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SOCIÁLNE SLUŽBY
PRÍSPEVOK PRE ŽIAKOV, VÝLET PRE SENIOROV
Jedným z azda najčastejšie používaných slov sa v posledných rokoch stal „koronavírus“. Zastavil spoločenský život, 
mnohých pripravil o prácu. Následky na psychike mnohých ľudí boli katastrofálne. Konečne sa však situácia po 
dlehj dobe začala meniť. Aj preto sa v našej mestskej časti tešíme, že sa opäť rozbiehajú akcie pre seniorov, neza-
búdame však ani na našich žiakov.  Rodičia prváčikov môžu požiadať o príspevok. Zosumarizovali sme podmien-
ky, ktoré treba na získanie príspevku splniť. 

Vítanie novorodencov či slávnosť jubilan-
tov sú akcie, na ktoré sa netešíme len my, 
ale podľa ohlasov aj vy. Okrem iného totiž 
symbolizujú, že o život v našej mestskej 
časti je medzi mladými ľuďmi záujem. Tí 
starší sa zase s rovesníkmi porozprávajú 
o blízkej i vzdialenej minulosti a rokoch, 
ktoré prežili v Ružinove. Mnohí čiperní 
seniori si tiež zaspomínali na výlety, kto-
ré pre nich mestská časť zorganizovala. 
Naposledy sa prešli Pezinkom a Modrou  
a spoznali zákutia, kde by  mnohí z nich už 
sami nevybrali. 

Výlet pre seniorov 
do Trnavy 

Už čoskoro budú mať však dôchodcovia 
ďalšiu príležitosť. 28. septembra 2022 orga-

nizuje mestská časť výlet seniorov do mes-
ta Trnava a Dolnej Krupej. Na programe je 
komentovaná prehliadka „malého Ríma“, 
na druhej zastávke zase návšteva múzea, 
kostola, krypty, mauzólea aj medolandie. 

Prihlasovať sa možno do 23. 9. 2022. Účast-
nícky poplatok závisí od výšky penzie. 

Príspevok pre prváčikov

Pre prváčikov má mestská časť pripravený 
finančný príspevok vo výške 40 eur. Týka 

sa tých ružinovských prváčok a prvákov, 
ktorí v školskom ro,ku 2022/2023 budú 
navštevovať základnú školu. 

O príspevok môže požiadať: 

-  ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, v prípade, 
že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachá-
dza v ich spoločnej starostlivosti,

-  rodič dieťaťa, ktorému bolo dieťa zverené 
do osobnej starostlivosti na základe roz-
hodnutia súdu,

-  osoba, ktorej bolo dieťa zverené do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť ro-
dičov na základe právoplatného rozhod-
nutia súdu. 

Podmienkou poskytnutia príspevku je tr-
valý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa  
v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Ak 
má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potreb-
né priložiť fotokópiu rodného listu dieťa-
ťa. Žiadosť o príspevok nájdete na stránke  
www.ruzinov.sk, alebo si ju môžete osobne 
prevziať v kancelárii prvého kontaktu na 
Miestnom úrade Bratislava – Ružinov, Mie-
rová 21, Bratislava. Žiadosť možno podať až 
po nástupe dieťaťa do 1. ročníka. 

Milí 
Ružinovčania,
od posledných 
starostovských 
volieb ubehli 
už takmer štyri 
roky. Aj preto 
sa vám dnes  
z tohto miesta 
prihováram na-
posledy. Budúce 
číslo Ružinovského Echa už vyjde v čase 
volebnej kampane – a keďže sa s našim 
Tímom Ružinov plánujeme o vašu dôve-
ru uchádzať opäť, nebolo by fér, aby som 
ako staronový kandidát na ružinovské-
ho starostu využíval výhodu príhovoru  
v časopise. Mám pre vás dve veľmi dobré 
správy:

Po prvé, len pred pár dňami podpísal 
pán primátor záväzné stanovisko na pro-
jekt na mieste súčasnej Hirošimy. Chýba 
už len pár menej dôležitých „pečiatok“ 
a namiesto veľkého obchodného domu 
veľkosti Polusu, ktorý má na mieste Hi-
rošimy už 15 rokov platné stavebné po-
volenie, jednak Hirošima konečne zmiz-
ne a jednak na jej mieste vznikne oveľa 
menší projekt s výrazne menšou veľkos-
ťou, s menej autami ale s dostatkom par-
kovacích miest v podzemí aj pre okolie. 
Súčasťou projektu je povinnosť staveb-
níka zrekonštruovať celé Papánkovo ná-
mestie, ktoré bude takmer dvakrát také 
veľké ako je Hlavné námestie v centre.

Áno, Hirošima konečne zmizne! Neviem 
naisto sľúbiť, že sa ju podarí zbúrať ešte 
do volieb, ale dôležité je, že sa to po 15 
rokoch konečne stane!

Druhou dobrou správou je, že sa nám po 
20 rokoch podarilo vypovedať nevýhod-
nú zmluvu na prenájom sekundárnych 
rozvodov tepla. Možno to neznie zaují-
mavo, ale vďaka tomu zhruba polovica 
ružinovských rodín (tí z vás, ktorí sú na-
pojení na ústredné kúrenie) ušetria oko-
lo 120 eur ročne. Nebudú už musieť totiž 
platiť maržu prostredníkovi, teplo budú  
v Ružinove brať priamo od štátneho pod-
niku MH TH, ktorý je o 20 % lacnejší.

Želám vám krásne leto plné zážitkov  
s vašimi blízkymi. 

Váš starosta

KALENDÁR
7. sep.   Poslanecké stredy: 
 Eva Bacigalová (Nivy)

14. sep.  Poslanecké stredy: 
 Boris Čechvala (Starý Ružinov)

21. sep.  Poslanecké stredy: 
 Ivan Kraszkó (Ružová dolina)

28. sep.  Poslanecké stredy: 
 Michaela Biharyová (Trávniky)

5. okt.  Poslanecké stredy: 
 Peter Herceg (Pošeň)

12. okt. Poslanecké stredy: 
 Mária Barancová (Prievoz)

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).

ŠTRKOVEC 
POZEMKY UŽ PATRIA RUŽINOVU 
Areál hier Radosť na Štrkovci pozná asi každý, kto vyrastal v Ružinove. Sto-
jí na pozemkoch, ktoré ešte donedávna patrili ministerstvu vnútra, a tak 
mestská časť nemala možnosť rekonštruovať ho. Teraz sa situácia zmenila 
a aj keď to trvalo dlho, v súčasnosti už patrí našej mestskej časti. Tento 
priestor bude slúžiť všetkým obyvateľom. 

