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Milí
Ružinovčania,
v prvom rade
mi dovoľte zaželať vám všetko najlepšie v
novom
roku
2022. Najmä
pevné zdravie,
veľa osobného
šťastia a dobré
vzťahy. Pevne dúfam, že tento nový rok
bude aj koncom pandémie a koncom
rozdeľovania a odcudzovania sa celej
spoločnosti, ktoré sa stalo príznačným
pre posledné roky. Naozaj mám pocit,
že si znovu potrebujeme nájsť cestu jeden k druhému, posilňovať komunity,
a vedieť spolu aj nesúhlasiť, ale civilizovane a kultúrne.
Na našom úrade bude tento rok
v znamení prípravy veľkých projektov,
o ktorých financovanie sa budeme
uchádzať z fondov Európskej únie.
Takzvané nové programové obdobie,
v rámci ktorého Slovensko získa miliardy eur z európskeho rozpočtu, je aj pre
nás šancou konečne získať zdroje na veľké investície, aké už roky potrebujeme.
Posledné roky sme sa maximálne snažili
pomáhať nášmu županovi Jurajovi Drobovi, ktorý v Bruseli loboval aj za Bratislavský región. Sám som s ním do centra
európskej administratívy cestoval, aby
som pomohol presviedčať, že bratislavský
región je síce na papieri bohatý, ale verejné investície u nás - do škôl, ciest, nemocníc - sú často v horšom stave, než v iných
krajoch, ktoré v minulosti eurofondy čerpať mohli. Zdá sa, že dosiahneme úspech
a aj náš kraj konečne nebude od macochy.
Prvou lastovičkou je zmluva na takmer
tri milióny eur, ktoré sme získali na
výstavbu rozšírenia základnej školy na
Medzilaboreckej. Na miestnom úrade
sme pripravili zásobník projektov za
takmer 90 miliónov - na parky, nové
školy, plaváreň, obnovu detských ihrísk či domovov seniorov a na ďalšie
investície. Držte nám palce - čím viac
peňazí vybojujeme z fondov EÚ, tým
viac ušetríme aj vaše dane.
Váš starosta

ANKETA

NAVRHNITE NÁZOV NÁMESTIA

Novovzniknutý priestor v lokalite Nivy – pred Pradiarňou má byť príjemným
pobytovým priestorom. Aký názov dostane, však ešte nie je známe. Do rozhodovania sa však môžete zapojiť aj vy. Ako na to?

foto: YIT

Národná kultúrna pamiatka Pradiareň
1900 a jej okolie sa mení na dominantu budúcej štvrte Zwirn. Námestie pred
historickou budovou pradiarne a bývalej
silocentrály sa má stať príjemným pobytovým priestorom, pričom nielen moderným vzhľadom, ale zároveň aj pokojnou
atmosférou má nadviazať na blízke Dulovo
námestie.

Platany aj sochárske dielo
Nové srdce Nív už skrášľuje aj 33 platanov,
umelecké duše zase iste poteší plánované sochárske dielo. Nezodpovedaná však
zostáva zásadná otázka – ako sa bude námestie volať? Takáto diskusia už bola na
komisii dopravy. Jej členovia navrhli dva
názvy.
Námestie Živeny a Námestie Mórica Beňovského. V prvom prípade by sa vzdal
hold najstaršiemu ženskému spolku na

Slovensku, v tom druhom predstaviteľovi obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy
a obchodu a objavovania neznámych území.

Aj vy môžete poslať návrh
Odborníci následne navrhli miestnemu
úradu, aby sa o téme názvu nového námestia hovorilo verejne a aby tiež zozbieral podnety od občanov. Do výberu sa tak
môžete zapojiť aj vy. Zriadili sme preto
emailovú adresu namestie@ruzinov.sk,
kam môžete posielať svoje návrhy. Následne sa bude o nich hlasovať.
Iste sa aj takýmto spôsobom dotvorí prostredie, ktoré bude príjemným prostredím pre
tam žijúcich obyvateľov ale aj návštevníkov.
Veď nie je to tak dávno, len koncom vlaňajšieho leta, čo námestie privítalo stovky ľudí
pri príležitosti 30. výročia vzniku mestskej
časti Ružinova. A námestie bude miestom aj
pre takéto kultúrne a spoločenské podujatia.

KALENDÁR
26. jan.

Poslanecké stredy:
Ivan Kraszkó (Ružová dolina)

16. feb.

Poslanecké stredy:
Mária Barancová (Prievoz)

2. feb.

Poslanecké stredy:
Michaela Biharyová (Trávniky)

23. feb.

Poslanecké stredy:
Kamil Bodnár (Štrkovec)

9. feb.

Poslanecké stredy:
Peter Herceg (Pošeň)

2. mar.

Poslanecké stredy:
Maroš Mačuha (Ostredky)

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.

www.ruzinov.sk
NOVOROČNÝ VANDALIZMUS

ZNIČILI 67 STĹPIKOV NA PSOM VÝBEHU

Komu to mohlo prekážať? Táto otázka iste napadla mnohým ľuďom, keď zbadali, čo napáchal zatiaľ neznámy
útočník len niekoľko dní po začiatku nového roka. Na pripravovanom psom výbehu pri Haburskej ulici zničil až 67
stĺpikov.

Aj keď začiatok nového roka býva v hlavnom meste a aj v našej mestskej časti
pokojnejší, navyše po uliciach chodí menej áut a nie všetci ľudia musia hneď ísť
do práce, nájdu sa bohužiaľ aj takí, ktorým akosi prekáža pokojná posviatočná
atmosféra. Svoju energiu navyše venujú
negatívnym veciam a ničia všetko, čo im
príde pod ruku.

Zničil spoločný majetok
Zatiaľ neznámy páchateľ sa krátko po
Novom roku pustil do pripravovaného
oplotenia na novom psom výbehu pri
Haburskej ulici. Napriek tomu, že bola
chladná noc a chcelo to iste aj mnoho
sily, poohýbal a vylámal až 67 stĺpikov.

Podľa svedkov malo ísť o muža vo veku
vyše 50 rokov, so šedivými vlasmi, oblečenú mal mať čiernu bundu, hovoriť po
anglicky a mal byť aj pod vplyvom alkoholu. To bol zrejme tiež dôvod, prečo si
potreboval vybiť zlosť na našom spoločnom majetku, aj keď úplne nezmyselne.
Bude nás to stáť čas, energiu aj peniaze.
Ak viete, kto by to mohol mať na svedomí, dajte nám to vedieť. Za každú informáciu budeme vďační. Informovaná je
už aj polícia.

Nebol to jediný prípad
Naši kolegovia výbeh opravia, znamená to však zbytočnú dvojnásobnú prácu.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: MESAČNÁ

Sústrediť sa pritom mohli čisteniu ulíc, či
odstraňovaniu nelegálnych skládok, o čo
nás denne žiadate.
Zvýšené finančné náklady si vyžiadala aj
oprava vianočnej výzdoby okolo fontány
v Parku Andreja Hlinku. Aj tam úradovali vandali. Rozbili elektrické prípojky,
pozhadzovali káble zo stromov a potrhali
ich. Komu výzdoba prekážala, tiež nie je
známe. Na niekoľko dní však páchateľ
pokazil radosť stovkám ľudí, najmä malým deťom.
Naši kolegovia však hneď zasiahli. Výzdobu opravili a momentálne funguje naplno.
Svietiť bude až do oficiálneho konca vianočného obdobia, teda do Hromníc.

