeme podporiť 
zelené elektrárne priamo zo Slovenska. 
Ak ste zvedaví, ako sa to dá, čítajte ďalej. 

Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov

Zelená elektrina
zo Slovenska

Michal Sabo
ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina

Ruzinovske Echo_182x135mm_05.11.2021.indd   1Ruzinovske Echo_182x135mm_05.11.2021.indd   1 15.10.21   9:5315.10.21   9:53

Nové koše v uliciach

V našej mestskej časti sa budú v naj-
bližšom období vymieňať smetné koše, 
ktoré budú vyhotovené z kvalitnejších 
materiálov, namiesto plastu bude po-
užitý kov. Umiestnené budú na kri-
žovatkách chodníkov, aby čo najviac 
slúžili okoloidúcim. V zahustenejších 
oblastiach bude košov viac.
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PRÍSPEVKY A POVINNOSTI 
DÔLEŽITÉ DÁTUMY PRE RUŽINOVČANOV 
Pomoc pre rodiny so deťmi, ale aj dane za štvornohých miláčikov. Popri výhodách, ktoré môžu získať obyvatelia 
Ružinova, netreba zabúdať ani na svoje povinnosti. Pripravili sme preto prehľad všetkého, na čo by ste v budúcom 
roku (ak sa vás to týka) nemali zabudnúť. 

RODINY S DEŤMI

Príspevok pri 
narodení dieťaťa

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

Príspevok 
pre prváčikov

Dokedy oň môžete požiadať? Do konca 
mája školského roka, v ktorom dieťa na-
stúpilo na základnú školu. 

SENIORI

Príspevok na stravovanie

Kto oň môže požiadať? Nepracujúci dô-
chodca s trvalým pobytom v Ružinove  
s dôchodkom do 600 eur. 

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

Opatrovateľská služba 

Kto o ňu môže požiadať? Seniori so stup-
ňom odkázanosti minimálne II. 

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

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

RUŽINOVČANIA V NÚDZI

Príspevok na letný tábor 
pre deti v hmotnej núdzi

Kedy oň môžete požiadať? Zvyčajne od 
polovice mája do polovice júna.

Príspevok v náhlej 
alebo hmotnej núdzi

Kto oň môže požiadať? Obyvateľ s trva-
lým pobytom v Ružinove (za presne špe-
cifikovaných podmienok) môže požiadať 
o poskytnutie jednorazového príspevku vo 
výške 100 eur, resp. 160 eur v prípade, že 
ide o rodinu s deťmi. 

RUŽINOVČANIA  
S POSTIHNUTÍM

Prepravná služba 

Kto o ňu môže požiadať? Prepravná služ-
ba je sociálna služba poskytovaná fyzickej 
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
odkázanej na individuálnu prepravu osob-
ným motorovým vozidlom alebo fyzickej 
osobe s nepriaznivým zdravotným stavom 
s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a obmedzenou 
schopnosťou orientácie (po splnení pod-
mienok definovaných vo VZN). 

V akej výške sa vypláca? Výška úhrady 
za prepravnú službu sa určuje sumou 0,60 
eura/km. Podmienky a výšku úhrady za 
poskytovanie prepravnej služby si fyzická 
osoba dohodne s poskytovateľom preprav-
nej služby v zmluve o poskytovaní sociál-
nej služby. 

NA ČO NEZABUDNÚŤ

Daň za psa 

Povinnosť prihlásiť psa je do konca januára 
na príslušnom oddelení miestneho úradu. 
Týka sa tých, ktorí doposiaľ daň ešte ne-
platili. Uhradiť ju však nemusíte do konca 
januára, ale zaplatíte ju na základe doruče-
ného rozhodnutia s uvedenou platnosťou. 
To, že máte daňovú povinnosť, oznámte 
mestu do 30 dní od vzniku daňovej po-
vinnosti podaním priznania k dani za vaše 
zviera. 

Prihlášky do MŠ a ZŠ 

Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie 
dieťaťa do materskej školy na ďalší školský 
rok sa podávajú v mesiaci máj, konkrétny 
termín, miesto a spôsob podávania žiados-
tí zverejňuje riaditeľ/-ka materskej školy 
po dohode so zriaďovateľom na verejnosti 
dostupnom mieste materskej školy, vráta-
ne webového sídla materskej školy. 