Areál hier na Štrkovci je našim najväčším 
detským ihriskom, avšak po desaťročiach 
je už v dosť zlom technickom stave. Na-
priek tomu ešte donedávna do jeho obno-
vy nemohla mestská časť investovať. Po-
zemky pod ním Ružinovu totiž nepatrili. 
Pozemok v hodnote 6-miliónov eur patril 
ministerstvu vnútra, avšak teraz sa situácia 
zmenila. 

Len krátko pred uzávierkou tohto čísla Ru-
žinovského Echa sa zápisom do katastra 
novým oficiálnym majiteľom pozemkov 
stal Ružinov. Nebol to však rýchly ani 
ľahký boj. Rokovania sa začali pred vyše 
piatimi rokmi. Desiatky stretnutí, emailov, 
telefonátov. To všetko malo napokon zmy-
sel. Koncom minulého roka sa veci posu-
nuli, rokovania uzavreli a dohoda bola po 
dlhých rokoch konečne na stole. Ani tým 
však nebol prevod uzatvorený. Na rad pri-
šlo schvaľovanie na miestnom zastupiteľ-
stve. To povedalo áno, zámer odobrilo, až 
napokon prišiel posledný administratívny 
krok, zápis do katastra.

Treba však pripomenúť, že to nebolo za-
darmo. Rezort pozemky Ružinovu neda-

roval, ale odpredal, poskytol však zľavu 90 
percent zo znaleckej ceny. Mestská časť tak 
za zlomok ceny získala pozemky, na kto-
ré si brúsili zuby mnohí developeri. Stavať 
sa v tejto lokalite nebude. Garantuje to aj 
samotná zmluva s ministerstvom, kde sa 
jednoznačne hovorí o tom, minimálne na-
sledujúcich desať rokov musí byť priestor 
využívaný ako verejný priestor na  oddych.

Čo bude s areálom ďalej? Neplánovaný 
škrt cez rozpočet mestskej časti urobil sa-
motný parlament. Schválenými zákonmi  
z posledných týždňov zobral samosprávam 
obrovskú sumu príjmov. S rekonštrukciou 
ihriska a vlastne celého areálu to teda ne-
bude také jednoduché. Prípravné práce 
sú však už naplánované a zabojujeme aj  
o prostriedky z európskych fondov. 

Krásne detské ihrisko, pekné športoviská, 
príjemné gastro prevádzky sú presne to, 
čo si tento priestor zaslúži. Nápadov na 
vylepšenie je už teraz veľa. Vzniknúť by 
tu mohol minibazén, alebo prekrytá časť 
detského ihriska, ktorá by mohla fungovať 
aj v zimných mesiacoch.  Tak, aby priestor 
slúžil čo najväčšiemu počtu Ružinovčanov. 

CSÁKYHO KAŠTIEĽ: STAL SA SÚČASŤOU DEJÍN
Kaštieľ v Prievoze alebo Csákyho kaštieľ dal 
zrejme v roku 1902 postaviť ako svoje letné 
sídlo gróf Eugen Csáky. Teraz sa jeho okoliu 
dostalo ďalšieho uznania. Pamiatkový úrad 
vyhlásil park a bránu v jeho areáli za národ-
né kultúrne pamiatky. Spolu s kaštieľom 
majú podľa odborníkov historickú, spolo-
čenskú, vedeckú i výtvarnú hodnotu. Pa-
miatku chráni zákon, v jej bezprostrednom 
okolí sa nemôže stavať ani vykonávať také 
činnosti, ktoré by mohli ohroziť jej hodnoty. 

Cultus Ružinov, ktorý získal zelený poze-
mok za kaštieľom do prenájmu, ho plánuje 
upraviť, aby mohol slúžiť na komornejšie 
kultúrne aktivity. Už v septembri sa park 
otvorí pre verejnosť. Počas festivalu Symfó-
nia umenia sa tam bude konať koncert váž-
nej hudby pod holým nebom, keď zaznie 
Verdiho Requiem. 

Výška starobného  
dôchodku

Účastnícky 
poplatok

do 365,00 eur 1 euro
365,01 – 565,00 eur 5 eur

od 565,01 eur 10 eur
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AKTUÁLNE 
BALÍČEK POMOCI OHROZUJE SAMOSPRÁVY  
Na prvý pohľad to vyzerá ako pomoc, v skutočnosti je to obrovská rana pre fungovanie samospráv. Odhaduje sa, 
že Bratislava príde kvôli tomu balíčku o vyše 30 miliónov eur, Ružinov takmer o 3 milióny. Ide o obrovský finančný 
balík, ktorý pokrýva veľkú časť služieb, ktorú obyvatelia od obcí dostávajú a ktorých výpadok alebo obmedzenie 
by pocítil každý jeden obyvateľ a návštevník mesta. Boj samospráv sa však ešte nekončí.

Debata o dopade balíčka sa preniesla aj na 
pôdu ružinovského zastupiteľstva pri pre-
rokovávaní zmeny rozpočtu. Rovnako ako 
zmena rozpočtu, ktorú niekoľko dní pred-
tým schvaľovalo hlavné mesto, ani v tomto 
prípade ešte očakávané výpadky príjmov ne-
boli zapracované, s tým sa počíta až na jeseň. 
O „balíčku“, ktorý prednedávnom schválil 
parlament, totiž bude ešte rozhodovať Ústav-
ný súd SR a nedá sa odhadnúť, či pozastaví 
jeho platnosť úplne alebo len čiastočne. Už 
v tejto chvíli je však zrejmé, že ak by ostal v 
platnosti, bude to mať zásadný vplyv na roz-
počet a fungovanie mestskej časti.

Neisté kompenzácie

V politických kuloároch sa síce hovorí, že 
súčasťou balíčka by mali byť aj isté opatrenia 
na pomoc samosprávam, ale v čase uzávierky 
tohto čísla Ružinovského Echa nebola zná-
ma ich konkrétna podoba. Spomína sa od-
pustenie úveru, ktorý minulý rok získali od 
ministerstva financií samosprávy (vrátane 
Ružinova) v rámci pomoci pri kompenzova-
ní dopadov celosvetovej pandémie koronaví-
rusu a takisto by sa údajne mohli uvoľniť pra-
vidlá čerpania rezervného fondu aj na bežné 
výdavky, keďže balíček ovplyvňuje najmä tie, 
prípadne nejaký typ jednorazovej pomoci. 

Zároveň sa počas posledného júnového čísla 
čakalo aj na novú daňovú prognózu, ktorá by 
podľa odhadov síce mala byť dobrá, ale stále 
nie je jasné, aký bude pomer medzi tým, čo 
samosprávam balíček vezme a čo sa im vráti.