BOLA HVEZDÁRSKA
Mesačná ulica na ružinovských Ostredkoch
bola nazvaná jednoducho – podľa Mesiaca.
Nie vždy však tomu bolo tak, aj keď s nočnou oblohou bola spájaná aj v minulosti.
Kedysi sa totiž volala Hvezdárska, ale aj Ulica Jána Osohu.
Dnes je posiata panelovými domami, ktoré
tam vyrástli najmä v 60. rokoch minulého
storočia. Spomienku z rokov 1965-1966
nám do redakcie poslal náš čitateľ Tomáš,
na archívnej fotografii je jeho otec Milan,
ktorý si takto milo vtedy zapózoval na spomínanej ulici.

foto: Tomáš Hruška

Ak máte aj vy vo vašom archíve historické zábery či fotografie z Ružinova,
pošlite nám ich naskenované na adresu
fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejníme v ďalších číslach mesačníka.
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NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON

SÚBOJ OBCÍ S DEVELOPERMI IDE DO FINÁLE

V polovici januára vláda prekvapivo schválila znenie novej stavebnej legislatívy, ktorá teraz smeruje na rokovanie parlamentu. Viaceré organizácie upozorňujú, že ak by Národná rada na jar nový zákon o výstavbe a nový zákon o územnom plánovaní schválila v súčasnom znení, zo Slovenska by sa stal raj pre developerov a stavebníkov
a ľudia, mestá a obce by stratili veľkú časť svojich práv. Úplne najhoršie by na tom pritom boli práve mestské časti
Bratislavy – Ružinov, Petržalka, Staré Mesto a ďalšie podľa pripravovaného zákona nemajú mať vplyv na výstavbu
na ich území.

Proti návrhu novej stavebnej legislatívy preto intenzívne protestujú Združenie miest
a obcí Slovenska, rovnako ako aj Únia miest
Slovenska. Na problémy návrhu intenzívne upozorňuje aj nezávislá organizácia
Via Iuris.

Novinky v zákone
Čo sa mení v návrhu novej stavebnej
legislatívy oproti súčasnému stavebnému zákonu? Úplne všetko, aj veci,
ktoré doteraz fungovali. Podľa jeho autora, podpredsedu vlády Štefana Holého, je cieľom zrýchliť stavebné konanie
a odbyrokratizovať ho. „To je určite vznešený
cieľ, no rýchlosť konania nie je všetko. Celý
nový stavebný zákon je len o tom, aby sa
dalo stavať hocičo a hocikde, čo najrýchlejšie. Úplne v ňom chýba ochrana verejného
záujmu či ochrana kvality prostredia pre život. Práva susedov, všetkých Ružinovčanov,
sú silno ohrozené. Ak tento zákon prejde,
v Ružinove môže vznikať obrovské množstvo zahusťovačiek na sídliskách, kde by
sme to my nikdy nedovolili. Ak by si tento
zákon napísali samotní developeri, nevyzeral by inak,“ upozorňuje starosta Ružinova
Martin Chren, ktorý zároveň vedie expertnú skupinu ZMOS k stavebnej legislatíve.

Výstavba na Duláku?
Podľa návrhu novej stavebnej legislatívy
už všetky konania budú prebiehať len elektronicky. Je to síce moderné, no zároveň sa
mnohí ľudia už ani nemusia dozvedieť, že sa
v ich susedstve chystá nejaká stavba – stačí,
že nebudú sledovať web nového štátneho
úradu. Developeri ako majitelia pozemkov
si sami budú môcť navrhovať zmeny územného plánu vo svoj prospech.
Napríklad Dulovo námestie v Ružinove je
súkromný pozemok – a podľa nového zákona si jeho majiteľ teoreticky môže na ňom
navrhnúť výstavbu domu – a poslanci budú
povinní o takomto návrhu rokovať. Navyše,
ak aj obec odmietne nejakú výstavbu kvôli jej nesúladu s územným plánom, štátny
úrad si môže jej územný plán vyložiť po
svojom a napriek nesúhlasu mesta stavbu
schváliť. Developeri tak budú môcť získať
stavebné povolenie aj napriek tomu, že ho
primátor či starosta odmietne.

Bez šance na odvolanie
Ak sa vo vašom okolí chystala výstavba, doteraz ste ju mohli pripomienkovať
a namietať na stavebnom úrade. Mnohí

Ružinovčania vedia, aké ťažké je bojovať
s developermi. ZMOS však upozorňuje, že
po novom už má pripomienky a námietky
verejnosti a susedov vyhodnocovať priamo
developerom platený projektant a ten nebude strážiť záujmy verejnosti, ale toho, kto
mu platí – čiže developera. Navyše, projektant nie je orgánom štátu, a preto sa proti
jeho postupu už nebude dať odvolať, ani ho
nechať preskúmať prokurátorom.

Rozhodne parlament
Šancou ako tento proces zvrátiť je v tejto
chvíli len hlasovanie poslancov parlamentu.
„Tento zákon pokladám za chaotický nedorobok, ktorý si presadili oligarchovia, ktorí
sú za veľkými developerskými projektmi.
Ani po určitých úpravách, na ktoré sme
spolu s kolegami poslancami za OĽANO už
vyše roka tlačili, by nebol pomocou, ale zabijakom občianskej výstavby na Slovensku.
Pomohol by len veľkým investorom, aj to
zrejme len niektorým,“ povedal napríklad
predseda hospodárskeho výboru parlamentu a poslanec OĽaNO Peter Kremský. Stotožňuje sa s ním aj ružinovská poslankyňa
parlamentu Monika Kozelová, ktorá rovnako tento „prodeveloperský“ návrh zákona
odmieta.

www.ruzinov.sk
GRANT NA VÝSTAVBU

MILIÓNY PRE ŠKOLU NA MEDZILABORECKEJ

Koncom roka získali Ružinovčania predčasný vianočný darček – grant viac než 2,7 milióna eur na výstavbu novej
školy s telocvičňou v areáli školy na Medzilaboreckej. Mestská časť tak nebude musieť stavbu financovať z vlastných zdrojov.
Poslednú základnú školu v Ružinove postavili v čase, keď do prvého ročníka nastupovali deti, ktoré sa narodili v čase, keď sa začínal
stavať Berlínsky múr. Len za posledné polstoročie však u nás pribudlo viac ako 30-tisíc
obyvateľov a nová masívna výstavba vo viacerých lokalitách Ružinova ich len v najbližších
rokoch prinesie ďalšie tisíce. Výstavba novej
školy na Medzilaboreckej je druhý zo štyroch
projektov rozširovania kapacít škôl v Ružinove. Prvým bolo získanie budovy niekdajšej
modelovej školy ministerstva školstva pre ZŠ
Borodáčova (v areáli gymnázia Tomášikova), ktorá funguje od začiatku tohto školského roka. Druhým je spomínané rozšírenie
ZŠ Medzilaborecká o nový pavilón a telocvičňu, kde už prebiehajú stavebné práce
a noví žiaci by mohli zasadnúť do jej lavíc
v budúcom školskom roku. Tretím bude rozšírenie ZŠ Ostredková o celý nový pavilón
vrátane telocvične a štvrtým bude prístavba
nového pavilónu k ZŠ Vrútocká, ktorá by sa
mohla stavať už v roku 2023.

HODNOTENIE ŠKÔL

ZŠ OSTREDKOVÁ JE MEDZI NAJLEPŠÍMI

Dvadsiata najlepšia na Slovensku a tretia najlepšia v Bratislavskom kraji. Takéto skvelé umiestnenie získala jedna
z našich základných škôl v rebríčku INEKO. Uznanie je o to väčšie, že tento výsledok sa im podarilo v konkurencii
viac ako dvetisíc škôl na Slovensku.
Vzdelanie je základ budúcnosti – zvykne
sa hovoriť, keď sa hovorí o školstve a deťoch. Preto by sme im mali venovať čas
a energiu. V Ružinove táto snaha priniesla
svoje ovocie. V našej mestskej časti robíme všetko preto, aby deti v 9 základných
a 12 materských školách dostali to najlepšie
vzdelanie, ktoré im otvorí brány do života
a tiež, aby mohli tráviť čas zaujímavými
a prospešnými mimoškolskými aktivitami.
Snahu učiteľov aj nepedagogických zamestnancov na základných školách ocenili aj v INEKO (Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy), ktorý zverejnil hodnotenie Základných škôl SR za školský rok
2020/2021. ZŠ Ostredková v ňom získala
výborné 20. miesto. Skvelé umiestnenie
dosiahli aj ďalšie naše školy, najmä Mierová, Medzilaborecká, Drieňová, Nevädzová
a Vrútocká. Odborníci pritom hodnotili
výsledky žiakov v povinných testovaniach,
ale napr. aj nezamestnanosť absolventov
daných škôl.
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NOVELA ZÁKONA

PARKOVANIE NA CHODNÍKOCH: ČAKÁ NÁS ZMENA?

