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POMÁHAME SI... A ĎAKUJEME!
Stačí krátky pohľad na diskusie na sociálnych sieťach, prípadne si prečí-
tať zopár listov a vypočuť niekoľko telefonátov, a človek priam fyzicky cíti 
obrovské množstvo negatívnej energie. Väčšinou nejde o to, čo sa rieši, ale 
akým spôsobom ľudia medzi sebou komunikujú. Aj toto je dôvod, pre kto-
rý by sme radi pripomenuli aj tie situácie, kedy ľudia pomohli niekomu  
vo svojom okolí. Tých príbehov je omnoho viac, a práve takýto ľudia vytvá-
rajú komunitu.

Je to situácia, ktorá sa opakuje asi na kaž-
dej domovej schôdzi. Problém sa odkla-
dá, nikdy nie sú peniaze na väčšie opravy, 
čaká sa, kým bude situácia havarijná. V 
podobnej situácii boli celé roky aj oby-
vatelia Palkovičovej 16. Vchodové scho-
dy boli dezolátnom stave a viackrát sa na 
nich ľudia aj potkli.  Problém, s ktorým 
sa nepodarilo pohnúť celé roky, vyrie-
šila rodina Keszeghovcov. Na vlastné 
náklady nakúpili všetok materiál a celá 

štvorčlenná rodina sa pustila do práce. 
„Pánovi Tiborovi pomáhala manželka  
Helenka a ich dvaja mladí synovia Niko-
las a Tiborko. Odviedli perfektnú a vysoko 
precíznu prácu. Patrí im preto nielen naše 
veľké poďakovanie, ale i verejné uznanie,“ 
hovorí za susedov pani Lýdia Ušáková. 
„Ľudia často nadávajú na Rómov a hovoria 
o tom, akí sú pasívni. U nás to bolo presne 
naopak. Problém vyriešila práve rómska 
rodina a malo by sa to vedieť,“ dodala.

KALENDÁR
 4. dec.  Poslanecké stredy: 

Mgr. Michal Vicáň  
(Ružová dolina)

 6. dec.  Jubilanti (10:00) 
DK Ružinov

11. dec.  Vítanie novorodencov 
(10:00 – 11:00 zasadačka 
miestneho úradu)

 Poslanecké stredy:  
Mgr. Martin Ferák (Trávniky)

 16. dec.  Vianočný koncert (14:30) 
DK Ružinov

 18. dec.  Poslanecké stredy:  
JUDr. Matúš Méheš (Pošeň)

 24. dec.  Vianočná večera pre 
osamelých seniorov 
(prihlasovanie do 6. 12.) 
RDS Sklenárová

 15. jan.  Poslanecké stredy:  
Ing. Monika Ďurajková   
(Prievoz)

 22. jan.  Poslanecké stredy:  
Ing. František Bolgáč 
(Štrkovec)

 29. jan.  Poslanecké stredy:  
Ing. Martin Patoprstý  
(Ostredky)

Stretnutia s poslancami sa konajú vždy 
od 16:30 do 17:30 v zasadačke miestneho úradu.

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

Vážení 
susedia, milí 
Ružinovčania,
v týchto dňoch ube-
hol práve jeden rok, 
odkedy sa vám v 
Ružinovskom Echu 
prihováram ako 
starosta. Pre mňa 
to bol zrejme najin-
tenzívnejší rok v živote. Dúfam, že 
zmeny k lepšiemu ste si v Ružinove už 
stihli všimnúť aj vy.

Pustili sme sa s kolegami do práce, 
v ktorej sa toho podarilo nemálo, no 
oveľa viac nás ešte stále čaká. Spúšťa-
me prvú časť rezidenčného parkova-
nia, Ružinov dostane novú električ-
kovú trať. Vybudovali sme niekoľko 
nových tried v škôlkach, zvládli sme 
prvú zimnú údržbu aj kosenie a ko-
nečne sa začala riešiť aj Hirošima.  
A veľmi dôležité je pre mňa osobne aj 
to, že sa s veľkou väčšinou poslancov 
vždy vieme rozprávať a dohodnúť, čo 
nebývalo zvykom. 

Po desiatkach rokov sa nám poda-
rilo získať od vlády pozemky pri ja-
zere Rohlík a mnoho ďalších, najmä  
vo vnútroblokoch, vďaka zámene po-
zemkov s ministerstvom hospodár-
stva. A dnes už intenzívne pracujeme 
na záchrane pozemkov pri jazere Štr-
kovec – tak pod detským ihriskom, 
ako aj na získaní parkoviska oproti. 

Asi to najťažšie, čo ako starosta za-
žívam, je tlak developerov. Pred pár 
dňami na mňa jeden podal trestné 
oznámenie – zrejme sa mu vôbec 
nepáči, že náš úrad trvá na splne-
ní všetkých zákonných požiadaviek  
a pripomienok účastníkov konania. 
Ešte ťažšie je vidieť doslova obludné 
stavby, ktoré naozaj nemajú čo v Ru-
žinove robiť, no majú rozhodnutia  
a povolenia už z ďalekej minulosti. 

Často by som chcel, aby mnohé veci 
išli rýchlejšie, ale to asi ani nejde. No 
zároveň sa už veľmi teším na oddych  
a spomalenie počas Vianoc. Želám 
aj vám príjemné a pokojné strávenie 
vianočných sviatkov a veľa zdravia, 
šťastia a splnených snov v roku 2020!

Váš starosta

mailto:natasa.horvathova@ruzinov.sk
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ROZHODNUTÉ! 
MAGISTRÁT POTVRDIL VÝSTAVBU 
NOVEJ ELEKTRIČKOVEJ TRATE
Presuny autom po Bratislave sú stále zdĺhavejšie. Cesta, ktorú ste kedysi 
bez problémov zvládli za štvrť hodinu, vám dnes zaberie vyše hodiny. A po 
dobudovaní downtownu to bude ešte horšie.

Analýzy sú neúprosné. Do štyroch rokov 
sa bude v tejto lokalite pohybovať denne 
viac ako 200-tisíc ľudí.  To je akoby zrazu 
na toto malé územie prišli všetci obyvatelia 
Nitry, Trnavy a Komárna. Ak by sa čo i len 
polovica z nich rozhodla presúvať autami, 
tunajšie cesty by skolabovali.

Alternatívy trás

Už dlho sa diskutovalo viac o tom, kade by 
mala trasa ísť, než či vôbec takýto projekt 
podporiť. Magistrát vyhodnocoval celkovo 
sedem rôznych trás a ako jednoznačne naj-
vhodnejší sa ukázal model – Pribinova – 
Košická – Miletičova – a potom napojenie 
na Ružinovskú radiálu. Ako jediná sa táto 
trasa takisto vyhýba kritickým miestam. 
Vytvára nový dopravný koridor, takže 
neprechádza len paralelne popri niečom, 
čo už funguje. Práve túto trasu je možné 
zrealizovať najrýchlejšie, už do roku 2024. 
Okrem toho presun po nej trvá najkratšie, 
prevezie najviac cestujúcich a bude mať vý-
razne nižšie náklady na výstavbu a údržbu.