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa v súlade s plat-
ným VZN koná v priestoroch základných 
škôl spravidla druhý aprílový týždeň. Po-
vinne sa ho zúčastnia všetky deti, ktoré  
k 1. 9. príslušného školského roka dovŕšili 
vek 6 rokov. 

Aktuálne informácie môžete nájsť na www.
ruzinov.sk.

Daň z nehnuteľnosti 
a za smeti 

V prípade, že ste sa počas tohto roka stali 
majiteľmi nehnuteľnosti, do konca janu-
ára musíte podať daňové priznanie – daň 
z nehnuteľnosti. Túto daň však nespravuje 
mestská časť, ale magistrát. 

Rovnako je to aj v prípade, že poplatky za 
odvoz odpadu neplatíte prostredníctvom 
správcu vo vašom dome. Podrobnejšie in-
formácie nájdete na www.bratislava.sk.

DETSKÉ JASLE NA PALKOVIČOVEJ 
RODIČIA, NEPREHLIADNITE: EŠTE SÚ VOĽNÉ MIESTA  
Potrebujete nastúpiť do práce a nemáte komu zveriť vaše malé dieťatko? Niektorým rodičom pomôžu starí rodičia, 
iným súkromné opatrovateľky, možnosťou sú však aj detské jasle. V ružinovskom zariadení pre najmenšie ratolesti 
sú ešte voľné kapacity. 

Doba je rýchla a náklady na život vyso-
ké. Aj preto si mnohé mamičky, ale aj 
niektorí oteckovia, nemôžu dovoliť ostať  
s dieťaťom na materskej dávke či rodičov-
skom príspevku celé tri roky. Pre mnohých  
z nich môžu byť výbornou pomocou det-
ské jasle. 

11 voľných miest

Tie na Palkovičovej ulici v Ružinove sú ur-
čené pre deti od 18 mesiacov do troch ro-
kov veku dieťaťa. Ak teda potrebujete na-
stúpiť do práce, vedzte, že v ružinovskom 
zariadení sú ešte voľné miesta. Momentál-
ne ich je 11. 

Môžete sa pritom spoľahnúť, že vaše dieťa 
bude v tých najlepších rukách. Naviac vy v 
tom čase môžete pokojne pracovať. 

Žiadosť môžete podať počas celého roka, 
aj keď deti prijímajú do jaslí najčastejšie 
k 1. septembru kalendárneho roka. Tlači-
vo nájdete na stránke www.ruzinov.sk, po 
vyplnení ho môžete podať osobne alebo 
písomne priamo v podateľni na miestnom 
úrade. 

Čo potrebujete?

Okrem samotnej spomínanej žiadosti bu-
dete potrebovať aj potvrdenie matky, otca 

dieťaťa o pracovnom pomere. Ak tak v sú-
časnej situácii nemôžete urobiť, stačí ich 
vyplniť písomne a doložiť dodatočne. 

Ak už vaše dieťa prijali, vyplniť musíte aj 
evidenčný list dieťaťa v jasliach, tiež treba 
doložiť potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobi-
losti dieťaťa na pobyt v kolektíve. 

Čo jasle ponúkajú 

V ružinovskom zariadení máme tri od-
delenia - I. oddelenie mladšie batoľatá,  
II. oddelenie mladšie batoľatá a III. oddele-
nie staršie batoľatá. 

Odborný a kvalifikovaný personál sa 
postará nielen o to, aby bolo vaše dieťat-
ko spokojné, ale tiež o jeho harmonic-
ký rozvoj, čiže sa nielen zahrá, ale bude 
sa aj vzdelávať (adekvátne k jeho veku). 
 
V programe je napríklad rozvoj reči, koor-
dinácia pohybov tela, rozvoj jemnej mo-
toriky a pod. Dbáme tiež na stravovanie  
a jedlo pripravujeme vo vlastnej kuchyni. 

Otváracie hodiny sú nastavené tak, aby 
ste si ako rodičia mohli plniť svoje pra-
covné úlohy. Detské jasle sa otvárajú už  
o 6:30, čo iste vyhovuje najmä tým, ktorých 
pracovná doba sa začína už takto skoro.  
K dispozícii sú do 17:00. Teda aj tí rodi-
čia, ktorí majú pracovný čas iný, môžu byť 
stále pokojní, že ich dieťa má tú najlepšiu 
starostlivosť.