Chodci vs. majitelia áut – komu patria chodníky? Novela zákona o cestnej premávke, ktorú parlament schválil
koncom uplynulého roka, určil pravidlá jasne. Od 1. marca sa už na chodníkoch nebude môcť parkovať. V čase
uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa však niektorí poslanci pre médiá vyjadrili, že túto zmenu schválili omylom v pozmeňovacom návrhu predloženom na poslednú chvíľu, a tak je možné, že táto téma ešte nie je definitívne
uzatvorená. Dovtedy však zákaz bude platiť.

Doteraz mohli vodiči aut na chodníku zaparkovať prakticky kedykoľvek, len museli
stáť na jeho okraji pri vozovke a chodcom
museli ponechať minimálne 1,5 metra. Od
1. marca to tak už nebude, možnosť parkovať na chodníku poslanci zrušili. Ten bude
patriť len chodcom a cyklistom za určitých
podmienok. Výnimkou budú iba miesta,
kde to vyslovene povolí dopravné značenie.

Dramatický nárast áut
Divoké parkovanie na každom voľnom
kúsku je pre väčšie mestá ako Bratislava typické. Súvisí to s obrovským nárastom počtu áut, ktorému sa obce nemajú ako prispôsobiť. Množstvo osobných áut v hlavnom
meste za polstoročie narástlo tridsaťnásobne a po tunajších cestách dnes jazdí vyše
400-tisíc áut. Kým v roku 1965 malo auto
len asi desaťtisíc Bratislavčanov, v roku 2008

ich bolo 200-tisíc a o ďalších dvanásť rokov
ich bolo viac ako 325-tisíc. K tomu však
treba pripočítať mimobratislavské autá, ktorých majitelia tu žijú v prenajatých bytoch,
ľudí, ktorí za prácou denne dochádzajú, turistov a tranzit.

Čo chcú samosprávy?
Princíp, ktorý chce presadiť nový zákon,
práve preto neodmietajú ani samosprávy.
Určenie vhodných miest na parkovanie je
aj jedným zo základných prvkov pripravovanej parkovacej politiky v Bratislave. Nie
je však možné zrealizovať ho za štyri mesiace od schválenia v parlamente do dňa
účinnosti. Parkovacie miesta sa totiž neurčujú len jednoduchým nakreslením čiar
a osadením značky. Potrebný je prieskum
a následne sa vyžaduje spracovanie dopravného projektu a jeho schválenie dopravným

inšpektorátom, čo pri obrovskom množstve
dopravných projektov rôzneho typu, aké sa
v hlavnom meste riešia, trvá istý čas. Nezanedbateľným faktorom je aj to, že počas
zimy sa kvôli poveternostným podmienkam čiary nevyznačujú. Viacerí starostovia
a primátori preto žiadajú odloženie účinnosti zákona.

Bicykle a motorky
Aj keď o tom, či bude termín 1. marca pre
parkovanie na chodníku konečný alebo nie,
sa ešte bude diskutovať, ďalších zmien v zákone sa to netýka. Tie platia. Predkladatelia
umožnili jazdiť na chodníku aj cyklistom,
ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Bicykle, motorky, prípadne
kolobežky môžu na chodníkoch parkovať aj
naďalej, avšak ako doteraz musia nechať pre
chodcov 1,5 metra.

www.ruzinov.sk
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SERIÁL: REGULOVANÉ PARKOVANIE V RUŽINOVE

ČO ZNAMENAJÚ ZNAČKY?

V priebehu tohto roka budú postupne pribúdať zóny regulovaného parkovania nielen v Ružinove, v oblasti Nív, ale
aj v iných častiach Bratislavy. Prečo vlastne vznikajú? Čo má priniesť regulované parkovanie? Budem môcť ako
rezident jednoduchšie zaparkovať? Ako to bude vo vnútroblokoch? Pripravili sme odpovede nielen na tieto otázky,
ale zároveň vám prinášame aj prehľad dopravného značenia, s ktorým sa budete v zónach regulovaného parkovania stretávať.

Zóny regulovaného parkovania vznikajú
najmä kvôli zlepšeniu možností parkovania
pre rezidentov a mali by priniesť aj celkové
zníženie množstva áut, ktoré parkujú v danej lokalite. V prípade, že v danej lokalite
nemáte trvalý pobyt, nebudete si tam môcť
svoje auto odparkovať tak ako doposiaľ.
V zóne regulovaného parkovania budú preferovaní rezidenti. Tí budú mať oprávnenie
na parkovanie na základe povolenia, ktoré
bude vydávať mestská časť Bratislava - Ružinov.

Koniec divokého
parkovania
Regulácia má aj ďalší význam. Má zabrániť
porušovaniu pravidiel cestnej premávky.
Ako? Definitívne sa nebude dať parkovať
na miestach, kde to zákon neumožňuje,
teda napr. v križovatkách, kde vozidlá bránia výhľadu a ohrozujú bezpečnosť cestnej
premávky, na chodníkoch a pod.
Zóny regulovaného parkovania budú vyznačené príslušným dopravným značením
podľa aktuálne platnej vyhlášky MV SR
č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
Pri vjazde do zóny bude umiestnená dopravná značka označujúca začiatok zóny
s regulovaným parkovaním, v ktorej státie
vozidiel bude dovolené len na vyznačených

miestach (ZÓNA „P“). Spolu s touto tzv.
parkovacou zónou bude vyznačený aj začiatok zóny, v ktorej bude zakázané jazdiť
vyššou rýchlosťou ako 30 km/h (ZÓNA 30),
čo prispeje k bezpečnosti najmä chodcov
a cyklistov (obr. 1).

prebehla v lokalitách Trnávka, Prievoz
a Slovnaft prvá etapa dopravných prieskumov.

Pri výjazde zo zóny bude umiestnená príslušná dopravná značka, ktorá bude označovať koniec parkovacej zóny a koniec zóny
s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h.

Celoplošné sčítanie motorových vozidiel je
spojené aj so záznamom evidenčných čísiel
vozidiel. Popis charakteru územia poskytuje informáciu pre účely komplexného posúdenia jeho aktuálnych a budúcich potrieb
z hľadiska dopravy. Na základe prevedenej
pasportizácie parkovacích kapacít a charakteristiky územia bude spracovaná analýza
dopravy v pokoji.

Špecifické vnútrobloky
Takmer v každej zóne Ružinova sa nachádzajú vnútrobloky, ktoré svojim charakterom umožňujú vjazd vozidiel a ich zastavenie a státie.

Pasportizáciou sa zisťuje celková parkovacia
kapacita hodnoteného územia.

V rámci novej parkovacej zóny bude vjazd
do vnútroblokov obmedzený len na dopravnú obsluhu (vrátane rezidentov), pričom samotné státie vo vnútrobloku bude
povolené len vozidlám rezidentov. Pri každom vjazde do vnútrobloku budú pre tento
účel osadené dopravné značky (obr. 2).

Dopravné prieskumy
Mestská časť Bratislava - Ružinov pokračuje
v tomto roku v príprave projektov organizácie dopravy pre regulované parkovanie aj
v ostatných lokalitách. V novembri 2021

okrem
dopravnej
obsluhy

rezidenti
18 - 6h
RU1

(obr. 1)

(obr. 2)
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VYŠŠIE
PRÍSPEVKY
Jednorazové príspevky v čase náhlej
núdze sa od 1. januára 2022 zvýšili. Finančná pomoc pre občanov sa zvýšila
zo 100 na 200 a pre rodiny zo 160 na
300 eur. Ide o finančnú dávku, o ktorú
možno požiadať raz za rok. Tlačivo je
k dispozícii na www.ruzinov.sk (miestny úrad/ sociálne služby), ďalšie informácie poskytnú zamestnanci odboru
sociálnych vecí.