Rekonštrukcia radiály

Po ružinovskej radiále sa ročne prepraví 
takmer 31 miliónov pasažierov. Po desať-

ročiach je jej rekonštrukcia nevyhnutná. 
Len minulý mesiac magistrát definitív-
ne rozhodol o jej obnove, napríklad aj za 
odhlučnenú trať. Momentálne je projekt  
v projektovej fáze a o zmenách v grafikone 
budeme pravidelne informovať.

Električka na Košickej

Práve vďaka novej električke sa podari-
lo zachrániť aj vzhľad Košickej ulice ako 
pokojného mestského bulváru. Pôvodné 
rozhodnutie spred rokov, kvôli rozsiahlej 
výstavbe v okolí, bolo totiž zakázať par-
kovanie a urobiť z Košickej ulice štvor-
prúdovú „diaľnicu“. Započítaním kapacity 
električiek do dopravného modelu sa však 
podarilo zachovať ráz tejto ulice.

Električka je na Košickej ulici plánovaná 
od roku 1969. Trať mala pôvodne ísť  
z Petržalky na mieste dnešného mostu 
Apollo. Vďaka použitiu moderných  
a tichých technológií zlepší dopravnú do-
stupnosť a určite porastie aj hodnota ne-
hnuteľností v okolí novej trate. Bez elek-
tričky by celé Nivy čakal dopravný kolaps.

Celý dokument nájdete na 
www.bratislava.sk

TAKÝTO BOL RUŽINOV: PRVÁ ELEKTRIČKA
Vybudovanie novej električkovej trate po-
tvrdil bratislavský magistrát takmer päť-
desiat rokov od momentu, kedy „osmička“ 
spojila hlavnú stanicu a sídlisko Pošeň.
Investície do výstavby predstavovali sumu 
vyše 20 miliónov korún. Dodávateľ polo-
žil v jednom smere 4160 metrov koľajníc, 
postavil 112 stožiarov a natiahol približne 
9 kilometrov trolejového vedenia. V tom 
čase, začiatkom 70-tych rokov, sa začal pre 
Bratislavu plánovať nový nosný systém  
dopravy, v rámci ktorého MHD počítala  
so 600-tisíc obyvateľmi v Bratislave a asi 
700-tisícmi z okolitých obcí, až po Pezinok 
a Modru.

Našli ste doma nejaké zaujímavé foto-
grafie z Ružinova, aký bol pred rokmi? 
Pošlite nám ich naskenované na adresu  
fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.

foto: TASR

STALO SA...
Parkovanie 500 bytov
Od 1. decembra budú môcť v lokalite 500 
bytov zaparkovať len držitelia parkovacích 
kariet. Pre nerezidentov je určené parkovis-
ko na Bazovej ulici, resp. vyznačené miesta 
na Velehradskej ul. (max. 3 hodiny denne).

Nová riaditeľka knižnice
Od januára 2020 bude mať ružinovská 
knižnica nové vedenie. Dlhoročná riaditeľ-
ka ružinovskej knižnice PhDr. Darina Ho-
ráková, ktorá na jej čele stála od roku 1994, 
sa rozhodla pre odchod do dôchodku a na 
jej pozíciu vybrala komisia 14. novembra 
2019 Mgr. Evu Pindjákovú.

Úradné hodiny 
počas Vianoc

V pondelok 23. a v piatok 27. decembra 
2019 bude miestny úrad zatvorený z dô-
vodu hromadného čerpania dovoleniek. 
Zároveň by sme radi upozornili, že od 1. ja-
nuára 2020 budú platiť nové úradné hodiny.
Viac informácií o nových úradných hodi-
nách nájdete na strane 8.

PARKOVACIA KARTA REZIDENTA

BRATISLAVA-RUŽINOV

NIVY
EČV

zóna

číslo   123456789VZOR
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PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020:
VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ 
Do volieb sú necelé tri mesiace. Kedy musíte požiadať o hlasovací preukaz? Kto vám bude vedieť povedať, či váš 
mail prišiel a v akom stave je vaša žiadosť? Ako to bude s voľbou zo zahraničia? Kde môžete voliť? Ako zistíte, kto 
kandiduje? 

O novom zložení parlamentu rozhodnú 
voliči v ľahko zapamätateľný deň – v so-
botu 29. februára. V týchto voľbách bude 
možné voliť nielen v mieste svojho bydlis-
ka, resp. s hlasovacím preukazom v ľubo-
voľnom okrsku na Slovensku, ale aj poštou. 

Voľba poštou

V posledných voľbách tento spôsob v Ru-
žinove využilo 357 voličov, odhaduje sa 
však, že tentokrát bude toto číslo výrazne 
vyššie. 

Požiadať o voľbu poštou môže občan SR, 
ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, ale 
aj ten, ktorý tu trvalý pobyt má, ale v čase 
volieb sa zdržiava mimo územia Slovenska 
(dlhodobý študijný, pracovný alebo iný 
pobyt, tj. nie dovolenka iba v čase konania 

volieb). Na základe žiadosti je potom zapí-
saný do samostatného zoznamu.

Kde zoženiem tlačivá?

Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke 
www.ruzinov.sk, resp. na webe minister-
stva vnútra. Dôležité je však poslať žiadosť 
na správnu adresu. Ten, kto nemá trvalý 
pobyt na Slovensku, ju musí doručiť na 
ministerstvo vnútra. Naopak, ten kto trva-
lý pobyt na Slovensku ešte stále má, musí 
komunikovať s obcou (mestskou časťou).

Dôležité termíny a adresy

Volič, ktorý chce požiadať o vydanie hlaso-
vacieho preukazu, aby mohol voliť na úze-
mí Slovenska napríklad počas lyžovačky, 
oň môže požiadať do 10. februára písom-

ne na adrese Miestny úrad, Mierová 21, 
827 05 Bratislava alebo prostredníctvom 
e-mailovej adresy volby@ruzinov.sk. Obec 
začne distribuovať  hlasovacie preukazy 
na adresy uvedené v žiadosti doporučene  
a „do vlastných rúk“ po 20. januári 2020. 
Ak sa niekto rozhodne vyzdvihnúť si hla-
sovací preukaz osobne, stačí prísť najne-
skôr v piatok - deň pred voľbami v úrad-
ných hodinách na miestny úrad.

Ten, kto chce voliť poštou, musí svoju 
žiadosť doručiť najneskôr do 10. januára 
2020 na adresu Miestny úrad, Mierová 21,  
827 05 Bratislava alebo na e-mailovú ad-
resu volby@ruzinov.sk. Obec zašle žiadate-
ľovi o voľbu poštou najneskôr 25. januára 
2020 na adresu miesta pobytu v cudzine 
(nie je možné zasielať obálky na hlasova-
nie poštou na adresu na Slovensku) obálku 
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s odtlačkom úradnej pečiatky, hlasova-
cie lístky, poučenie o spôsobe hlasovania  
a návratnú obálku. Tá musí byť označená 
heslom "Voľba poštou". Poštovné uhrádza 
volič. Obec začne zasielať hlasovacie lístky 
a obálky s poučením o spôsobe hlasovania 
voličom do zahraničia po 20. januári 2020.

 Občiansky alebo pas?

Právo voliť má každý občan Slovenska, kto-
rý v deň volieb dovŕši 18 rokov.  Po vstupe 
do volebnej miestnosti sa komisii preukáže 
občianskym preukazom, aby bolo možné 
overiť aj trvalý pobyt. Niekoľkokrát sa nám 
totiž v posledných voľbách stalo, že sa ob-
čan snažil preukázať len na základe pasu, 
čo však možné nie je. 