Krízový režim

Ružinov sa už v tejto chvíli mimoriadne 
intenzívne pripravuje na prechod do krízo-
vého režimu a v rámci úsporných opatrení 
už boli pozastavené prípravy jednej veľkej 
rekonštrukcie. Ďalšie opatrenia sú otvorené. 
Starosta Martin Chren pri prerokovávaní 
tohto bodu zdôraznil, že tento rok bude kvôli 
tomu ťažký a budúci extrémne náročný. Pod-
ľa prvých prepočtov, ktoré pre mestské časti 
pripravil magistrát, bude mať Ružinov na bu-
dúci rok pokles príjmov o 3 milióny eur. A to 
nie sú pre chod mestskej časti zanedbateľné 
prostriedky.

„Ak si zrátate všetky peniaze na kosenie, na 
opravy ciest a chodníkov a na odhŕňanie 
snehu, stále nie sme na sume 3 milióny. Tak-
že ak by sme aj toto všetko prestali robiť, stále 
to nebude stačiť. K tomu si ešte treba pripo-
čítať aj prudko rastúce výdavky na energie a 
pohonné hmoty. Ružinovská VPS už ku kon-
cu júna vyčerpala svoj celoročný rozpočet na 

benzín na kosenie. Ten bol totiž rozpočto-
vaný na úrovni 1,20 eur a dnes je benzín na 
úrovni 2 eur. Nárast predstavuje navýšenie 
nákladov za pohonné hmoty 1,5 až 2 milió-
ny eur. Celkový dopad na rozpočet mestskej 
časti na budúci rok sa odhaduje mínus 5 mi-
liónov eur – tri balíček a dva vyššie náklady.“

Štrajk samospráv

Hneď potom, ako v máji parlament schválil 
tento balíček, začali primátori a starostovia 
na celom Slovensku upozorňovať na to, aké 
obrovské dopady to bude mať na ich fungo-
vanie. Len Bratislava by tento rok mala prísť 
o 10 miliónov eur, na budúci rok to bude ba-
lík v objeme až 50 miliónov eur a pre mnohé 
malé obce môže byť očakávaný výpadok príj-
mov až likvidačný. 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
preto už 19. mája vstúpilo do štrajkovej po-
hotovosti, ku ktorej sa pridalo aj všetkých 17 
mestských častí hlavného mesta - Bratisla-
vy. Podporu ZMOS-u už vtedy vyjadrilo aj 
Združenie samosprávnych krajov SK8. Po 
prelomení veta prezidentky, kedy parlament 
spomínaný balíček opäť schválil, vyhlásil 
ZMOS k 1. júlu 2022 začiatok štrajkov na ce-
lom Slovensku. 

CENY TEPLA 
RUŽINOVČANIA UŠETRIA AŽ 20 PERCENT!  
Od 1. januára 2023 už nebude teplo obyvateľom mestskej časti prechádzať cez sprostredkovateľa, získajú ho priamo 
od dodávateľa MH Teplárenského holdingu. Štátny holding garantuje najnižšiu cenu tepla na trhu, teda výrazne nižšiu 
cenu, než platia ružinovské domácnosti v súčasnosti. Podľa odhadov by tak jedna domácnosť mala ušetriť  až 130 eur   ročne. 
Nájomná zmluva s MH TH bude vypovedateľná v prípade, ak niekto iný dokáže ponúknuť nižšiu cenu tepla.

Práve táto klauzula znamená pre Ružinovča-
nov istotu, že hoci poslanci schválili zmluvu 
na dvadsať rokov, nie je nevypovedateľná. Ak 
príde výhodnejšia ponuka pre obyvateľov, 
môže od nej mestská časť odstúpiť.

Ako sa podarilo získať takúto obrovskú zľa-
vu? Vďaka odstráneniu nevýhodného pre-
nájmu sekundárnych rozvodov tepla. Sú to 
rozvody, cez ktoré tečie teplo do viac ako 
20-tisíc ružinovských domácností. Dvadsať 
rokov ich mala prenajaté súkromná firma 
nevypovedateľnou zmluvou za 1 korunu roč-
ne a to navyšovalo cenu tepla o 20 percent. 
Ružinovské domácnosti tak za teplo platili 
odhadom o 122 eur ročne navyše. Za dvad-

sať rokov to boli tisíce eur. To sa však teraz po 
rokoch konečne zmení. 

Štátny holding dodáva v Ružinove všetko 
teplo do ústredného kúrenia už aj dnes. Mô-
žeme si to predstaviť ako jedinú rúru – tzv. 
primárny rozvod – ktorou do mestskej čas-
ti priteká teplo a to už aj teraz dodáva tento 
holding, nik iný ho dodávať nemôže. 

V minulých rokoch to fungovalo takto: Sú-
kromná firma kúpila teplo od MH Teplá-
renského holdingu (na konci primárneho 
rozvodu, akejsi hlavnej rúry) za 80 eur, pre-
pravila ich našimi, tzv. sekundárnymi roz-
vodmi, do bytoviek a obyvatelia zaň platili 97 

eur, tj. o 20 percent drahšie. Príjem mestskej 
časti z tejto zmluvy so súkromnou firmou 
bol 1 koruna ročne plus 10 percent podiel 
zo zisku, teda približne 60-tisíc eur ročne. 
Obyvatelia Ružinova, ktorí využívajú teplo  
z ústredného kúrenia, však celkovo zaplatili  
asi o 2 milióny eur viac, než mohli, ak by mest-
ská časť nevyužívala tohto sprostredkovateľa. 

Ukončením zmluvy s Prvou ružinovskou 
zároveň Ružinov znovu získal kontrolu nad 
sekundárnymi rozvodmi a dal ich do pre-
nájmu MH Teplárenskému holdingu. Na 
rozdiel od predošlej zmluvy, kedy za ne fir-
ma platila korunu ročne, však bude holding 
platiť 350-tisíc eur ročne.

INVESTÍCIE PRE RUŽINOV
NOVÁ PLAVÁREŇ A ZIMNÝ ŠTADIÓN
Architektonická súťaž na projekt novej plavárne a prestavbu zimného štadióna pozná svojho víťaza. Spomedzi šty-
roch návrhov ho vybrala porota zložená z architektov, odborníkov na dopravu, bazénové technológie i technológie 
zimných štadiónov. Čo sa bude diať ďalej?

Súťaž vyhlásila mestská časť koncom minu-
lého roka. Za najvhodnejšie miesto pre vy-
budovanie plavárne považuje mestská časť 
pozemok susediaci so zimným štadiónom  
v blízkosti Štrkoveckého jazera. Významným 
argumentom pre tento model aj energetické 
hľadisko, pretože zimný štadión produkuje 
značné množstvo odpadového tepla, ktoré sa 
dá použiť pri vykurovaní bazéna a plavárne. 

Základnou požiadavkou bolo vypracova-
nie návrhu - teda vytvorenie komplexného 
športovo-rekreačného areálu s celoročným 
fungovaním, komplexné riešenie novej ruži-
novskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly 
už existujúceho zimného štadióna, zároveň 
aj rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, 
dostavba tretej ľadovej plochy, fitnescentra  
a  návrh nového ubytovacieho zariadenia.