URBANISTICKÉ ŠTÚDIE

AKO BUDÚ VYZERAŤ DOMOVÉ
ROLE A NOVÉ ZÁHRADY?

Ružinov sa rozrastá a miesta, okolo ktorých sme ešte nedávno len prechádzali, sú dnes zaujímavé ako pre developerov, tak aj pre potenciálnych nových obyvateľov mestskej časti. Obe spomínané lokality sú naozaj rozľahlé
a je o to dôležitejšie dôkladne naplánovať reguláciu výstavby v týchto oblastiach. Urbanistická štúdia zisťuje, ako by mala vyzerať a bude východiskom pre tvorbu záväzného územného plánu. Až do 15. marca môžete dať aj
vy vedieť, čo si myslíte o budúcnosti týchto dvoch lokalít.

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

foto: Ortofomapa 2021 © EUROSENSE, s.r.o.

Mestská časť Bratislava – Ružinov oznamuje, že podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov uskutočňuje v termíne od
1. februára 2022 do 15. marca 2022 prerokovanie návrhu zadania pre urbanistickú
štúdiu Domové role a návrhu zadania pre
urbanistickú štúdiu Nové záhrady (podklad pre budúci územný plán). Vyjadriť sa
k nim môžete aj vy.

Návrhy zadaní sú zverejnené na stránke
www.ruzinov.sk (miestny úrad/ územné
plánovanie/ urbanistické štúdie). Svoje
pripomienky môžete posielať poštou na
adresu Miestneho úradu v Ružinove (Odbor územného plánu a dopravy, Miestny
úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827
05 Bratislava) alebo e-mailom na adresu
alexandra.szokeova@ruzinov.sk (Domové
role), resp. patricia.rusnakova@ruzinov.sk
(Nové záhrady).

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ

NOVÁ PLAVÁREŇ PRE RUŽINOV

Obyvatelia Ružinova majú už opäť o krok bližšie k tomu, aby si oddýchli v novom plaveckom bazéne len na skok
od Štrkovca a Rohlíka. Mestská časť totiž koncom roka zverejnila vo vestníku verejného obstarávania a európskom
vestníku výzvu na súťaž architektonických návrhov na novú plaváreň, rekonštrukciu hokejového štadióna a dostavbu
nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov. Záujemcovia môžu svoje návrhy predkladať do 31. marca 2022.
Nová plaváreň by mala vzniknúť oproti Štrkoveckému jazeru, vedľa nášho zimného
štadióna. Teda v prostredí, kde sa už dnes
zdržiavajú a chodia relaxovať denne stovky
ľudí. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia
zimného štadióna a návrh čo najlepšej energetickej technológie, ktorá umožní úsporne
chladiť štadión a zároveň vyhrievať plaváreň.
Súťaž pripravila mestská časť v spolupráci
so Slovenskou komorou architektov a väčšina členov poroty sú odborníci, ktorí sú
nezávislí od mestskej časti. Posudzovať sa
bude komplexné riešenie novej plavárne,
rekonštrukcia hlavnej haly zimného šta-

dióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy,
fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho
zariadenia.
Prvým krokom k tomu, aby bolo vôbec
možné o takomto projekte čo i len uvažovať,
bolo získanie pozemkov. Tie sa podarilo
získať v roku 2019 vďaka zámene pozemkov
s ministerstvom zdravotníctva.
Na organizáciu súťaže a zhotovenie projektovej dokumentácie prispela Ružinovu vláda Slovenskej republiky grantom vo výške
600-tisíc eur. Výsledky budú zverejnené začiatkom mája.

DOTÁCIE

MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2022
AKÉ TYPY PROJEKTOV MÔŽETE PREDKLADAŤ?
Profesionálne aj amatérske projekty v oblasti:
kultúrno - spoločenské aktivity
vzdelávanie
telovýchova, šport a mládež
sociálna oblasť
ochrana a tvorba životného prostredia
rozvoj komunitného života

KOĽKO PEŇAZÍ MÔŽETE ZÍSKAŤ?

komunitná dotácia – minimálne 500 a maximálne 5 000 eur
rozvojová dotácia – minimálne 5000 a maximálne 20 000 eur

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU?

právnická osoba so sídlom v Ružinove, resp. ktorá poskytuje služby obyvateľom tejto mestskej časti
fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom v mestskej časti, resp. ak
vykonáva svoje služby v Ružinove, príp. pre jeho obyvateľov

DÔLEŽITÉ

uchádzač môže predložiť len jeden projekt
žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky

ONLINE WORKSHOP PRE UCHÁDZAČOV O DOTÁCIU
9. FEBRUÁRA 2022 O 17:30

(prezentácia a odpovede na najčastejšie otázky budú zverejnené aj na webe mestskej časti)

VŠETKY PODROBNOSTI NÁJDETE NA WWW.RUZINOV.SK
(mestská časť/ programy a projekty/ dotačný program)
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS

REKONŠTRUKCIE A OPRAVY 2022

Viac ako sto kilometrov ciest a chodníkov. Predstavte si tú vzdialenosť – je to ako od Štrkovca až do Nitry. Presne
toľko ciest a priľahlých chodníkov máme v našej mestskej časti. Aj keby sme veľmi chceli, opraviť všetky výtlky či
zničenú dlažbu, nie je vôbec jednoduché. Chce to nielen čas, ale aj financie. Napriek tomu máme na tento rok naplánovaných niekoľko zásadných rekonštrukcií a opráv. Ktoré to sú?

Pýtate sa, čo sa chystá tento rok? A či bude
opravená aj vaša ulica alebo neďaleké parkovisko? Odpoveď nájdete v nasledujúcom
prehľade plánovaných rekonštrukcií:

Ulice
■ M
 lynské luhy – v 1. etape sa uskutoční prestavbapodľa nového technického
riešenia križovatky Mlynské luhy - Gagarinova, v 2. etape rekonštrukcia povrchu vozovky a dobudovanie chodníka v úseku až po ulicu Na piesku
■ Kladnianska – rekonštrukcia povrchu
ulice vrátane výškovej úpravy - zdvihnutia vozovky v úseku križovatiek
■ Prešovská - rekonštrukcia povrchu ulice a priľahlých chodníkov
■ Exnárova popri autoškole - oprava povrchu
■ Na piesku - zabezpečenie pre chodcov
a cyklistov
■ Sabinovská od Trnavskej po Drieňovú
■ Exnárova od Kerametalu popri garážach - cesta, oprava povrchu

■ Bielkova
■ Trnavská cesta - pred Kulla, oprava povrchu cesty bez parkovacích miest
■ Čaklovská - oprava povrchu
■ Mokráň - Záhoň k lodenici - rozsiahlejšia oprava výtlkov
■ DI Haburská za Dedom - oprava povrchu, chodník prerastený koreňmi
■ Súhvezdná za zastávkou MHD – oprava
chodníka

Parkoviská a vnútrobloky
■ p
 arkoviská Súmračná pri Ružinovskej –
oprava povrchu
■ parkoviská Jesenná a Mesačná – oprava
povrchu
■ Banšelova 6 - 8 - zrušené pieskovisko,
prebudovanie na parkovisko
■ Štefunkova - oprava parkoviska
■ 
Borodáčova/Seberíniho - úprava plochy na dočasné parkovanie
■ Prievozská 23 – 27 – plánovaná rekonštrukcia zničeného vjazdu do vnútro
bloku

Chodníky
■ Ľ
 anová - Nevädzová - v úseku od Parku
A. Hlinku po Sedmokráskovu, oprava
povrchu
■ Rovníková 10 - 12 – oprava zničeného
chodníka
■ Sputniková 8 k parku - oprava povrchu
chodníka
■ Tomášikova pri ING Steel – oprava povrchu chodníka
■ Narcisová - vjazd, chodníky, oprava povrchu
■ Sedmokrásková - chodníky v blízkosti
DI, oprava povrchu
■ 
vnútroblokový chodník - cesty Starý
Ružinov - lokálne opravy výtlkov v rozsiahlejšej miere
■ 
Budovateľská - vybudovanie nového
chodníka v stredovom páse zelene

Križovatky
■ k rižovatka Seberíniho - stavebná úprava križovatky

www.ruzinov.sk
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VEREJNÉ OCENENIE MESTSKEJ ČASTI

KTO ZÍSKAL TITUL OSOBNOSŤ RUŽINOVA?