Zažili sme...

V čase volieb zažívajú členovia volebných 
komisií množstvo do istej miery absurd-
ných, ale občas aj konfliktných situácií. 
Stalo sa napríklad, že práva voliť sa doža-
dovali cudzí štátni príslušníci, a to tak ná-
stojčivo, až musela zasahovať polícia. 

Všetky informácie nájdete na 
 www.ruzinov.sk.

Volebné štatistiky 
z roku 2016 

Ako vyzerali minulé 
parlamentné voľby 

v Ružinove

Volebná účasť 68,6 %

Počet oprávnených voličov 66 439 
Počet odovzdaných hárkov 45 596 
Voliči, ktorí hlasovali osobne 45 088 
Voliči, ktorí hlasovali poštou 357 
Počet platných hlasov 44 869

Zdroj: Štatistický úrad SR

Máte otázky?

V prípade, že si potrebujete overiť, či 
bol váš e-mail doručený a váš hlaso-
vací preukaz odoslaný, kontaktujte nás 
kvôli prevereniu situácie výlučne na 
volby_kontrola@ruzinov.sk alebo na 
čísle 0904 260 600 (v čase od 9:00 do 
17:00).

EURÓPSKE PROJEKTY:
EKOLÓGIA AJ NOVÉ MÉDIÁ 

120-tisíc eur pre kvalitnejšie a atraktívnejšie vzdelávanie. To je suma, ktorú 
získala Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. na dva projekty 
pre svojich študentov.

Ekológia je jednou z najdiskutovanejších 
tém súčasnosti. Už dávno nie je doménou 
len odborníkov z oblasti klimatológie, 
ale vyjadrujú sa k nej ľudia od prezidenta 
Trumpa cez Boyana Slana, Gretu Thunberg 
až po hocikoho s prístupom na sociálne 
siete. Nedávny prípad, kedy v talianskom 
Benátsku zaplavila voda budovu regionál-
nej rady len pár minút potom, ako tamojší 
funkcionári odmietli začleniť do rozpočtu 
projekt zameraný na skúmanie klimatic-
kých zmien, pôsobí ako značná škodora-
dosť prírody. O to dôležitejšie je, ak sa žiaci 
a študenti o tieto témy zaujímajú.

Základná škola na Drieňovej získala tento 
rok grant vo výške 95-tisíc eur na dvojroč-
ný projekt z operačného programu ľudské 
zdroje - zvyšovanie gramotnosti. Na dva 
roky zabezpečí finančné prostriedky na 
rôzne aktivity spojené s tvorbou školského 

vzdelávacieho programu. Vznikne vďaka 
nemu nový predmet Ekológia - ochrana 
prírody a zdravia, žiaci budú mať možnosť 
navštíviť rôzne environmentálne poduja-
tia a programy a škola vytvorí aj niekoľko 
záujmových útvarov a pedagogických klu-
bov, v ktorých sa bude pracovať na zlepšení 
životného prostredia a školskej klímy. Pro-
striedky sa samozrejme využijú aj na ná-
kup didaktickej techniky a pomôcok.

Rovnako získala aj dvojročný grant  25 000 € 
na projekt New Media in Democratic Socie-
ties, na ktorom budú spolupracovať so ško-
lami v Dánsku, Nemecku, Nórsku, Portu-
galsku a Slovinsku. Žiaci už majú za sebou 
aj prvú projektovú návštevu, ktorá sa usku-
točnila v októbri v nórskom Osle. Projekt je 
zameraný na pomoc a nástroje pri rozlišo-
vaní dôveryhodnosti informácií a správnej 
komunikácii na sociálnych sieťach.

GRANTY PRE KRAJŠÍ RUŽINOV 
Masarykova kolónia a plochy v okolí Kvetnej získali novú tvár vďaka prí-
spevku bratislavskej župy.

Masarykovu kolóniu v Trnávke pozná há-
dam každý Ružinovčan najmä pre jej ty-
pickú architektúru. Prednedávnom sa nám 
podarilo zrevitalizovať plochu pri Masary-
kovej a Rozmarínovej. Po celom obvode 
plochy pribudli kvitnúce živé ploty a záho-
ny trvaliek. Okrem toho sú orezané stro-
my, vyčistené chodníky a konečne zmizlo 
aj staré nefunkčné reklamné zariadenie.

Novú tvár získala aj plocha Viktorínová/ 
Kvetná. Tam pribudli nové stromy, záhony 

trvaliek a v spolupráci s obyvateľmi z oko-
lia boli zrepasované lavičky a kvôli zvýše-
niu bezpečnosti tu boli osadené aj dve so-
lárne lampy.

Tieto projekty zrealizovala mestská časť 
Bratislava - Ružinov a finančne podporil:
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NAJVÄČŠIE „RUSKÉ KOLO“ 
NA SLOVENSKU!
Už nemusíte ísť do viedenského Prátra, aby ste si vychutnali pohľad z výšky. 
33-metrové Ružinovské vianočné kolo je slovenský unikát a všetci Ružinovča-
nia a návštevníci z okolia môžu uvidieť Bratislavu z vtáčej perspektívy. 

Bude svetlo?

Najčastejšou otázkou, ktorá sa v súvislos-
ti s predvianočným obdobím objavuje, je 
či bude mať Ružinov vianočné osvetlenie. 
Odpoveď znie áno, bude. Sviatočne vy-
zdobená bude nielen Ružinovská, ale aj 
Košická a Galvaniho ulica. Časť osvetlenia 
mestská časť nakúpila ešte na jar a vďaka 
tomu s výraznými zľavami, a na ďalšiu časť 
prispeli niektorí z developerov, ktorí u nás 
stavajú.

Vianočné trhy

Kvôli dobrému jedlu, voňavému punču  
a vianočným dekoráciám od miestnych 
výrobcov už nemusíte chodiť ani len do 
centra mesta. Trhy tento rok nájdete do-
konca na dvoch miestach. Prvý z nich je 
priamo pred DK Ružinov a ten druhý, ko-
mornejší, na Dulovom námestí.

Verejné klzisko

Nech už je počasie akékoľvek, korčuľovať 
sa budete môcť bez ohľadu na to, či bude 
mínus 10 alebo plus 10. Svoje obľúbené 
figúry si budete môcť vyskúšať na špeci-
álnom umelom ľade, ktorý je ekologický  
a na prevádzku nepotrebujeme ani vodu, 
ani teploty pod bodom mrazu. Trénujú na 

ňom dokonca aj hokejisti NHL. Stačí mať 
dobre nabrúsené korčule. 

Sviatočný program

Zapaľovanie adventných sviečok je už 
dlhoročnou tradíciou. Po štyri nede-
le až do Vianoc, vždy o 16:00 v par-
ku A. Hlinku, ich zapália predsta-
vitelia ružinovských farností spolu  
so starostom. Návštevníkov čaká aj kultúr-
ny program, vystúpia žiaci SZUŚ Mierová, 
ZSZ Cantus a ZUŠ sv. Cecílie. Posledná 
vianočná nedeľa bude  patriť folklórnemu 
súboru Karpaty a ich vianočným koledám.