SERVIS PRE SENIOROV
AKO VYBAVIŤ STAROBNÝ DÔCHODOK   
Žiadosť o priznanie starobného dôchodku sa spisuje na pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého poby-
tu, teda Ružinovčania na Záhradníckej 153). Pripravili sme prehľad dokladov, ktoré budete potrebovať k spísaniu 
žiadosti. 

■  doklad o ukončení vzdelania (prípadne 
potvrdenie školy obdobie trvania štúdia, ak 
nebolo ukončené predpísaným spôsobom)

■  vojenská knižka (ak sa vás to týka)

■  potvrdenie o všetkých obdobiach, kedy 
bol občan evidovaný v evidencii ne-
zamestnaných, resp. poberal podporu  
v nezamestnanosti

■  hodnoverný doklad o jednotlivých 
zamestnaniach

■  potvrdenie zamestnávateľa o období 
zamestnania pred 1. májom 1990  
v štátoch, s ktorými Slovenská republi-
ka nemá uzavretú medzištátnu zmluvu  
o sociálnom zabezpečení

■ rodné listy detí

Práca v zahraničí

Aby mohol byť posúdený nárok na mi-
nimálny dôchodok konkrétneho uchád-
zača, budete (ak ho máte) potrebovať aj 
potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume, 
ktorá vám bola vyplácaná z cudziny 
a tiež potvrdenie príslušnej inštitúcie  
o obdobiach poistenia, ktoré ste získali  
v cudzine (ak sa tak stalo).   
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Nikolaj Gečevský 
SME Ružinov (Prievoz)

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

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

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

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

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

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

NIE – Z praktických dôvodov pre obyva-
teľov, ktorí by si museli meniť doklady pri 
zmene názvu ulice.

Mgr. Martin Ferák  
Team Vallo pre Ružinov – juh (Trávniky)

NEVIEM – Doba vzniku sídlisk určila 
názvy aj sochy. Možno však posúdiť indi-
viduálne prípady.

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

ÁNO - Netreba zabúdať na hrôzy týchto 
režimov, ale priestranstvá by mali niesť 
názvy, ktoré symbolizujú mier a pokoj.

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

ÁNO – Po politikoch a symboloch nedemo-
kratických režimov nemajú byť sochy a ulice. 
Nech ich určia historici.

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

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

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

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

Mgr. Eva Bacigalová  
Tím Ružinov (Nivy)

ÁNO – Sochy by sa však nemali likvidovať. 
Mali by byť uložené do depozitu ako me-
mento doby, v ktorej sme žili.

PaedDr. Mária Barancová 
Tím Ružinov (Prievoz)

ÁNO – Za predpokladu, že premenovanie 
názvoslovia ulíc a odstránenia krívd z minu-
losti podporí väčšina dotknutých občanov.

JUDr. Michaela Biharyová 
Tím Ružinov (Trávniky)

NEVIEM – Problém sa neriešil tri desaťro-
čia.

RUŽINOVSKÍ POSLANCI: ANKETA
PODPORILI BY ODSTRÁNENIE SÔCH ŠMIDKEHO  
A HLINKU A PREMENOVANIE NIEKTORÝCH ULÍC?
Počas uplynulých troch rokov sme na našich stránkach postupne predstavili poslancov miestneho zastupiteľstva. 
V nasledujúcich mesiacoch budeme klásť jednu otázku všetkým poslancom a oni nám na  ňu dajú stručnú odpo-
veď – áno/ nie/ neviem (v prípade, že sa nevyjadrili do termínu uzávierky, bude to tiež uvedené). Nový formát môže 
na prvý pohľad pôsobiť jednoduchšie, ale v skutočnosti v sebe obsahuje zložitosť poslaneckej práce. Hlasovanie v 
zastupiteľstve je totiž omnoho zložitejšie ako siahodlhé diskusie na sociálnych sieťach. Tentokrát sme sa poslancov 
pýtali, či by podporili návrh na odstránenie sochy Šmidkeho a Hlinku z Parku Andreja Hlinku, prípadne aj premeno-
vanie niektorých ulíc pomenovaných po osobnostiach symbolizujúcich komunistický režim ako Stachan.