Niektorých poznajú na celom Slovensku, o iných vedia len ľudia z ich okolia. Jedni aj druhí však patria k ľuďom,
ktorí si za svoju prácu zaslúžia skutočné uznanie. Má totiž zmysel nielen pre komunitu v našej mestskej časti, ale
môže byť inšpiráciou aj pre celé Slovensko. Titul Osobnosť Ružinova za uplynulý rok získali až štyria nominovaní.

Keď sa vyhlasuje výzva na nominácie, je to
tak trochu očakávanie a potom aj prekvapenie. Odpoveď na otázku, kto bude medzi
nimi, totiž nevie nikto. Aj keď môže ísť o na
oko neznáme mená, v konkrétnej komunite má práca nominovaných veľký význam.
Nemusia to byť pritom ľudia, ktorých všetci
poznajú.

sa neúnavne venuje ochrane a propagácii
pamiatok a kultúrneho dedičstva v našej
mestskej časti. Norbert Kyndl zase celý
svoj profesionálny život zasvätil gymnáziu
Tomášikova, ktoré dosahuje národné aj
medzinárodné úspechy a zaradilo sa medzi najlepšie gymnázia i v počte záujemcov
o štúdium a úspešnosti absolventov.

Až štyria ocenení

Infektológ Peter Sabaka bol uznávaným
odborníkom aj pred pandémiou koronavírusu, po jej nástupe navyše venoval stovky
hodín osvete ako predísť fatálnym násled-

Za uplynulý rok toto ocenenie získali až štyria nominovaní. Pamiatkar Patrik Guldan

kom. Vysokoškolský pedagóg Tibor Wallner zasvätil svoj život nielen školstvu, ale aj
pokojnému občianskemu spolunažívaniu,
pričinil sa tiež o vznik detského ihriska na
Ondrejovovej ulici.

Kto môže získať ocenenie
Ocenenie sa udeľuje ľudom, ktorí sú spätí
s Ružinovom a významným spôsobom sa
zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej
obyvateľov, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

ŠPECIALISTA NA RUŽINOV
BEZPEČNÝ PREDAJ VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI
Zavolajte nám:
KONZULTÁCIA ZDARMA
0902 222 212
Napíšte nám:
PRÁVNY SERVIS A POISTENIE kratka@accentreal.sk

...s nami získate ešte viac

Nájdete nás:

Drieňová 34, Bratislava
www.accentreal.sk
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NOVÝ ROK, NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
Nič tak neláka dávať si predsavzatia ako magický moment začiatku nového roka.
Chceme mať viac času na rodinu, viac športovať, jesť menej nezdravého jedla,
tráviť menej času na sociálnych sieťach... Roky skúseností nás naučili, že len
málo z týchto plánov vydrží dlhšie ako do Hromníc, ale jedna vec je dôležitá.
Že napriek všetkému väčšina z nás nerezignovala na dobro v ľuďoch a pre ľudí.
Nemusíme meniť celý svet. Stačí, ak budeme postupne meniť mikrokozmos okolo
nás. Pozdravme suseda na schodoch bytovky. Nerobme veci, ktoré možno vyzerajú
ako maličkosť, ale ak by sme ich robili všetci, naše sídliská by sa zmenili na
africké slumy. Neurážajme predavačky, policajtov, lekárov, úradníkov... len
preto, že máme zlý deň a niekto bol nepríjemný na nás. Nedovoľme, aby z toho,
čo mohol byť kolobeh dobra a rešpektu, vznikol kolobeh agresivity a dešpektu.
Záleží len na nás, v akej spoločnosti žijeme. Len málokto môže ovplyvniť masy.
Ale každý z nás môže ovplyvniť svoje okolie.
foto: Radovan Volmut
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PÁTRANIE PO NEZVESTNÝCH OSOBÁCH

DOBROVOĽNÍCI ABSOLVUJÚ DESIATKY AKCIÍ

Nechcú nahradiť políciu, v každom momente sú však pripravení pomáhať. Na Pohotovostný pátrací tím sa môžete
obrátiť aj vtedy, keď sa vám zdá, že nádej už neexistuje. Dobrovoľníci sa venujú najmä pátraniu po nezvestných
osobách v rámci celého Slovenska.
Nepriaznivá doba, ťažké životné situácie,
veľké množstvo stresu... aj to sú faktory,
ktoré vedú ľudí k odchodom z domu, či
fatálnym životným rozhodnutiam. V posledných týždňoch je takýchto situácií,
keď si ľudia aj siahajú na život, bohužiaľ,
stále viac.

Výjazdov pribúda
Spolu s tým pribúda výjazdov Pohotovostného pátracieho tímu. „Fungujeme
od roku 2019. Aktuálne už pôsobíme
vo všetkých ôsmich krajoch a v prípade
potreby sme pripravení kedykoľvek vyjsť
do terénu,“ hovorí zakladateľ Jozef Juhoš o dobrovoľníkoch, ktorí sú súčasťou
Integrovaného záchranného systému.

Okrem polície spolupracujú aj s hasičmi
a inými organizáciami, aby sa spoločnými silami snažili nájsť stratenú osobu, na
ktorú určite niekto doma čaká.
Zmobilizovať sily dokážu rýchlo. Či už
na žiadosť polície, rodín, ktorým sa stratil príbuzný, či iných organizácií. „Koľko
ľudí vie byť k dispozícii, záleží od mnohých faktorov – deň, čas, miesto... mali
sme pátracie akcie, na ktorých sa zišlo aj
70 ľudí,“ objasňuje autor myšlienky.

Kto a kde môže
požiadať o pomoc
O pomoc môže požiadať takmer každý.
Veď to, čo je najcennejšie, je práve ľud-

ský život. A najcennnejšia záchrana je
práve záchrana ľudského života. Aj v náročných situáciách si však treba zachovať
chladnú hlavu. Ešte predtým, ako sa obrátite na pátrací tím, kontaktujte políciu.
„Nás však môžete kontaktovať aj vtedy,
ak viete napríklad o domácom násilí,
šikane, týraní... poradíme vám a kontaktujeme kompetentné orgány,“ hovorí zakladateľ, ktorý pridáva aj telefónne
číslo 0940 555 959. Formulár o nezvestnosti môžete tiež vyplniť na stránke
www.patranie.org alebo cez bezplatnú
mobilnú aplikáciu PATRO (pre iOS aj
Android). Zároveň však pripomína, že
čím viac informácií o nezvestnej osobe
poskytnete, tým viac im uľahčíte prácu.

www.ruzinov.sk
Ideálne je, ak si pripravíte fotografie,
opis oblečenia či kontakty na priateľov.