Menej odpadu

Okrem všetkých krásnych vecí, ktoré sa 
spájajú s Vianocami, sú tieto sviatky ty-
pické aj obrovským množstvom odpadu, 
ktorý vyprodukujú domácnosti a prevádz-
ky. Na akciách Cultusu Ružinov je preto 
zakázané používať plastové obaly, riady  
a príbory. Jedlo a nápoje sa môžu podá-
vať výlučne  v kompostovateľných riadoch  
a všetok odpad sa poctivo triedi. A zodpo-
vedné správanie sa, je darčekom každého  
z nás pre naše okolie.

Viac informácií nájdete na cultusruzinov.sk  
a facebooku Cultus Ružinov.

OZNAMY
Príbeh z lesa

Štyridsať mladých tanečníkov od 5 do 18 
rokov, jeden dospelý herec a príbeh inšpi-
rovaný legendárnou Disneyho rozpráv-
kou Bambi. Obľúbený Martin Meľo sa na 
doskách Radošinského naivného divadla 
zmení na záchrancu lesa v pôvodnej slo-
venskej hudobno-tanečnej rozprávke. 
Autori chcú ľahkou a vtipnou formou 
predstaviť deťom témy ekológie a ochra-
ny životného prostredia. Príbeh z lesa je 
príbeh s posolstvom, aby deti neprestávali 
snívať a veriť v dobro v každom z nás.
Premiéra: 12. december 2019, RND

Joga pre seniorov

Vzhľadom na obrovský záujem ružinov-
ských seniorov otvárame už od 4. decem-
bra ďalšie termíny pre nových záujemcov 
o skupinové cvičenia. Bezplatné cvičenia 
budú prebiehať každú stredu od 10:00 do 
11:00 v SD Prievoz, Kaštieľska 30. Zápis sa 
uskutoční 4. decembra 2019 o 9:00. Je po-
trebné priniesť si občiansky preukaz, cvi-
čiaci úbor a karimatku. Všetky inštrukcie 
je možné získať pri zápise alebo u inštruk-
torky jogy na čísle 0905 834 301. Kapacita 
je obmedzená.

Oznam Jednoty dôchodcov

Seniori, ktorí sú členmi ZO Jednoty dô-
chodcov Slovenska Zimná – Ostredky, 
môžu zaplatiť členský príspevok na rok 
2020 vždy prvý štvrtok v mesiaci (od ja-
nuára do marca) medzi 11:30 a 13:00 na 
Zimnej ul. 1.

Ponuka práce

Aktuálne ponuky práce Miestneho 
úradu Bratislava – Ružinov nájdete na 
www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pra-
covné miesta“ a na portáli profesia.sk.
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PRÁVNA PORADŇA PRE SENIOROV

Dôchodcovia sú najčastejším terčom rôznych podvodníkov, ktorí sa ich sna-
žia obrať o peniaze a majetok. Od januára budúceho roka preto ponúkne 
mestská časť v spolupráci s advokátskou kanceláriou možnosť poradiť sa  
s právnikmi, ako treba postupovať v prípade, že od nich niekto žiada pe-
niaze alebo podpis.

Len pred niekoľkými dňami prebehla soci-
álnymi sieťami správa o tom, že bytová ma-
fia „to opäť skúša“, tentokrát na dôchodcov 
v Prievoze. Rovnako stále fungujú aj rôzne 
predajné „výlety“, na ktorých potom dô-
verčiví ľudia nakúpia tovar, ktorý nepo-
trebujú, za stovky eur. A napriek tomu, že 
„krv nie je voda“, poradiť sa s právnikmi 
je dobré aj vtedy, keď chce napríklad starý 
rodič prepísať byt na vnuka.

Advokátska kancelária LG Legal bude 
v priestoroch úradu od 14. januára 2020 

poskytovať ružinovským seniorom bez-
platné právne služby. Konzultovať s práv-
nikmi budú môcť záujemcovia každý 
nepárny utorok od 9:00 do 13:00. Na kon-
zultácie je potrebné vopred sa telefonicky 
objednať na čísle 0948 759 488 v stredy od 
15:00 do 17:00.

Táto služba je orientovaná na seniorov.  
V prípade, že právnu radu potrebuje nie-
kto iný, odporúčame obrátiť sa na Cen-
trum právnej pomoci, kde sa môžete ob-
jednať na telefónnom čísle 0650 105 100.

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk

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

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné 
osvetlenie?

+421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve? 
Vandalizmus?

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného 
odpadu?

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

Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

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

Ruzin.echo december do vyroby

19. novembra 2019 17:05:10
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TEPLOTY POD NULOU MÔŽU ZABÍJAŤ
Každá zima znamená pre ľudí bez domova ohrozenie života. Štatistiky ho-
voria, že v Bratislave ich počas zimy zomrie kvôli podchladeniu až desať. 
Čísla však môžu byť aj vyššie. Čo môžeme robiť preto, aby sa nestávalo, že 
ešte aj v 21. storočí vo vyspelej krajine ľudia zmrznú na ulici?

Keď deti čítajú Andersenov príbeh diev-
čatka so zápalkami, hovoria o tom, ako 
hrozne sa žilo v minulosti chudobným. 
Ľudí bez domova však vídame na uliciach 
aj dnes a prakticky kdekoľvek prídeme. 
Mestská časť preto od októbra intenzívne 
spolupracuje s organizáciou Depaul Slo-
vensko na pilotnom projekte v lokalite 500 
bytov. S takouto situáciou sa však musí vy-
sporiadavať aj zvyšok mesta. 

Čo teda môžeme urobiť preto, aby ľudia 
nezomierali pred našimi prahmi, ale zá-
roveň, aby neprespávali napríklad v piv-
niciach bytoviek? Môžeme sa napríklad 
stať pravidelnými darcami niektorej z or-
ganizácií, ktoré vďaka príspevkom darcov 
dokážu nakúpiť potrebný tovar alebo po-
skytovať svoje služby. 

Organizácia Depaul Slovensko vznikla 
pred 13 rokmi práve ako reakcia na zamrz-
nutie takmer dvadsiatich ľudí bez domova 
v uliciach Bratislavy. Jedným zo spôsobov, 
ako zabrániť tomu, aby sa to opakovalo, 
je napríklad „adopcia postele“. Za pár eur 

mesačne niekomu možno zachránite život 
a pomôžete mu zmeniť ho. Možností je 
však oveľa viac. 

Ďalšou z organizácií, ktorá pracuje priamo 
v uliciach, je Vagus. „V našom združení sa 
ľudia môžu napríklad zapojiť ako dobro-
voľníci, najmä v programe Domec - denné 
nízkoprahové centrum, kde môžu pomáhať  
s prípravou raňajok, obedov, s voľnoča-
sovými aktivitami alebo pri triedení zbie-
rok,“ hovorí Alexandra Kárová, výkonná 
riaditeľka OZ Vagus.

Niekedy však stačí oveľa menej, aby sme 
niekomu možno zachránili život. „Ak 
stretnete človeka bez domova na ulici, pri-
hovorte sa mu, opýtajte sa ako sa má, či ne-
potrebuje pomoc. Poraďte mu organizáciu 
na ktorú sa môže obrátiť. Niekedy aj malý 
rozhovor dokáže pomôcť,“ dodáva.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť viac  
o tom, ako pomôcť ľuďom na ulici, všetky 
potrebné informácie nájdete na depaul.sk 
a vagus.sk. 