Ďalším krokom bude rokovacie konanie  
s autorom víťazného návrhu nového areálu, 
ktorý následne dopracuje projekt do podo-
by štúdie a ďalej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie.

Vizualizácie všetkých súťažných návrhov 
nájdete na stránke mestskej časti  

www.ruzinov.sk.
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SERVIS PRE OBČANOV
MANUÁL PARKOVACEJ POLITIKY PRE ŠOFÉROV 
Do konca leta sa bude podľa pravidiel celomestskej parkovacej politiky parkovať v časti Ružinova až po úroveň 
Bajkalskej ulice. Poslednou lokalitou, ktorá v tejto časti pribudne, bude Ružová dolina. Prinášame vám prehľad 
toho najdôležitejšieho, na čo treba myslieť, ak nechcete, aby vám v poštovej schránke pristála správa z magistrátu 
s pokutou za parkovanie.   

Vyplnenie formulára kvôli vydaniu rezident-
skej karty trvá doslova len niekoľko minút. 
Keď sme registráciu skúšali v redakcii, bonu-
sovú kartu sme mali schválenú obratom  
a rezidentskú a návštevnícku do troch hodín 
od zadania požiadavky do systému. 

Kto dostane karty?

Najjednoduchšie je získanie bonusovej karty, 
o tú môže požiadať ktokoľvek (fyzická osoba) 
s trvalým pobytom na území hlavného mes-
ta, teda aj ak nebýva v zóne regulovaného 
parkovania. Môže s ňou parkovať dve hodiny 
denne v zónach B,C,D, teda okrem najatrak-
tívnejších zón (ako napr. centrum mesta). 

Najdôležitejšiu, rezidentskú kartu, môže zís-
kať fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt  
v zóne (v byte, nie v nebytovom priestore ako 
je apartmán) a vzťah k motorovému vozidlu. 
O rezidentskú kartu je možné požiadať aj na 
služobné / firemné autá, pokiaľ sú určené aj 
na súkromné účely. V prípade, že žiadateľ  

o kartu (podnikateľ) má v zóne prevádzku 
alebo sídlo firmy, prípadne ak tam ako fyzic-
ká osoba vlastní nehnuteľnosť, ale nemá tam 
trvalý pobyt, môže požiadať o vydanie abo-
nentskej karty. V existujúcich ružinovských 
zónach je jej cena 1500 eur za rok.

Pozor na vnútrobloky

Prísnejšie pravidlá parkovania platia  
vo vnútroblokoch (ako napríklad na Mileti-
čovej pri kúpalisku Delfín). Na týchto 
miestach môžu parkovať výlučne len rezi-
denti, nemôžu sa tu využívať ani návštevníc-
ke ani bonusové karty (na miestach pre rezi-
dentov môžu parkovať aj držitelia 
abonentských kariet) a ani platba prostred-
níctvom mobilnej aplikácie. Dodávky, ktoré 
tu parkujú, po spustení zóny  zmiznú.

Prísne kontroly

Aby mohli rezidenti v novej zóne PAAS sku-
točne lepšie parkovať, je nesmierne dôležité, 

aby sa dôsledne dodržiavali a kontrolovali 
pravidlá. Inými slovami, aby parkovacie 
miesta nezaberali tí, ktorí na parkovanie 
oprávnenie nemajú, či už prostredníctvom 
rezidentskej karty alebo zaplatením hodino-
vej sadzby. Práve kontrola parkovania pro-
stredníctvom objektívnej zodpovednosti 
vďaka minuloročnej novele zákona umožní 
neporovnateľne efektívnejšiu kontrolu v teré-
ne, než bolo doteraz možné len osádzaním 
„papúč“. 

Pokuty sú posielané poštou a už nie je po-
trebná fyzická prítomnosť vodiča/majiteľa 
vozidla, čo celý systém kontroly urýchľuje. 
Na adresu jeho trvalého bydliska bude poš-
tou doručená obálka s informáciou o výške 
pokuty aj o spôsobe úhrady (plná výška po-
kuty je 78 eur.

Ak ju vodič uhradí do 15 dní prevodom na 
účet, tak budú stačiť dve tretiny, teda 52 eur). 
Pokuta môže byť udeľovaná aj opakovane, 
deň po dni, vždy však za iný priestupok.

Čo znamenajú značky 
v zónach regulovaného 
parkovania?

VSTUP DO REGULOVANEJ ZÓNY

Táto kombinácia zvis-
lých dopravných zna-
čiek je umiestnená na 
každom vstupe do regu-
lovanej zóny.

Za touto značkou platia 
nasledujúce pravidlá: 

- je zakázané jazdiť rých-
losťou vyššou ako 30km/
hod

- státie vozidiel je dovo-
lené len na  vyznačených 
parkovacích miestach 
(0-24h)

- počas pracovných dní 
v čase 14-6h je parko-
vanie vozidiel nerezi-

dentov spoplatnené hodinovou sadzbou. 
Rezidenti parkujú aj v tomto čase zadar-
mo.

PRAVIDLÁ PRE REZIDENTOV

Za touto značkou platia 
nasledovné pravidlá:

- parkovať počas celé-
ho dňa tu môžu výluč-
ne len rezidenti (nere-
zident si nemá ani 
žiadnu možnosť zakú-
piť parkovací lístok,  

v danej oblasti neplatia ani iné typy kariet)

- státie vozidiel je dovolené iba na vyznače-
ných parkovacích miestach.

PARKOVANIE VO VNUTROBLOKU

Tieto zvislé dopravné 
značky označuje vnút-
roblok, v ktorom platia 
nasledovné pravidlá:

- vjazd vozidiel je povo-
lený iba pre dopravnú 
obsluhu vrátane rezi-
dentov. Dopravná ob-
sluha zahŕňa zásobova-
nie (nakládka, vykládka 
tovaru, poštové, opra-
várenské, údržbárske  
a podobné služby, taxi- 
službu) a vozidlá, kto-
rých vodiči majú za 
značkou bydlisko, sídlo, 

garáž alebo prevádzku a ostatné vozidlá 
definované vo vyhláške o dopravnom zna-
čení

- parkovanie za touto značkou je povolené 
výlučne rezidentom.

NÁVŠTEVNÍCI ŠKOLY

Táto kombinácia zvis-
lých dopravných zna-
čiek označuje miesto 
na parkovanie návštev-
níkov školy za nasle-
dovných podmienok:

- počas pracovných dní 
v čase od 7-8h je zasta-
venie povolené iba náv-
števníkom školy – do-
voz detí a to na dobu 
max. 10 minút

- návštevníci školy môžu byť aj nerezidenti

- počas pracovných dní mimo vyznačeného 
času 7-8h a počas víkendu platia pre parko-

vanie na takto vyznačených miestach pra-
vidlá regulovanej zóny.