Pátrajú aj opakovane
Ročne majú okolo 50 – 60 pátracích akcií, výjazdov je však podstatne viac. Po
nezvestnej osobe sa totiž častokrát pátra
aj opakovane. A nie každá akcia končí
šťastne. „Každý prípad vám utkvie v pamäti. Náš prvý prípad bol prípad mladého muža, ktorý sa obesil,“ vracia sa
v čase Jozef Juhoš. Na hlase energického
muža je však poznať, že ide o náročné
momenty.
Špecifickou kategóriou sú podľa jeho
slov deti. Objasňuje, že ak sa stratí mladá
osoba, obyčajne ide o rodičovské únosy.
„Tam svoju úlohy zohrávajú nezhody
medzi partnermi,“ podotkol.
V čerstvej pamäti má však aj posledný prípad a to napriek tomu, že sa na
pátraní vtedy nezúčastnil. „Bolo to totiž
na východnom Slovensku, v Košickom
kraji. Kolegovia našli pána bez známok
života na štvrtý deň počas tretej pátracej

akcie, čo prehľadávali okolie rieky,“ dodáva. Krutou pravdou je, že ak nezvestného príbuzného dobrovoľníci nenájdu
živého, akousi – aj keď len veľmi miernou úľavou – je fakt, že sa s ním môžu
aspoň dôstojne rozlúčiť. „Chcú aspoň
telo...,“ priznáva.

Pomoc psychológov
Na ich duševnej bolesti to však nič nemení. Tá je pre rodinu aj blízkych mimoriadne veľká. Aj preto Pohotovostný
pátrací tím spolupracuje s odborníkmi z viacerých oblastí. „Príbuzným
poskytujeme odbornú pomoc. Môžu
sa na nás kedykoľvek obrátiť,“ hovorí psychológ Marek Madro z IP-čka.
Odborníci sú presvedčení, že pomoc
musí v ťažkej chvíli dostať každý, keď sa
cíti zmätený, nešťastný alebo sám. Ak takúto pomoc potrebujete, môžete sa na
nich obrátiť nonstop a anonymne.
Spoločne s Pohotovostným pátracím tímom sú pripravení pomôcť aj v najťažších chvíľach.
POLITICKÁ REKLAMA

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

Milí susedia,
posledné tri roky som zastupoval
záujmy obyvateľov Pošne v ružinovskom zastupiteľstve. Tieto tri roky
boli pre mňa dôkazom, že bez korektnej spolupráce a ochote rokovať a hľadať riešenia sa zodpovedná
politika robiť nedá. Aj vďaka tomu
po viac ako desaťročí zmizne jeden

z najväčších problémov Pošne –
Hirošima. Bol som súčasťou komisie,
ktorá rozhodovala o tom, ako bude
vyzerať jej nová podoba a som rád,
že tu vyrastie nové a veľmi príjemné
centrum Ružinova.
Žijem so svojou rodinou na Pošni.
Vidím ako sa mení a vďaka vám, svojim susedom, viem, čo potrebuje.

Koncom roka nás čakajú komunálne
voľby. Budem rád, ak sa mi opäť podarí získať vašu podporu.
S úctou
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ZELENŠÍ
RUŽINOV

SLUŽBY PRE OBČANOV

NOVÉ DENNÉ CENTRUM
PRE SENIOROV

Naša mestská časť bude zase
o niečo zelenšia. Počas uplynulého
roka odovzdali Ružinovčania viac
ako 100-tisíc plastových fliaš, a tak
Ružinov získal 10 440 eur na revitalizáciu zelene.

Ružinov mal donedávna päť denných centier pre seniorov, ktoré im ponúkajú širokú škálu voľnočasových aktivít, a čoskoro k nim pribudne ďalšie.
A hoci aj tieto zariadenia pocítili obmedzenia, ktoré so sebou priniesla
pandémia koronavírusu, mestská časť využila toto obdobie na rekonštrukciu a vytvorenie jedného úplne nového.

Vedeli ste, že len u nás na Slovensku sa podľa ministerstva životného prostredia ročne predá asi
miliarda PET fliaš a 350 miliónov
plechoviek na nápoje? Asi 60 percent z toho sa recykluje, ostatné
skončia v komunálnom odpade,
či na uliciach, alebo vo vode, čo
spôsobuje enormne veľký problém
pre našu planétu a teda aj životné
prostredie.

Rôzna záujmová činnosť aj základné so
ciálne poradenstvo. Tak to obyčajne vyzerá
v ružinovských denných centrách pre se
niorov. Babičky a deduškovia v týchto
miestach pookriali, strávili s rovesníkmi
príjemné chvíle aj poklebetili a zabavili sa
spoločesnkými hrami. Fungovanie denných centier však v posledných mesiacoch
ovplyvnila pandémia koronavírusu.

Keď sa pred časom ešte len začalo
hovoriť o povinnej recyklácii PET
fliaš a plechoviek, pripravila spoločnosť Lidl v spolupráci s Ružinovom pilotnú časť projektu „Bude
z toho haluz“. Za každú nádobku,
ktorú ste odovzdali v dvoch predajniach Lidl v Ružinove, získala naša
mestská časť 10 centov a keďže ich
bolo vyše 104-tisíc kusov, na skrášlenie verejných priestorov pôjde
celkom pekná čiastka, aby sa nám
tu zase o niečo lepšie žilo.

Momentálne je v našej mestskej časti takýchto zariadení päť. Už v najbližších mesiacoch by však malo pribudnúť aj šieste na
Herlianskej ulici. Jeho vznik už odobrilo
miestne zastupiteľstvo, momentálne prebieha registrácia na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Z tých pôvodných dostane denné centrum
Na úvrati nový šat. Z pôvodnej adresy sa
presťahuje na Kašmírsku, kde sa už pripravujú nové priestory. Momentálne tam
prebieha rekonštrukcia, chystajú sa priestory tak, aby spĺňali tie najprísnejšie kritéria

a právne normy. V objekte bude okrem
denného centra aj jedáleň, resp. výdajňa
jedla. Cieľom je, aby prevádzka tohto denného centra pre seniorov začala ešte do leta
tohto roka.
Ak to opatrenia proti ochoreniu Covid-19
dovolia, činnosť v týchto spomínaných zariadeniach bude hneď obnovená. Ružinovskí seniori sa tak potom budú môcť vrátiť
k svojim záľubám v príjemnom kolektíve
medzi rovesníkov.

Kde nájdete ružinovské
centrá pre seniorov?
■  Kaštieľska 30 (Prievoz)
■  Páričkova 17 (Nivy)
■  Zimná 1 (Ostredky)
■  Kašmírska (Trnávka)
■  
Ružinovská 28 – DK Ružinov
(Pošeň)

OCHRANA PRED NÁSILÍM

DEŤOM V OHROZENÍ POMÔŽE NÁRODNÁ LINKA

Modriny, slzy, psychické či fyzické týranie, alebo vydieranie... O násilí, ktorého terčom je dieťa, sa v posledných
dňoch hovorí stále častejšie. Častokrát však samotná obeť nevie, kde hľadať pomoc. Dôvodom je strach či hanba.
Pomocnú ruku v takých situáciách môže podať Národná linka na pomoc deťom v ohrození.
Deti sú dar a nemali by trpieť. Taký je
všeobecný úzus, ktorý platí v spoločnosti. Nie vždy je to však tak. Smutné je,
ak musí s násilím bojovať dospelý človek. Ešte horšie to je, ak sa terčom posmeškov, šikany, nepríjemných poznámok či bitiek a faciek stanú tí najmenší,
ktorí sa nedokážu a nevedia brániť. Práve
tých by sme mali chrániť a byť pripravení
vždy im podať pomocnú ruku. Bez akéhokoľvek zaváhania.

Pomoc 24 hodín denne
Pomôcť môže Národná linka na pomoc
deťom, ktorej zriadenie vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred
násilím schválenej vládou SR a zastrešuje ju Ústredie práce, sociálnych vecí

a rodiny. Odborne vyškolení konzultanti sú pripravení poradiť a pomôcť 24
hodín denne. Je na klientovi, aké údaje
o sebe konzultantovi poskytne, konzultant s nimi vždy narába ako s dôvernými
osobnými údajmi.
„O pomoc môže požiadať každé dieťa,
ktoré je ohrozené alebo je obeťou násilia, má problém v rodine či s rovesníkmi,
je šikanované, alebo má samovražedné
sklony, či iný závažný problém, s ktorým
si nevie poradiť a nemá sa komu zdôveriť,“ hovorí koordinátor ochrany detí
pred násilím Erik Vároši. Zároveň však
prízvukuje, že linku môže kontaktovať aj
dospelá osoba, ktorá vie o takomto konaní. Ako oznamovateľ môže požiadať
o utajenie totožnosti.