POZOR ZMENA! 
ÚRADNÉ HODINY OD 1. JANUÁRA 2020

DIVADELNÉ 
DOSKY ZÍSKAL 
RUŽINOVČAN

Najlepšou divadelnou inscená-
ciou roka 2019 je podľa Asociácie 
súčasného divadla Moral Insanity. 
A cenu za najlepší herecký výkon – 
práve v tomto predstavení – si od-
niesol Ružinovčan Peter Brajerčík.

Diváci ho poznajú najmä ako Lacka z Hor-
nej Dolnej a divadelní fanúšikovia si ho 
určite pamätajú z predstavenia SND Leni. 
Priestor na vytvorenie Moral Insanity však 
dostal na opačnom konci Slovenska, v Pre-
šovskom národnom divadle. Monodráma, 
pod ktorú sa podpísal spolu s Júliou Rá-
zuszovou, vznikla na motívy knihy Um-
berta Eca Pražský cintorín. 

Jeho príbeh je dnes viac než aktuálny. Skú-
ma konšpiračné teórie, rasistické a antise-
mitské prejavy, ktoré pramenia z neistoty, 
ktorú ľudia zažívajú – a to bez ohľadu na 
to, či trpia nedostatkom alebo nedokážu 
spracovať situáciu v spoločnosti. Zároveň 
skúma ich odraz v médiách a politike. 
Predstavenie a jeho tvorcovia napokon zís-
kali zo šiestich nominácií až päť dosiek.

Prvý kontakt/ Trvalé pobyty/ Overovanie/ Pokladňa
Pondelok 8:00 - 12:00

obed 

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

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

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

Matričný úrad
Pondelok 8:00 - 12:00

obed 
13:00-17:00

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

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

Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 obed 13:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00

foto: Ctibor Bachratý



VYTVORTE IM 
NOVÉ BÝVANIE
Získajte grant pre viac zelene 
aj vo vašom meste

www.oazy.sk



AKTIVITY  PRE SENIOROV 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zároveň Vás 13. a 14.12.2019 pozývame na  
Vianočný bazár v priestoroch AKTiViTKY   

 

Tréningy aktivácie pamäti 
Tvorivé dielne 

Cvičenia pre seniorov na stoličkách 
môžete pravidelne navštevovať  

v o.z. AKTiViTKA   na Herlianskej 45. 
viac informácii: t.č.: 0903 452 451,www.aktivitka.sk 
 

 

 

Ponúkam prácu
pre upratovačky na TPP pre pracovisko

Ružinov a Antolskú v Petržalke.
Pracovná doba od 06.00 hod. do 14.30 hod. 

Tel. kontakt pre Ružinov:
Jozef Sabo 0914 321 998 - vedúci prevádzky  

Tel. kontakt pre Petržalku:  
Michal Ivan 0914 321 990 - vedúci prevádzky

INZERUJTE V ECHU!
reklama@tvr.sk

Lekáreň Košická – 
Ružinov
Košická 56
50 m od Trhoviska
Miletičova

Lekáreň Vrakunská –
Podunajské Biskupice
Vrakunská 41
50 m od DM, oproti LIDL 
cez hlavnú cestu

Lekáreň Bosákova – 
Petržalka
Bosákova 9
60 m od Polikliniky
Šustekova

-20%

117499399 €9399 €

-29%

18 401290 €1290 €

Wobenzym® 800 1

Miesto
pre

nalep.
čísla

Priezvisko a meno

Bydlisko

Rp.

U h r a d í
poisťovňa pacient

euro cent euro cent

Dg. Kód

Z DOPLATKOV LIEKOV AJ NA
ASTMU A CUKROVKU!

VÝRAZNÉ

ZĽAVY

až do

0 -10 -20 -30 -40 -50 %*

Ocuvite® LUTEÍN forte
60 tabliet, výživový doplnok

800 tabliet

* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu INLEK s.r.o., TOPLEK s.r.o., EFLEK s.r.o. 
   Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

1 - liek na vnútorné použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku. Platí do vypredania zásob.



Bývajme spolu
v ružinove

príbeh v galvaniho 
dvoroch pokračuje
www.galvanihodvory.sk

inz_182x135.indd   1 14.10.2019   15:07:32

Kupón na zľavu 30% z cien
jednorazových zákrokov
laserovej epilácie.
www.laurentis.sk

Platný 1x do 29.2.2020

Kupón na zľavu 15% z kozmetických
ošetrení ANNE SEMONIN Paris
a SOTHYS Paris.
www.laurentis.sk

Platný 1x do 29.2.2020

Kupón na zľavu 15% na pedikúru.
www.laurentis.sk

Platný 1x do 29.2.2020

www.LAURENTIS.sk

MILÉ SUSEDKY A SUSEDIA,

starostlivosť o vašu krásu nájdete na Mierovej ul. č. 103 v Ružinove - Prievoze.

Jemné, ošetrené chodidlá s upravenými
nechtami Vám zaručí profesionálna
pedikúra. Postaráme sa o pohodlie
a vzhľad vašich nôh.

Získajte krásnu a zdravú pleť a príjemne
zrelaxujte s luxusnými francúzskymi
značkami kozmetiky Sothys
a Anne Semonin.

Zbavte sa ochlpenia natrvalo
a bezbolestne s laserovou epiláciou.
Medicinálny laser CANDELA,
tisícky spokojných klientov.
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NAŠOU ÚLOHOU JE PODPOROVAŤ KOMUNITU
V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa Ing. Marcela Kulifajová.

Ste predsedníčkou Komisie školstva, 
kultúry a športu. Čo považujete 
za najdôležitejšiu úlohu mestskej 
časti v tejto oblasti?

Táto komisia je naozaj veľmi rozsiahla, pre-
to poďme po poradí. Mestská časť je zria-
ďovateľom základných a materských škôl. 
So školami súvisia témy vzdelanie, učitelia, 
vzdelaní žiaci a spokojní rodičia. V prvom 
rade je na mestskej časti, aby vytvorila 
miesta pre deti a žiakov v takom prostredí, 
kde  môžu získať kvalitné vzdelanie a kde 
budú rešpektované ich potreby na indivi-
duálny vývoj každého z nich. Priestorové, 
personálne, materiálne a tiež kvalitatívne. 

V tomto roku sme vytvorili nové VZN, 
ktoré upravuje podmienky prijímania detí 
do materských škôl v našej mestskej časti. 
Môžeme skonštatovať, že vďaka nemu sa 
nám podarilo prijať takmer všetky deti, 
ktoré sú obyvateľmi Ružinova do zariade-
ní, ktoré sú práve ich spádovou oblasťou. 
Vzhľadom k novému zákonu, budeme  
v budúcom roku prihliadať aj na rajonizá-
ciu pri jednotlivých základných školách. 

V súčastnosti má školstvo obrovské prob-
lémy s nedostatkom učiteľov. To je téma, 
ktorá rezonuje aj u nás v Ružinove. Je po-
trebné, aby sme učiteľov, ktorých máme 
ale aj tých, ktorých hľadáme, motivovali  
k profesii učiteľ. Momentálne hľadáme ná-
stroje, ktorými by sme ich vedeli do našej 
mestskej časti prilákať. Zvažujeme pridele-
nie služobných bytov, motivačné príplatky, 
alebo navýšenie platov. Toto bude samo-
zrejme v ďalších rokoch závisieť od roz-
počtu mestskej časti.