PARKOVANIE PRE (NE)REZIDENTOV

Za touto zvislou do-
pravnou značkou platí:

- státie vozidiel je dovo-
lené iba na vyznače-
ných parkovacích 
miestach

- v čase od 6-24h je po-
volené bezplatné parkovanie všetkých vozi-
diel bez obmedzenia

- v čase od 0-6h je povolené parkovanie vý-
lučne pre rezidentov

CIK CAK ČIARA

Cik cak čiara vyznačuje 
priestor, kde je zakáza-
né státie motorových 
vozidiel. Tento priestor 
slúži na krátkodobé za-
stavenie vozidiel na vy-

loženie a naloženie nákladu a prepravova-
ných osôb ako aj kuriérov, taxislužieb, 
zásobovania a pod.

PREDAJ KÚPA
PRENÁJOM  NEHNUTELNOSTÍ

PROFESIONÁLNE RÝCHLO
BEZPEČNE A ZA NAJVYŠŠIU CENU

S nami získate viac...

0902 222 212
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PRENÁJOM  NEHNUTELNOSTÍ
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BEZPEČNE A ZA NAJVYŠŠIU CENU

S nami získate viac...

0902 222 212
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Ďalšie zóny parkovania 
(PAAS) v Bratislave

Nové Mesto – Tehelné pole 
Staré Mesto* – Hlavná stanica  
             aj Blumentál 
Petržalka* – Dvory 4 
Rača – Krasňany

* časť ulíc v mestskej časti funguje 
podľa pôvodných pravidiel, všímajte 
si preto dopravné značenie

PIVNÉ MESTEČKO  
V SRDCI BRATISLAVY
Užite si atmosféru pivného mestečka v srdci hlavného mesta. 
Nová prevádzka Mestečko Pub v Nivy centrum je inšpirovaná 
pivnou históriou Hurbanova, malého mesta na južnom Slo-
vensku s úrodnou čiernou zemou, najväčším počtom slneč-
ných dní v roku a množstvom bažantov v poliach, ktoré sú už 
oddávna symbolom hojnosti. Práve tam sú ideálne podmienky 
na pestovanie jačmeňa a varenie piva. Dodnes je domovom 
obľúbenej pivnej značky Zlatý Bažant. Túto jedinečnú atmo-
sféru pivného mestečka, v ktorom sa rodia veľké veci, si od-
teraz môžu užiť všetci milovníci piva v novom Mestečku Pub, 
ktorého dizajn je inšpirovaný značkou Zlatý Bažant ´73. Vy-
chutnajte si obľúbené slovenské pivo v štýlovom mestečku  
v srdci Bratislavy. 

rezidenti
0 - 6 h

rezidenti

7 - 8h
(max. 10 min)

návštevníci
školy

okrem
dopravnej
obsluhy

14 - 6h
okrem

rezidentov



Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01  Bratislava
Dodávateľ: TVRaRE, s. r. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35728213

MOŽEME TOHO SPOLU DOKÁZAŤ EŠTE VIAC. 
TAK POKRAČUJME!

     ČO SOM SĽÚBIL, 
TO SOM SPLNIL     

TAK POKRAČUJME...

Vážení Ružinovčania, milí susedia,

keď som sa pred štyrmi rokmi uchádzal o vašu dôveru v komunálnych 
voľbách, dal som vám verejný záväzok, deväť bodov, ktoré som sa 
zaviazal splniť. Ak by sa mi to nepodarilo, na post starostu by som už 
viac nekandidoval. 

Vďaka skvelému tímu na miestnom úrade, vďaka vzájomnej spolupráci 
so županom Jurajom Drobom a s primátorom Matúšom Vallom, vďaka 
množstvu korektných partnerov a vďaka vám všetkým sa mi to podarilo. 
A to aj napriek dvom rokom pandémie a organizovaniu pomoci súvisiacej 
s vojnou na Ukrajine, kedy vláda preniesla na samosprávy obrovské 
množstvo úloh, s akými v roku 2018 nik nepočítal a nevedeli sme si ani 
predstaviť, že by sme niečomu podobnému mohli čeliť.

Zvládli sme to. Staviame nové škôlky a školy, rekonštruujeme 
cesty, chodníky a detské ihriská, berieme si späť kľúčové 
pozemky, staráme sa o zeleň, budujeme výbehy pre psov, 
podarilo sa nám zachrániť niekoľko vzácnych miest 
pred hroziacou výstavbou a organizujeme kultúrne a 
športové aktivity pre ľudí všetkých vekových kategórií. 
A aj napriek zložitému obdobiu je dnes Ružinov 
určite lepším miestom pre život, ako bol pred štyrmi 
rokmi.

Svojich deväť sľubov som splnil a budem veľmi rád, 
ak dáte nášmu Tímu Ružinov šancu pokračovať  
v práci pre Ružinov aj naďalej. Pretože teraz to 
platí ešte viac ako pred štyrmi rokmi – chcem tu 
žiť a chcem, aby tu radi žili môj syn, vaše deti, 
rodičia... my všetci. 

Ďakujem,
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Nivy priniesli do hlavného mesta približne kilometer nových 
cyklotrás. Stali sa tak dostupnejšie pre ľudí, ktorí uprednostňu-
jú ekologickejšiu formu dopravy. Okrem vonkajších funkčných 
cyklostojanov pre 126 bicyklov môžu cyklonadšenci parkovať aj  
v prvej bratislavskej cykloveži na Páričkovej ulici. Zaparkujú tu až 
118 bicyklov, a to bez obáv z ich krádeže či poškodenia. 

PÁR SEKÚND A JE TO! 

Zaparkovať svoj bicykel v suchu a bezpečí cykloveže zvládne  
naozaj každý. Postačí vám na to len 25 sekúnd.

1.  Umiestnite svoj bicykel do vyznačeného žľabu predným kole-
som k dverám.

2.  Počkajte na otvorenie otvoru vo dverách a vsuňte doň predné 
koleso bicykla.

3.  Odstúpte zo žltej zóny a stlačte tlačidlo štart na ovládacom  
paneli. Hotovo!

Po uložení vášho bicykla na konkrétne miesto vám cykloveža 
vydá unikátny kód, ktorý pri vyzdvihovaní naskenujete na ovláda-
com paneli. Vďaka nemu máte istotu, že sa k vášmu bicyklu nik iný 
nedostane.

Obavy o svoj bicykel pustite z hlavy

Cykloveža na Nivách je vybavená kamerovým systémom a všetky 
bicykle sú po dobu úschovy poistené proti poškodeniu a krádeži. 
Odložiť si spolu s bicyklom môžete aj prilbu, tašku, detskú sedač-
ku a iné príslušenstvo. 