Dôležité kontakty
S linkou je možné sa skontaktovať prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo
cez chat na stránke www.viacakonick.sk.
Dieťa ani dospelý nemusia mať obavy
z odhalenia a ďalších problémov - výhodou je jednoduché ovládanie, funkcia rýchleho zatvorenia aj vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť
ohrozené, má však aj ďalšiu možnosť
- môže tiež poslať email na adresu
pomoc@viacakonick.gov.sk.
Viac informácií nájdete v informačných
materiáloch, ktoré pre všetky ZŠ a MŠ
v pôsobnosti našej mestskej časti poskytli
koordinátori ochrany detí pred násilím
z Bratislavy.

Inzercia
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DRIEŇOVÁ OPÄŤ NA CESTÁCH - ERASMUS
Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 v Bratislave pokračuje aj tento školský rok v medzinárodných projektoch
Erasmus +, na ktoré škola získala viac ako 50 000 €. Posledný rok nebolo možné vôbec cestovať a väčšina mobilít prebiehala virtuálne, avšak od 29.11.2021 vyslala škola troch učiteľov a päť žiakov do nemeckého Mníchova a v mestečku Gauting
prebehla riadna prezenčná mobilita v rámci projektu NEMESIS (New medias in democratic society).
Aj keď sa stretnutie, pobyt na škole či
v rodinách neobišiel bez riadnych protipandemických opatrení a vycestovať
sme mohli až po absolvovaní PCR testov, stretnutie sme si užili a žiaci aj učitelia sa vrátili spokojní.
Výstupom stretnutia bola príručka pre
žiakov, ako rozoznávať hoaxy a fake
news, ktoré sa šíria obrovskou rýchlosťou, a na čo si pri prezeraní internetu
dávať najväčší pozor. Všetky info o projekte nájdete aj na www.project-nemesis.online.

DRIEŇOVÁ UKONČILA MEDZINÁRODNÝ
PROJEKT WASTECH

We are smarter than technology (Sme šikovnejší ako technológie), na ktorom sme spolupracovali so školami v Nórsku, Macedónsku, Taliansku, Rumunsku a Turecku sa podaním záverečnej správy skončil. Žiaci navštívili Turecko, Nórsko, Taliansko
a Macedónsko, Rumunsko a návšteva Slovenska však už bola poznačená pandemickou situáciou a školy sa stretli na virtuálnej mobilite.
Žiaci mali možnosť zistiť, ako vie byť
mobil užitočný na hodinách a naša
škola aj naďalej bude využívať pri projektovom a skupinovom vyučovaní tieto
technológie. Samozrejme nám mobily
a znalosť práce s nimi pomohli aj lepšie rozbehnúť online vyučovanie počas
tohto obdobia.
Nezanedbateľnou časťou celého projektu bolo aj informovanie sa o kyberšikane a ako s týmto novodobým neduhom bojovať v školskom prostredí.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO JE POSKYTOVANÉ V SPOLUPRÁCI S MESTSKOU ČASŤOU

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)

MEDIAČNÁ
PORADŇA
JUDr. Martin Biskupič
mediátor
Konzultácie: termín a miesto podľa dohody
Prihlasovanie: 0908 112 799
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VYSKÚŠALI SME ZA VÁS

AKO SA ZADARMO ZBAVIŤ ODPADU

Máte doma starú chladničku, práčku či iný odpad? Potrebujete sa ho zbaviť, lebo viete, že uskladnenie do pivnice
naozaj nie je najlepší nápad? Existuje jednoduchá a bezplatná možnosť.

Zadarmo a nikam
nemusíte chodiť

OLO: Obyvateľom stačí
občiansky preukaz

1. na internetovej stránke www.zberelektroodpadu.sk si vľavo zvolíte voľbu „Domácnosti“

Objemný odpad môžete v hlavnom meste odovzdať v centrálnom zbernom dvore
na Starej Ivanskej ceste 2, obyvateľom stačí
občiansky preukaz.

2. 
spomedzi ponúknutých možností vyberte lokalitu Bratislava II a následne
konkrétne našu mestskú časť
3. kliknete na termín, ktorý vám vyhovuje
– odvoz sa robí dvakrát za mesiac, vždy
v sobotu doobeda
4. 
označíte, aký odpad chcete odovzdať
a čo potrebujete odviezť (chladnička,
práčka, sporák, mikrovlnka, ale aj menšie spotrebiče)
5. vyplníte potrebné informácie a odošlete
formulár
6. do mailu vám príde potvrdenie o objednaní odvozu odpadu
7. v sobotu ráno počkáte doma na odvoz
odpadu

1. občiansky preukaz – trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva
k nehnuteľnosti alebo doklad o zapojení
sa do množstvového zberu komunálneho odpadu v BA
2. vyplňte formulár návštevníka zberného
dvora (nájdete ho na stránke olo.sk)
3. vstup do areálu zberného dvora je možný s vozidlom s hmotnosťou do 3,5 t
a prívesným vozíkom max. objemu
1 m3 - zoznam a množstvá odpadu, ktoré môžete odovzdať bezplatne, nájdete
na stránke www.olo.sk
4. pri vstupe odovzdáte vyplnené tlačivo
a ukážete občiansky preukaz
5. vyložíte odpad a odchádzate

Poznámka: Drobný stavebný odpad je
spoplatnený. Navyše ho môže odovzdať
len fyzická osoba s trvalým pobytom
v Bratislave, príp. s kópiou listu vlastníctva
nehnuteľnosti v BA. Pre sklenú vatu, nobasil
a minerálnu vlnu platí obmedzenie množstva.

Vandali zničili
kontajnery na
elektroodpad
Aj keď je drobný elektroodpad bežnosťou súčasťou života, do komunálneho odpadu nepatrí. Preto bolo
v Ružinove rozmiestnených šesť špeciálnych nádob, ktoré boli na to určené. V poslednom týždni sa však stali
terčom vandalov. Polovicu zničili,
ostatné musia ísť na úpravu, čo si vyžaduje nemalé financie. Ak sa bude
takáto situácia opakovať, kontajnery budú musieť z Ružinova stiahnuť
úplne. Preto ak máte informácie, ktoré by mohli napomôcť k odhaleniu
výtržníkov, dajte nám vedieť, alebo
kontaktujte políciu.

Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

www.spektravet.sk

Skvelý tím odborníkov
Kvalitné zariadenia
Férové ceny
Príjemné prostredie
Zvierací salón Veselá Labka

babyland.sk
v predajni na Starej Ivánskej ceste 9,
Bratislava - Ružinov, tel.0905/ 404 494
Kupón platí do 28. februára 2022,
nevzťahuje sa na už zlacnený tovar







+421 903 494 000
info@spektravet.sk

ZĽAVA -10% NA KOČÍK

VETERINÁRNA AMBULANCIA SPEKTRAVET

Ordinačná doba:

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

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

INZERUJTE U NÁS
Bezplatný časopis
do viac ako 40-tisíc
schránok v celom Ružinove.
reklama@tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk
www.tvr.sk

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia*
Nájdete nás v zdravotnom stredisku,
ul. Pavlovičova 3 na Trnávke v Bratislave.
Na vyšetrenie sa objednajte
telefonicky: 0948 395 168
alebo e-mailom: info@pharco.sk

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

+

TEŠÍME SA NA VÁS!