V Ružinove máme kvalitných učiteľov,  
za čo im osobne vyjadrujem poďakovanie  
a prianie, aby to v danej profesii čo najdlh-
šie vydržali. Byť učiteľ totiž nie je práca, 
ale poslanie. Poslanie, cez ktoré každý je-
den z nich tvorí čiastočky budúceho sveta  
z osobností, ktoré posielajú do života. 

Čo sa týka športu, túto oblasť v našej mest-
skej časti zastrešuje Ružinovský športový 
klub. Práve on rieši oblasť telovýchovy, 
športu a rekreačných činností. Je správ-
com niekoľkých multifunkčných areálov,  
o ktoré sa stará a vďaka nim vytvára priestor 
pre rozvoj športu ako školskej mládeže, tak 
aj širokej verejnosti. Počas roka pripravuje 
spolu s MČ Bratislava - Ružinov a Cultu-
som Ružinov rôzne športové a spoločenské 
podujatia zamerané najmä na deti a mládež.

Oblasť kultúry je zastrešená spoločnosťou 
Cultus. Spoločnosť prevádzkuje 3 kultúrne 
domy. Je to samostatná organizácia, ktorá 
realizuje množstvo kultúrnych podujatí 
pre všetky vekové kategórie. O kvalite pod-
ujatí jasne hovorí návštevnosť jednotlivých 
podujatí, ktoré sú počas roka plne využíva-
né a v obrovskej miere navštevované.

Jednou z tém, o ktorých sa v súvislosti 
so školami veľa hovorí, ale je ťažké 
ich odhaľovať a riešiť, je šikana.   

Šikana je pojem, ktorému by sme mali ve-
novať veľkú pozornosť. Hlavne v školských 
zariadeniach. Obeťou sa môže stať ktokoľ-
vek a často sa ťažko odhaľuje. Veľakrát obeť 
o svojom šikanovaní nerozpráva, uzavrie 
sa do seba a príde sa na ňu neskoro. Pre-
to je potrebné o tejto téme začať otvorene 
rozprávať, nabádať žiakov, aby sa vyjadro-
vali a pri akomkoľvek náznaku šikany či už 
na sebe, alebo na spolužiakoch sa nebáli 
vyjadriť otvorene svoj pocit. Práve preto je 
potrebné podporovať projekty na školách  
s touto témou. 

Okrem školskej pôsobíte aj v grantovej 
komisii. Prečo je podľa Vás dôležité pod-
porovať takýmto spôsobom občianskej 
aktivity?

Z môjho pohľadu sú grantové programy  
a ich podpora veľmi prospešná pre komu-
nitný život. Projekty, ktoré k nám chodia 
na schválenie spájajú ľudí, susedov, ma-
mičky na materskej dovolenke, seniorov, 
ale aj žiakov, učiteľov a športujúcu mlá-
dež. Sú naozaj rôznorodé, inšpiratívne  
a krásne. Vďaka nim sme pomohli rôz-
nym občianskym združeniam, komunitám  
a záujmovým skupinám, ktoré by bez tejto 
pomoci tieto aktivity nemohli zrealizovať 
a na druhej strane by nám, mestskú časť 
množstvo nápadov nenapadlo. Komunit-
ný život je pre mňa spolupatričnosť a tá je  
v súčasnej dobe veľmi dôležitá. V spoloč-
nosti, v medziľudských vzťahoch a aj v bu-
dúcnosti našej krajiny. 

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

Naša mestská časť je širšie centrum. Oby-
vatelia nie sú priamo v centre, ale na druhej 
strane sú v centre za pár minút. Z hľadiska 
infraštruktúry je doprava do centra veľmi 
rýchla a bezproblémová. Okrem toho sa 
môžeme pýšiť zeleňou okolo nás. Sme naj-
zelenšia mestská časť s množstvom parkov, 

oddychových zón a s veľkým, veľmi obľú-
beným ihriskom. A dokonca máme aj la-
bute. Tými sa tiež nemôže pochváliť každá 
mestská časť. A to dôležité, jednotlivé časti 
žijú pomerne intenzívnym komunitným 
životom. Stále je tu veľa miest, ktoré majú 
„dedinskú“ atmosféru a susedia sa poznajú 
celé generácie. A práve tento komunitný 
život budeme v budúcnosti podporovať 
rôznymi projektami.

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

Táto časť Ružinova je známa hlavne vďaka 
jazeru a oddychu pri ňom. Jazero a jeho 
okolie je využívané nielen našimi „Ruži-
novčanmi“, ale celou Bratislavou. Je dôle-
žité zachovať okolie jazera práve tomuto 
účelu. Preto je dôležité vyriešiť pozemky  
v okolí jazera, tiež stavbu, bývalý hotel, 
tak, aby to bolo v súlade s potrebami oby-
vateľov a nie s potrebami developera. Tiež 
pracujeme na oprave ciest a chodníkov  
v tejto časti, na pasportizácii zelene, na 
oprave parkovísk a revitalizácii detských 
ihrísk. 

Budúci rok bude náročný. Čakajú nás nové 
výzvy ako parkovacia politika, viac miest 
pre žiakov na základných školách, naštar-
tovanie projektu Hirošima a iné. 

A keďže ja som človek, ktorý myslí srdcom, 
prajem Ružinovu a Ružinovčanom veľa 
lásky, lebo tej nikdy nie je dosť, veľa trpezli-
vosti, lebo bez tej veľké veci nikdy nevznik-
li, obrovskú spolupatričnosť, lebo tá spája  
a vzájomný rešpekt človeka k človeku, lebo 
to je základ každého úspechu. 

A nakoniec spoločné vykročenie pravou 
nohou k zdolaniu týchto výziev. Verím, 
že sa nám to s podporou vás, obyvateľov,  
podarí.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SA NÁM PODARILO A AKÉ MÁME PLÁNY
Blíži sa koniec roka a v čase, keď držíte v rukách toto nové číslo, je to rok od okamihu, kedy sa noví poslanci ujali 
svojich funkcií. Zaujímalo nás, na čo sú za rok pôsobenia nového zastupiteľstva najviac hrdí a aký darček by radi 
dali Ružinovčanom, aby sa im v našej mestskej časti žilo ešte lepšie.

Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky) 

Kandidovala som preto, aby veci fungovali lepšie  
a som rada, že to tak aj naozaj začína byť. Snažím 
sa pomáhať pri riešení podnetov od občanov nielen 
z Trávnikov, ale aj z celého Ružinova. Pomáham pri 
riešení odstraňovania vrakov, a dôležitou súčasťou 
mojej poslaneckej práce je aj to, aby sme schvaľovali 
pravidlá, ktoré ľuďom naozaj pomáhajú a ktoré nie sú 
len marketingovými ťahmi. Nie všetko ide tak rýchlo 
ako by sme si to priali. Mnohokrát je celý proces zdĺ-
havý a trvá dlhšie, kým sa úspešne vyrieši. Som hrdá, 
že v rámci troch poslaneckých klubov vieme nájsť 

spoločnú reč, riešiť veci v prospech Ružinovčanov  
a nezaťažovať ich banálnymi spormi. Som rada, že 
vieme na úrade nájsť spoločnú reč so zamestnanca-
mi a snažíme sa všetkými dostupnými prostriedkami 
riešiť dôležité veci, ale aj návrhy a nápady obyvateľov. 