?

?
Mgr. Michal Vicáň 
SME Ružinov (Ružová dolina)

ÁNO - Avšak história formuje budúcnosť, 
nemali by sme pred ňou zatvárať oči, ale 
poznať ju a zobrať si z nej poučenie.

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)

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

Ing. Martin Patoprstý 
Tím Ružinov (Ostredky)

NIE – Už Cicero povedal: „Nevedieť, čo sa 
stalo pred tvojim narodením, znamená byť 
stále dieťaťom.“

Silvia Pilková 
nezaradená (Trnávka)

ÁNO – Totalitný režim by nemal byť uctie-
vaný tým, že budeme mať sochy a ulice po-
menované po jeho predstaviteľoch.

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

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

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

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

Mgr. Jozef Matúšek 
nezávislý (Starý Ružinov)

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

JUDr. Matúš Méheš 
SME Ružinov (Pošeň)

NIE – Sú predmetom histórie a majú nám 
pripomínať memento doby, či už v negatív-
nom alebo pozitívnom význame.

Ing. Marcela Kulifajová 
Tím Ružinov (Štrkovec)

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

Ing. Petra Kurhajcová 
SME Ružinov (Trávniky)

ÁNO - V zásade áno. Nie je to však otázka, 
na ktorú sa dá odpovedať jednou vetou.

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

ÁNO – Som presvedčený, že Ružinov má  
v histórii mnohé osobnosti, ktoré by si túto 
poctu zaslúžili ďaleko viac.

PREČO SA NA TO PÝTAME? 

Poslanci Starého mesta nedávno schválili uznesenie, ktorým žiadajú odstránenie so-
chy M. Čulena z parku pri Úrade vlády SR. Argumentovali tým, že nie je v poriadku, 
aby pamätník zakladateľa komunistickej strany stál naďalej na verejnom priestran-
stve. Podnety rovnakého druhu pribúdajú aj v Ružinove, kde sa požiadavka týka 
odstránenia sôch Šmidkeho a Hlinku z Parku Andreja Hlinku, ale aj premenovania 
niektorých ulíc pomenovaných po osobnostiach symbolizujúcich komunistický re-
žim. Otázka súvisí aj s tým, že pred rokom parlament schválil novelu zákona, podľa 
ktorej je osádzanie pamätníkov oslavujúcich komunistický, nacistický či fašistický 
režim a pomenovávanie ulíc po predstaviteľoch týchto režimov zakázané. 
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KRÍŽOVKA

ZA REPORTÁŽAMI 
STOJÍTE AJ VY
Aj keď sa to možno nezdá, za finálnou reportážou, ktorú od-
vysiela naša televízia či už v spravodajstve alebo inej relácii, je 
veľa práce. Naši redaktori sa starajú doslova o celý proces. Od 
nájdenia danej témy, prípravy výroby a dohodnutia rozhovorov, 
natáčania v teréne - samozrejme spoločne s kameramanmi, prí-
pravy scenára a samotného strihu do výslednej podoby. 

Niekedy je to práca na dve hodiny, niekedy na celý deň. Všetko 
záleží od náročnosti tém. A tie nám veľakrát ako podnety po-
sielate aj vy, za čo sme naozaj vďační. Lebo práve vy, obyvatelia 
Ružinova a Bratislavy, dávate veľakrát tie najlepšie tipy! 
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Toni Sorenson: Čaro Vianoc spočíva v tom, že šťastie a prekvapenie ostatných, ...  
(dokončenie v tajničke krížovky)

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
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Toni Sorenson: Čaro Vianoc spočíva v tom, že šťastie a prekvapenie ostatných,   
...(dokončenie v tajničke krížovky).   

tajnička: ...dokáže urobiť šťastnými nás.

Toni 
Sorenson

SPLŇME ŽELANIE 
AJ PRÍRODE
Namiesto výlevky zlejte použitý kuchynský olej 
do fľaše a prineste ho na našu čerpaciu stanicu 
so zberným miestom. Pomôžme chrániť život 
na našej planéte.

slovnaftludom.skviac na