Parkujte bezpečne v cykloveži na Nivách až 4 hodiny zdarma. 

Sledujte nás na nivy.com.

VOĽBY PRIMÁTOROV, STAROSTOV AJ POSLANCOV
PRIHLÁSTE SA DO KOMISIE
Dušičkový víkend bude mať prívlastok aj volebný. Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých pôjdeme 
k volebným urnám, aby sme volili do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Na ich priebeh 
môžete dohliadať aj vy. Stačí, keď sa prihlásite za člena komisie. Čo treba splniť? 

Okolo jesenných volieb bolo veľa debát. 
Skloňovali sa dátumy aj ich spájanie.  
Napokon sa bude rozhodovať koncom 
októbra. Členom volebnej komisie pri-
tom môžete byť aj vy. 

Jeden termín

Voľby sa napokon budú konať v jednom  
spoločnom termíne – v sobotu 29. ok-
tóbra 2022. Voliť si budeme predsedu 
samosprávneho kraja, župných poslan-
cov, primátora aj mestských poslancov  
a tiež starostov a poslancov miestneho 
zastupiteľstva. V akých obvodoch ešte 
nie je známe. Zverejniť sa to má spoloč-
ne s počtami poslancov zase v rovnakom 
termíne. Podľa nariadenia predsedu pa-
ramentu do 20. júla. Teda vyše tri mesia-
ce pred voľbami.

Právo voliť a byť volený  

Za starostu mestskej časti môže byť zvo-
lený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 25 rokov veku. Kandidovať nemô-
že osoba, ktorá je vo väzení, odsúdená za 
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie ne-
bolo zahladené ale aj ak je nespôsobilá 
na právne úkony. 

Čo musí splniť osoba, ktorá chce ísť voliť? 
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí 
môže občan Slovenskej republiky ale aj 
cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci  
a najneskôr v deň konania volieb do-
vŕši 18 rokov veku. Voliť nemôže osoba, 
ktorá má obmedzenú osobnú slobodu  
z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak 
zákon neuvádza inak. 

Staňte sa členom komisie

Ak sa chcete stať členom volebnej ko-
misie, dohliadať na priebeh volieb  
a splnenie zákonných náležistostí, mu-
síte aj vy splniť niekoľko podmienok.  
 
Člen komisie musí mať minimálne 18 
rokov (18. narodeniny musí mať najne-
skôr v deň volieb). Tiež je potrebné, aby 
ste meno, priezvisko, korešpondenčnú 
adresu spolu s telefonickým kontaktom 
a e-mailovou adresou poslali na adresu: 
volby@ruzinov.sk.  Tým deklarujete, že 
chcete byť členom volebnej komisie. 

Voľby budú 29. októbra 2022 (sobota) od 
7.00 do 20.00 hod. Za účasť v komisii je  
finančná odmena a pre všetkých členov 
je zabezpečená strava očas celého dňa. 

VÝROČIE VZNIKU MESTSKEJ POLÍCIE V BRATISLAVE 
30 ROKOV SLÚŽI AJ ZÁSTUPKYŇA VELITEĽA 
Robia mravenčiu prácu, ktorú častokrát nevidieť. Pre to, aby sme sa však v našej mestskej časti cítili bezpečnejšie, 
musia často riešiť nepríjemné konflikty. Počúvajú tiež desiatky urážok, ktoré im smerujú vodiči, ktorí zle zaparkujú. 
Eva Moyšová slúži u Mestskej polície už 30 rokov, za čo si vyslúžila aj mimoriadne ocenenie. 

Mestská polícia v Bratislave vznikla pred 
30 rokmi. Presne rovnako dlhé obdobie  
v modrej uniforme zodpovedne slúži aj 
Eva Moyšová. V súčasnosti pôsobí na 
pozícii zástupkyne veliteľa našej ruži-
novskej pobočky. 

Aj to vyzdvihol primátor hlavného mes-
ta, ktorý počas slávnostného večera oce-
nil všetky policajtky a policajtov, ktorí 
pre mestskú políciu pracujú od prvého 
dňa jej založenia a odslúžili bez prestáv-
ky celé tri dekády. 

Všetci vieme, že táto práca si vyžaduje 
najmä veľa odvahy, trpezlivosti, ale ob-
čas aj nadhľadu. Kolegovia hovoria, že 
práve to sú vlastnosti, ktoré má aj Eva 
Moyšová. Svoje skúsenosti navyše pod-
ľa ich slov kombinuje spolu s úžasnou  
a mimoriadnou ľudskosťou. Za to získala 
ďalšie ocenenie za zásluhy – mimoriadne 
povýšenie o jednu hodnosť. 

Aj keď na mestských policajtov často 
nedávame, vedzte, že oni len postupujú 
podľa zákona. Pokuty predsa nerozdáva-
jú za dobre zaparkované auto ani za to, 
keď sa správate slušne a nerušíte nočný 
pokoj. Za to, čo dokážu robiť v poddi-
menzovanom stave pre poriadok v našej 
mestskej časti, si zaslúžia všetci z ruži-
novskej pobočky, na čele s veliteľom Ja-
roslavom Tulejom, skutočné uznanie. 

Ján Palenčár
Petícia za budúcnosť našej mládeže

Mali by deti vymeniť počítač za loptu? O tejto téme sa v
dnešnej dobe diskutuje stále viac a viac. Mnoho detí trávi
väčšinu voľného času práve v digitálnom svete. Či už
hraním počítačových hier, pozeraním videí alebo
sledovaním nekonečnej rady príspevkov na sociálnych
sieťach. Niektoré neuvážené opatrenia počas koronakrízy
tento spôsob života u našich detí ešte prehĺbili.

Benefity, ktoré pohyb a šport prináša sú nespochybniteľné.
Pohyb dáva našim deťom ďaleko viac, ako iba dobrý pocit.
Primeraná fyzická záťaž prispieva k rozvoju detí po  fyzickej,
psychickej a sociálnej stránke. 
Ako majiteľ Interu Bratislava a celoživotný nadšenec futbalu sa
snažím vytvárať podmienky pre našu mládež tak, aby získali
pozitívny vzťah k pohybu a zdravému životnému štýlu. 
Futbal, ako populárny šport, je bezpochyby dobrým nástrojom
ako môžu naše deti zmysluplne vyplniť voľný čas. Futbal hrávam
od malička a ako 11 ročný som prišiel do futbalového klubu
Inter Bratislava ako brankár. V Interi dodnes panuje klubová
kultúra a rodinná atmosféra. Pocit sebadôvery, keď si dieťa
oblečie futbalový dres je nenahraditeľný. Práve vtedy má pocit,
že niekam patrí a cíti sa výnimočne. Má ale v súčasnosti naša
mládež dobré podmienky rozvíjať svoj talent a športového
ducha?
Rozhodne nie a situácia ohľadom športu sa v Bratislave za
uplynulé roky zhoršila.