Najkrajším darčekom by boli nové cesty, chodníky, 
vyriešené všetky podnety, žiadne susedské spory, či 
obchádzanie zákona. Prajem všetkým krásne prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

Som rád, že sa veci v Ružinove hýbu, že konečne 
funguje spolupráca s magistrátom a s novým primá-
torom Matúšom Vallom, čo tu v minulosti nebolo. 
Pravidlá začínajú platiť aj pre veľkých developerov. 
Zahusťovanie stabilizovaných sídlisk už nepre-
chádza tak, ako v minulosti – napríklad nesúhla-
sy s Konopná Residence v Prievoze, s nadstavbou 
Kocky alebo knižnice na Pošni, s polyfunkčným 
objektom namiesto Heliosu na Štrkovci, s nadstav-
bou pohostinstva INKA na Trávnikoch či domy na 
Poludníkovej na Ostredkoch. Skrátka – developeri 

si už súhlasy nedokážu len tak “vybaviť”. Avšak sú-
hlasy pre starých kostlivcov v skrini ešte dobiehajú 
a sú horúcim problémom, napríklad Prima Park 2. 
Snažíme sa riešiť aj ďalšie problémy občanov, ako sú 
kapacity v materských a základných školách, obťa-
žovanie hlukom z prevádzok alebo rozbeh stavby 
nových parkovísk. A ako darček nám všetkým že-
lám veľa slušnosti, menej frfľania, konečne pohnúť 
s územnými plánmi zón v Ružinove a na jar novú 
slušnú vládu, ktorá Bratislave a Ružinovu pomôže 
podstatne lepšie ako je to dnes.

Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov (Štrkovec)

Najviac ma teší rázne zvýšenie transparentnosti 
ružinovskej samosprávy, čím občania získajú väčší 
prehľad o tom, ako sa tu hospodári a ako sa riešia 
procesy v ich prospech. Obsahuje cca dve desiatky 
opatrení. Nielen odmeny poslancov za zastupiteľ-
stvá, ale aj za členstvá v predstavenstvách a dozor-
ných radách budú občanov zaujímať asi najviac, no 
zverejňovať sa budú aj životopisy starostu, poslan-
cov a riaditeľov organizácií. Podarilo sa mi zistiť, že 
špeciálny prokurátor Kováčik dlho užíval nájomný 
byt za smiešnu sumu. Navrhol som výsadbu stro-

mov pred nelegálnymi billboardmi, ktoré nie je 
možné len tak odstrániť. V Ružinovskom podniku 
VPS som presadil odstránenie billboardov na trho-
visku Miletičova a transparentnejšie súťaže, aby sa 
podnik postavil na nohy. Zdravie je najdôležitejšie, 
preto mojim malým darčekom pre Ružinovčanov 
bude, že sa zameriam na ekologické riešenia. Som 
proti nezmyselnému zahusťovaniu sídlisk, za ob-
novu oddychových zón a za oveľa väčšiu výsadbu 
stromov a zelene.

Petra Kurhajcová, SME Ružinov (Trávniky) 

Možno sa niekomu zdá, že žiadna zásadná zmena 
sa za ten rok neudiala. Ale ako poslankyňa vidím 
to, čo bežný občan nie. Vidím snahu meniť veci k 
lepšiemu, a to napriek neskutočnému množstvu 
problémov, ktoré tu ostali z minulosti, a ktoré nie 
sú len výhovorkou, ako som to myslela predtým. 
Vidím obetavú prácu zamestnancov úradu, ktorí sú 
ochotní, často nad rámec svojho pracovného času, 
problémy riešiť. Vidím a verím, že sa nemýlim, že 
sme napriek rozpačitému a neľahkému začiatku 
a rozdielnym politickým názorom našli spoločnú 

reč a začali pracovať pre Ružinov a jeho obyvateľov.  
A na toto som asi hrdá najviac. Rada by som všet-
kým Ružinovčanom popriala, aby tieto sviatky pre-
žili v pokoji, láske a kruhu svojich blízkych. Aby 
sme k sebe boli ohľaduplnejší, aby sme si možno 
namiesto neustáleho kritizovania, hľadania nedo-
statkov, skúsili všímať to pozitívne. A čo je ešte dô-
ležitejšie, nedožadujme sa len toho, čo má mestská 
časť urobiť pre nás, ale zamyslime sa nad tým, čo 
môžeme pre svoje okolie urobiť my.
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KRÍŽOVKA

OBUJTE SI S NAMI TÚLAVÉ TOPÁNKY!
V ružinovskej televízii sa okrem aktuálneho spravodajstva z mestskej časti 
a hlavného mesta dozviete veľa informácii. Spoznáte napríklad neobyčaj-
né osobnosti, ktoré tu žijú s nami, dostanete rady na starostlivosť o vašich 
domácich miláčikov, tipy na recepty, či sa hudobne naladíte. Okrem toho 
vás ale pravidelne pozývame na výlety!

Bratislava má skutočne čo ponúknuť. 
Okrem známych turistických atrakcií aj 
miesta, ktoré mnohí obyvatelia nepoznajú, 
aj keď ich máme doslova pod nosom. Aj 
takéto „neznáme“ poklady na preskúma-
nie spoznáte vďaka relácii Túlavé topánky. 

Marianna Podlucká sa pravidelne túla po 
hlavnom meste a jeho okolí, aby divákom 
tipy na výlety priamo zdokumentovala. 
Spoločne s historikmi, pamätníkmi a ľuď-
mi z fachu tak odkrýva trošku z histórie 
nášho mesta. Veľakrát sa jedná o lokality 

a miesta, ktoré sú dobre dostupné, čiže ná-
pad na zaujímavý rodinný výlet je na svete.

Okrem Túlavých topánok priniesla TV 
Ružinov tento rok viacero nových relácii, 
ktoré obohatili a skvalitnili vysielanie. Sa-
mozrejme, budeme radi za každý ďalší tip 
od našich divákov. A na záver... Ďakujeme 
všetkým divákom za ich priazeň a tešíme 
sa na vás opäť v roku 2020.

Katarína Kostková

RUŽINOVSKÉ ECHO 12/2019 • Dátum vydania 29.11. 2019 • Mesačník mestskej časti Bratislava - Ružinov • Ročník XXVI. • Vydáva TVR a RE s.r.o.,Mierová 21, 
827 05 Bratislava 212, IČO 35 728 213 • Príprava čísla: Mgr. Tatiana Tóthová • foto: TV Markíza, TV JOJ, Pixabay, Adobe Stock,  Freepik.com, Facebook • Redak-
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Vianočný citát: Nie je dôležité, čo je pod ... (dokončenie v tajničke krížovky).  

AKO SI NÁS
NALADÍTE?

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

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

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

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch

(Pozn.: TVR nie je prístupná cez služby Orange TV cez Internet, Orange TV cez satelit, vysielateľ môže meniť pozície kanálov pri zaraďovaní nových)
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Prichádzajú Vianoce a my pre vás máme malé prekvapenie. Vďaka jednoduchému kvízu o fungovaní samosprávy 
môžete vyhrať niektorú z týchto zaujímavých cien, a urobiť tak radosť sebe alebo niekomu blízkemu. Prajeme vám 
veľa šťastia a krásne sviatky!