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

*

s plnou úhradou pacienta

Zdravotnícke pomôcky

1 kúra až na 6-12 mesiacov

Liečba fibrínovým derivátom bohatým
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI: ANKETA

ÁNO ALEBO NIE: BYTY PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Podľa informácií zverejnených hlavným mestom sa na území Bratislavy nachádza viac ako dvetisíc ľudí bez domova, z toho približne tristo detí. S cieľom pomôcť tejto zraniteľnej skupine ľudí pripravil magistrát pilotný projekt
dostupného bývania so sociálnou podporou založený na princípoch “housing first” (bývanie ako prvé).
Housing first je prístupom, ktorý ukazuje najlepšie výsledky v riešení bezdomovectva s úspešnosťou nad deväťdesiat percent, ktorý úspešne pilotovalo napríklad Brno. Vo Fínsku je housing first základom národnej politiky voči
bezdomovectvu. Opýtali sme sa preto ružinovských poslancov: Súhlasili by ste s tým, aby mestská časť (prostredníctvom bytovej komisie) na rovnakom princípe (ako popisuje hlavné mesto) poskytla byt, resp. byty ľuďom bez
domova?
Mgr. Eva Bacigalová
Tím Ružinov (Nivy)

PaedDr. Mária Barancová
Tím Ružinov (Prievoz)

JUDr. Michaela Biharyová
Tím Ružinov (Trávniky)

ÁNO – Myšlienku podporujem a teší ma,
že housing first funguje. V Ružinove však
budeme musieť začať zmenou VZN.

ÁNO – S dôrazom na systémové riešenia
v kontexte sociálnej pomoci aj s možným zapojením do pracovného procesu.

ÁNO – Každý ma právo na dôstojný život,
ale museli by sa nejakým spôsobom podieľať
na platbách za byt.

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

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

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

ÁNO – Po dôkladnom posúdení, lebo viacerí bezdomovci nie sú na ulici len vlastným zavinením.

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

ÁNO - Absolútne súhlasím s dobrou myšlienkou, ale je mojou povinnosťou upozorniť, že to nie je jednoduché.

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

Mgr. Martin Ferák
nezaradený (Trávniky)

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

ÁNO - Bývanie poskytuje bezpečie, stabilitu. Takýto byt potrebuje viac osoba bez
domova ako poslankyňa NR SR.

ÁNO

ÁNO – Rozhodne áno, ale predtým treba
s magistrátom vytvoriť podmienky na ubytovanie pre učiteľov, opatrovateľky a pod.

Nikolaj Gečevský
SME Ružinov (Prievoz)

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

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

ÁNO

ÁNO - Podľa jasne stanovených kritérií
a s podporou a sprevádzaním mestskou časťou. Funguje to napr. vo Fínsku.

ÁNO - Keď splnia dohodnuté férové kritériá,
áno. Malo by to byť koordinované s magistrátom, ktorý má s housing first skúsenosti.

www.ruzinov.sk
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Ing. Petra Kurhajcová
SME Ružinov (Trávniky)

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

NEVIEM – Určite je potrebné ľuďom bez
domova pomáhať, ale mestská časť nemá na
takúto formu financovania pomoci rozpočet.

ÁNO - Primárne však musí MČ riešiť bytovú otázku sociálne slabších Ružinovčanov
a kritických profesií pre MČ.

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

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

Mgr. Jozef Matúšek
nezávislý (Starý Ružinov)

JUDr. Matúš Méheš
SME Ružinov (Pošeň)

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

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

ÁNO - Účelom bytovej komisie je prioritne
zabezpečiť bytovú otázku ľuďom bez bytu,
o to viac rodinám s maloletými deťmi.

Ing. Martin Patoprstý
Tím Ružinov (Ostredky)

Silvia Pilková
nezaradená (Trnávka)

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

ÁNO - Ak vyriešime bytovú otázku pre slobodné matky, učiteľov, či sociálne slabších,
môžeme sa venovať aj ľuďom bez domova.

ÁNO - Ľuďom, ktorí majú snahu začleniť sa
do spoločnosti, by sme mali pomôcť. Treba
však citlivo zvažovať kde a komu.

ÁNO – Tento stav nemôžeme v dnešnej
spoločnosti prehliadať.

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

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

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

ÁNO - Bývanie poskytuje bezpečie, stabilitu.
Taký byt potrebuje viac osoba bez domova
ako známy politikov.

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

ÁNO - Nie každý príjme pomoc, alebo
zvládne návrat do spoločnosti, ale predsa
preto neprestaneme pomáhať.

Ing. Marcela Kulifajová
Tím Ružinov (Štrkovec)

?

Mgr. Michal Vicáň
SME Ružinov (Ružová dolina)

ÁNO

Keď pred koncom roka pritiahol pozornosť prípad bezdomovcov na Račianskom
mýte, začalo sa opätovne diskutovať o projekte hlavného mesta housing first. Takýto
prístup má podporu aj u ružinovských poslancov. Momentálne sú však obmedzení
platnou legislatívou.
Prideľovanie bytov sa riadi VZN hlavného mesta a mestskej časti. Žiadateľom môže
byť len fyzická osoba, teda nie právnická osoba ako napr. organizácia, ktorá by týmto žiadateľom pomáhala aj po získaní ubytovania. Samotnému prideleniu bytu tak
musí predchádzať zmena VZN, zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít
sociálneho odboru kvôli spolupráci s organizáciou, ktorá konkrétnemu človeku
priamo pomáha a posúdenie možností obecného nájomného bytového fondu.

www.tvr.sk
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KULINÁRSKA RELÁCIA SA VRACIA NA OBRAZOVKY TVR
Po niekoľkých rokoch, kedy sme vám vďaka relácii Menučko ponúkali rôzne recepty, sme usúdili, že variť
a jesť vás jednoznačne baví!
A preto prichádzame s úplne novou reláciou o varení Mňam!
Moderátorskej taktovky sa ujmú dve dámy - Silvia Pilková
a Zuzana Magálová prinesú recepty na chutné jedlá, ktoré navaria šikovní kuchári ale aj známe osobnosti. V relácii Mňam!
sa dozviete aj niečo o histórii jedla či tipoch na suroviny. Reláciu sme odštartovali na Silvestra, domácu kapustnicu pripravil
ružinovský starosta Martin Chren. Všetky časti samozrejme aj
s receptami si môžete pozrieť v našom archíve na www.tvr.sk ale
aj na www.mnam.ooo. Dobrú chuť!

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

krížovka 26
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Mark Twain: Človek, ktorý mal smolu, má skoro vždy šťastie, ...
(dokončenie v tajničke krížovky)
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• Orange TV - optika
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Mark Twain: Človek, ktorý mal smolu, má skoro vždy šťastie,
...(dokončenie v tajničke krížovky).

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

slovnaftludom.sk

NOVÉ REŽIMY PREVÁDZOK
ZÁKLAD
• všetci bez ohľadu
na ich prípadné očkovanie,
prekonanie choroby či
výsledok testovania

OP
• kompletne zaočkovaní po dobu
9 mesiacov od ukončenia
základnej očkovacej schémy,
resp. od ostatnej „booster“ dávky

OTP
• kompletne očkovaní,
• testovaní (od odberu PCR
72 hodín, Ag 48 hodín),
• alebo ochorenie COVID-19
prekonali za ostatných 90 dní

OP+
Spĺňajú definíciu OP a zároveň sú:
• testovaní (od odberu PCR 72
hodín, Ag 48 hodín)

• osoby po prekonaní COVID-19
• alebo dostali booster dávku
Platné od 19.1.2022 do ústupu vlny Omikron.
+ jedna dávka vakcíny
• prípadne majú kompletné
• osoby po prekonaní COVID-19
očkovanie + prekonanie
potvrdeného RT-PCR nie starším
ochorenia COVID-19
ako 90 dní
nie staršie ako 180 dní
• deti mladšie ako 12 rokov
a dva mesiace

• deti 2-12 rokov a dva mesiac
s testom

• dočasne, alebo trvalo
kontraindikované osoby
na základe jednotného
formuláru s platným testom

• deti 12 rokov a dva mesiace
až 18 rokov a dva mesiace
kompletne zaočkované
s testom

Neesenciálne obchody,
služby, múzeá, galérie, ...

Prevádzky
a služby

OP: Otvorené len
od 5:00 hod. do 22:00 hod.

Otvorené len
od 5:00 hod. do 22:00 hod.