 „Za posledných 20 rokov v Bratislave zaniklo viac ako 40
futbalových ihrísk” pripomína bývalá futbalová legenda Jozef
Barmoš. 
Je to alarmujúce číslo a verím, že mi dáte za pravdu, že ihriská by
sme mali budovať a nie ich likvidovať. Naša mládež síce tvorí iba
približne 16% populácie, ale 100% našej budúcnosti. S  mojimi
kolegami sme sa rozhodli vytvoriť petíciu za vybudovanie
futbalových ihrísk a športových plôch pre našu mládež. Nemusí
ísť iba o vybudovanie nových, máme v meste mnoho plôch, ktoré
by stačilo iba zrenovovať a dať im nový nádych. Vyzbierané
podpisy adresujeme primátorovi, predsedovi Bratislavského
samosprávneho kraja a štátnemu tajomníkovi na Ministerstve
školstva pre šport. Cieľom tejto petície je prinavrátiť Bratislave
športového ducha, akého mala pred rokmi a vytvoriť také
podmienky pre našu mládež, aby mali kde športovať, rozvíjať svoj
talent a tráviť voľný čas.
Link na petíciu: www.peticie.com/futbaloveihriskavba

O
bjednávateľ: Ján Palenčár, K
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BEZPEČNÉ PARKOVANIE V CYKLOVEŽI NA NIVÁCH
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LETO V RUŽINOVE 
KAM ZA KULTÚROU, POHYBOM ČI KNIHOU?  
Kde sa počas leta osviežiť? A kam ísť za kultúrou? Alebo aký zmysluplný program pripraviť pre prázdninujúce deti? 
Nemáte žiaden nápad? My ich poznáme hneď niekoľko. Bohatý program pripravili Dom kultúry, Knižnica Ružinov 
aj Ružinovský športový klub. 

Kúpaliská 

Letná sezóna na bratislavských mestských 
kúpaliskách je už v  plnom prúde. Náv-
števníci sa môžu osviežiť na kúpaliskách 
Delfín, Tehelné pole, Rosnička, Lamač aj 
v Krasňanoch a Rači, či už skôr sprístup-
nených Zlatých pieskoch. 

Lístky a  permanentky si môžete zakúpiť 
nielen priamo na pokladni kúpaliska, 
ale aj online. Na výber sú štyri typy líst-
kov (celodenný lístok, permanentka na 
10 dní, permanentka na 10 dní po 17:00 
a  sezónna permanentka). Pre tých, ktorí 
si lístky zakúpia online, bude na väčších 
kúpaliskách zriadený samostatný vstup 
a na menších kúpaliskách budú mať mož-
nosť prednostného vstupu. Lístky a  per-
manentky viete vďaka QR kódom ukázať 
pri vstupe priamo v mobile.

Viac na kupaliska.bratislava.sk.

Kultúra 

Bohatý letný program pripravuje aj ru-
žinovský Dom kultúry. Vždy v utorok až 

do konca augusta je v  amfiteátri pri Štr-
koveckom jazere naplánované premieta-
nie filmov. Okrem iných je na programe 
romantický muzikál Pomáda, dráma Po-
sledná noc v  Soho či životopisná dráma 
Šarlatán.

Pod holým nebom v Ružinove, v amfi-
teátri na Štrkovci bude mať koncert aj 
aj jedna z najväčších hudobných hviezd 
Chorvátska Goran Karan a Vagabund 
Band. 

Aj toto leto sa organizujú pravidelné 
pohybové aktivity ako Nordic Walking 
(chôdza so špeciálnymi chodeckými pa-
licami určená pre seniorov), zdravotné 
cvičenie pre seniorov TAIČI alebo YOGA 
a MEDITÁCIA s F. Ayisim. Celý program 
nájdete na zadnej strane aktuálneho čísla 
Ružinovského Echa a na cultusruzinov.sk.

Knižnice 

Na svoje si prídu aj milovníci knižných 
publikácií a  literárneho života. Pestrý 
program plný nielen kníh, ale aj pohybu 
a  dobrých rád pripravila Knižnica Ruži-

nov pre malých aj veľkých čitateľov. Vždy 
v stredu sa môžete vybrať za knižnicou do 
niektorého z  ružinovských parkov. Čaká 
vás veľa zábavy, zaujímavé knižky, bez-
platný zápis aj súťaže o pekné ceny a pod-
večer aj skvelý program pre všetkých. 

Na pobočkách knižnice sú zase priprave-
né hry, čítanie moderných rozprávok ale 
aj rady babky záhradkárky ako spracovať 
ovocie a zeleninu spojené s ochutnávkou. 

Program nájdete na kniznica-ruzinov.sk.

Šport

Ak máte doma ratolesti, ktoré majú radi 
šport, máme ponuku aj pre nich. Ruži-
novské športové prázdniny potrvajú až do 
12. augusta 2022. Denný tábor v čase 7:30 
– 16:30 plný športových aktivít je určený 
pre deti vo veku 7 -14 rokov. 

Zároveň je v Ružinove množstvo areálov 
a detských ihrísk, kde sa môžu malí aj veľ-
kí vyšantiť dosýta.

Podrobnosti nájdete na rskruzinov.sk.

POLÍCIA UPOZORŇUJE  
OPATRNOSTI NIKDY NIE JE DOSŤ  
Na slovenských cestách sa denne stanú desiatky nehôd. Mnohé z nich majú fatálne následky a často o život príde 
práve ten, kto chybu nespôsobil. Rozhodujúce momenty sa však už nedajú vrátiť späť. Nedá sa na druhý pokus vy-
hnúť zrážke, nedá sa na druhý pokus pribrzdiť. Polícia preto upozorňuje, že opatrnosti nikdy nie je dosť.

(Ne)bezpečne cez priechod

Len pred niekoľkými dňami sa stala tra-
gická dopravná nehoda na Ružinovskej 
ulici priamo v našej mestskej časti. Na 
riadne vyznačenom priechode pre chod-
cov malo dôjsť k zrážke dodávky a 83-roč-
nej chodkyne. Následky boli fatálne. Žena 
utrpela zranenia, ktorým podľahla. Čo 
presne sa v osudný deň sa na mieste udia-
lo, vyšetruje polícia.  Ak vstupujete na 
priechod, držte sa vpravo a dajte si pozor, 
či sa neblíži auto. Vozidlo s právom pred-
nostnej jazdy má prednosť. Neprekoná-
vajte zábradlie ani iné zábrany. 