1.  KTO MÁ NA STAROSŤ VEREJNÉ 
OSVETLENIE V RUŽINOVE?

a) mestská časť 
b) starosta 
c) magistrát

2.  OKOLO KONTAJNEROV PRI VAŠOM 
DOME SÚ VYHODENÉ KUSY NÁBYTKU. 
KTO ICH MÁ ODPRATAŤ?

a) ružinovská VPS 
b) správca domu 
c) ten, kto problém nahlásil

3.  KTO SCHVAĽUJE, ČI NIEKDE 
MÔŽE BYŤ UMIESTNENÁ URČITÁ 
DOPRAVNÁ ZNAČKA?

a) ružinovská dopravná komisia 
b) komisia dopravného značenia na 
     magistráte 
     (za účasti doprav. inšpektorátu) 
c) miestny úrad

4.  ČO JE PODMIENKOU PRE 
VYDANIE PARKOVACEJ KARTY 
V ZÓNE 500 BYTOV?

a) vlastníctvo bytu 
b) trvalý pobyt v zóne a vzťah k autu 
c) trvalý pobyt kdekoľvek v Ružinove

5.  ČO TREBA UROBIŤ, AK VIDÍM AUTO 
ZAPARKOVANÉ NA TRÁVE?

a) napísať o tom na facebook 
b) kontaktovať mestskú políciu 
c) žiadať o vybudovanie stĺpikov

6.  KTO ROZHODUJE O TOM, KTORÉ CESTY  
A CHODNÍKY SA BUDÚ 
REKONŠTRUOVAŤ?

a) petícia občanov 
b) miestne zastupiteľstvo 
c) investičné oddelenie ružinovského      
    miestneho úradu

7.  KTO ROZHODUJE O TOM, KDE 
VZNIKNE ZASTÁVKA MHD A 
KADIAĽ POVEDÚ TRASY MHD?

a) mestská časť 
b) magistrát 
c) dopravný podnik

8.  KEDY MÔŽEME ODTIAHNUŤ 
„VRAK“, KTORÝ MÁ STÁLE EČV?

a) ak stojí ma mieste viac ako dva mesiace 
b) ak je príliš špinavé 
c) ak má neplatné EK a TK a okresný úrad  
     ho vyradil z evidencie

Odpovede v podobe číslo otázky/odpo-
veď (napr. 1/B) posielajte do 16. 12. 2019 
na adresu Ružinovské echo, Mierová 21, 
Bratislava alebo vianoce@ruzinov.sk spolu 
s adresou a telefónnym číslom. Výhercov, 
spomedzi tých, ktorí odpovedia správne, 
budeme kontaktovať telefonicky a výhry si 
budete môcť vyzdvihnúť u nás v redakcii.

KULIK BARBER - EUROVEA

www.cine-max.sk

www.littlebig.sk

VIANOČNÁ SÚŤAŽVeľkáVeľká

*ilustračné foto

* 1 poukaz

*ilustračné foto
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ODPORÚČAME

07. 12. SO 10:00 MIKULÁŠSKE DETSKÉ KINO: 
  MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO 

SVETLA, SR / ČR - 2018
12.12. ŠTV 19:30 VLASTNÍCI
  ČR/SR - 2019
14.12. SO 16:15  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, SR - 2019
14. 12. SO 18:00 VAN GOGH – O OBILNÝCH POLIACH A OBLAČNOM 

NEBI | Art On Screen, Taliansko 2018
16. 12. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: VIANOCE 

A SPOL., Francúzsko - 2017
   Vstup voľný pre seniorov z Ružinova
18.12. STR 19:30 VÝNIMOČNÍ, Francúzsko - 2019
20. 12. PIA 18:00 Detské predstavenie: 
  ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2, USA 2019
21. 12. SO 18:00 SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI 

| Art On Screen, Španielsko 2018

www.nostalgia.sk

Radosinské naivné divadlo
Záhradnícka 95, Bratislava

DECEMBER 2019
Malý veľký muž

1. 12. 2019  (10. - 11., 16. - 17. december.)
Muzikálový príbeh zo života M.R. Štefánika 

réžia: Ondrej Spišák

Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om
2. - 3. 12. 2019

Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka

Čo sa sníva trpaslíkom
24. 1. 2020

Správa o výskyte trpaslíkov
réžia: Ondrej Spišák

02 5556 3508,  0917 913 355      www.rnd.sk      e-mail: pokladna@rnd.sk

TO NAJLEPŠIE Z PONUKY

DK Ružinov
ADVENT V RUŽINOVE

1. 12. ne 16:00 h
Adventný program s rozsvietením 1. adventnej sviece.

Koncert žiakov SZUŠ Mierová,
pred DK Ružinov. 

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
ČARO KOVAČICKEJ INSITY 

4. 12. str 18:00 h
Výstava slovenského insitného umenia zo Srbska.

Pavel Cicka, Pavel Hajko, Zuzana Veresky,
vstupné zadarmo.

MIKULÁŠ V RUŽINOVE 
5. 12. štv 17:00 h

Veselý program a sladké prekvapenie pre deti, 
Park A. Hlinku.

RUŽINOVSKÉ FOLKLÓRNE VIANOCE 
12. 12. štv 18:00 h

Vystupuje FS Karpaty, podávať sa bude kapustnica.
Vstupné zadarmo na vstupenky.

Vstupenky si môže zadarmo vyzdvihnúť každý obyvateľ s trvalým
bydliskom v Ružinove na recepcii v DK Ružinov,

Ružinovská 28, každý deň od 2.12. od 7:00
do 22:00 hod. Kapacita obmedzená.

RUŽINOVSKÉ ADVENTNÉ TRHY
22. 11. - 22. 12.

V mesiaci december sa hlavným miestom kultúry, zábavy
a oddychu v Ružinove stanú práve Ružinovské adventné trhy.

Svoju jedinečnosť u návštevníkov získajú aj vďaka verejnému klzisku
a v neposlednom rade 33 m vysokým ruským kolom, ktoré sa stane

nielen dominantou Ružinovských adventných trhov,
ale i celého Ružinova.

SD Nivy
MIKULÁŠ A DETSKÉ VIANOČNÉ KINO

7. 12. so 10:00 h
MIMI A LÍZA

Záhada vianočného svetla, animovaná rozprávka, SR/ČR.
Po premietaní príde Mikuláš so sladkým prekvapením. 

Prihlásiť sa môžete na peter.presinsky@cultusruzinov.sk.
Kapacita obmedzená, vstupné zadarmo pre rodiny s deťmi z Ružinova.

RUŽINOVSKÁ LÝRA SYMPHONIC
8. 12. ne 19:00 h

Celoslovenská spevácka súťaž autorských piesní.
Finálove kolo TOP 10 súťažiacich v doprovode kapely a sláčikovej

sekcie symfonického orchestra.
Vstupné zadarmo.

SD Prievoz
PRIEVOZSKÉ VIANOČNÉ TRHY

9. 12. po 17:00 h
Tradičné komunitné podujatie, adventný trh  s vlastnoručnými 

výrobkami, koledovanie s deťmi z DFS
Trávniček, tvorivé dielne, súťaž o najkrajšiu detskú vianočnú

pohľadnicu, výrobky a koláče z Klubu seniorov Prievoz.
Vstupné dobrovoľné.

Podrobný program nájdete na www.cultusruzinov.sk