Ako na elektrokolobežke 

Polícia tiež rieši zrážku 15-ročného dievča-
ťa, ktoré sa pohybovalo na kolobežke,  
s osobným autom na Galvaniho ulici  
v Bratislave. Pri nehode utrpelo zranenia, 
ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. 
Prípadov, kedy svoju úlohu zohrala kolo-
bežka, je v posledných týždňoch stále viac. 
Možno aj pre príjemné letné počasie. Ne-
zabúdajte však, že presuny na elektrokolo-
bežkách majú svoje pravidlá. Využívať ich 

môžu iba osoby staršie ako 15 rokov, jazdiť 
na nich sa smie po pravej strane chodníka, 
cestičke pre chodcov alebo priechodu pre 
chodcov, len ak sa tým neohrozia a neob-
medzia chodci, pričom jazdec nesmie 
prekročiť rýchlosť chôdze. Jazda vedľa seba 
je zakázaná a elektrokolobežkár je povinný 
počas jazdy držať riadidlá oboma rukami. 
Výnimkou je prípad, keď dáva znamenie  
o zmene smeru jazdy. Voziť inú osobu je 
tiež zakázané a odporúča sa, aby mal počas 
jazdy prilbu. 

Cyklisti nemôžu 
požívať alkohol

Aj jazda na bicykli má svoje pravidlá. Al-
kohol je zakázaný a netolerujú sa ani dve 
pivá počas cyklovýletu s partiou kamará-
tov. Navyše, jazdiť môžete len jednotlivo 
za sebou. Neplatí to pri cestičke pre cyk-
listov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej 
zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa 
seba, ak tým nikoho neobmedzujú a ne-
ohrozujú. Cyklista, ktorý je mladší ako 
15 rokov, je povinný počas jazdy na bi-
cykli chrániť si hlavu riadne upevnenou 
ochrannou prilbou. Navyše, žiadny cyk-

lista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, 
držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy 
druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné 
zviera a voziť predmety, ktoré by sťažova-
li vedenie bicykla alebo ohrozovali iných 
účastníkov cestnej premávky. 

Podvodníci zase úradujú

Terčom podvodníkov sú nielen starší ľu-
dia, ale aj mladé ženy. Páchatelia ponúkali 
prostredníctvom ubytovacieho portá-
lu prenájom bytu. Prihlásili sa dve ženy. 
Podvodník od nich vylákal vyššie sumy s 
odôvodnením, že si chce byť istý, že majú 
skutočný záujem. Vraj ak by sa im byt ne-
páčil, financie vráti. Na dohodnutú obh-
liadku už neprišiel a na správy nereago-
val. Preto v žiadnom prípade neposielajte 
peniaze vopred. Ohrozenou skupinou sú 
aj seniori. V posledných dňoch sa množia 
prípady telefonátov, ktoré ich varujú pred 
údajnými zlodejmi. Starší ľudia tak v dob-
rej viere odovzdávajú svoje cennosti ne-
známym ľuďom, ktorí sa predstavujú ako 
členovia policajného zboru. Upozornite 
preto svojich príbuzných, aby si takéto te-
lefonáty preverili. 
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ky alebo odznaky, ochutnáte psa a máte 
pre seba celé lyžiarske stredisko. Za naši-
mi fotografiami je mnoho príbehov, ktoré 
na prvý pohľad nevidieť. Radi sa o ne de-
líme, lebo vďaka nim ešte lepšie spozná-
vame svet a sami seba,“ hovorí Filip.   

Pol roka na cestách

Na cestách je asi 6-7 mesiacov z roka. Vraj 
byť dlhšie mimo domova nemá zmysel. 
Prečo? „Máte aj domáce úlohy, pripraviť 
publikácie, kalendáre, naplánovať ďal-
šie cesty, výstavy,“ pripomína aj druhú 
stránku svojej práce. Pohodu doma aj na 
cestách mu robí manželka. „Ja cestujem  
s mojou Zuzankou. Len občas niekto pri-
budne. Ak je to na časť cesty, je to wau, 
zábava. Ale potom už treba pracovať,“ 
približuje pozadie práce cestovateľa a fo-
tografa. 

Spoločne sa chystajú aj na najbližšiu cestu. 
„Budeme súčasťou monackofrancúzskej 
expedície po indickom oceáne z Maurítia 
a Reunion na Seychely, kde má medziná-
rodný tím vedcov skúmať ekosystém od-
ľahlých končín v Indickom oceáne. Časť 
cesty by mal absolvovať aj monacké knie-
ža. No a pred začiatkom expedície by sme 
sa mali zastaviť na Madagaskare,“ pre-
zrádza Filip Kulišev. Nič však ešte nie je 
uzavreté.  „Možno Madagaskar zmeníme 
za inú vysnívanú cestu a to je expedícia 
z Grónska cez sever Kanady na Aljašku. 
Rozhodne sa v najbližších dňoch,“ zasme-
je sa. Je však zrejmé, že fotografie z týchto 
oblastí budú však opäť pastvou pre oči. 
Presne ako tie doteraz. Pri všetkých sa 
doslova zastavuje dych. Či fotí slovenské 

hrady, priehrady či lány ďateliny, alebo 
objekty vzdialené tisíce kilometrov. Či sú 
to fotografie určené na výstavu, alebo do 
súkromného albumu.  

Kamarát s kniežaťom

„Dlhé roky sa poznáme, sme kamaráti. 
Tak ako ja obdivujem jeho nekonečnú 
energiu pri jeho aktivitách na ochranu ži-
votného prostredia, tak aj jemu sa páčia 
moje fotografie a filmy z prírodných krás 
našej planéty. Navzájom sa inšpirujeme,“ 
objasňuje ich vzťah. Rodený Ružinovčan 
sa nechváli, ale poukazuje aj na iný roz-
mer. Celkom nenápadne. „Je tam spoji-
tosť s nadáciou, pomáhame si navzájom,“ 
dodáva. Fotografie, na ktorých sú spolu, 
dokumentujú ich dobré priateľstvo. „Trvá 
to už celé roky, zažili sme toho veľa, to by 
bolo na dlhé rozprávanie,“ podotkne. 

Z jeho rozprávania je však cítiť, že nie je 
jeho cieľom chváliť sa. Aj keď by sa mal 
čím. „Na to sú tu filmy, fotografie, knihy,“ 
pripomína svoju prácu.  Posledná kniha 
Zoom 3 – príbehy fotografi vyšla kon-
com minulého roka. Zatiaľ najúspešnej-
šou knihou je Amazing Planet, v ktorej 
predstavuje 111 najkrajších miest našej 
planéty. Vyšla v 15 jazykoch, váži 5 ki-
logramov a po celom svete sa jej predalo 
vyše 50-tisíc výtlačkov. Ten, kto ju držal 
v rukách, dá iste za pravdu, že príroda 
je skvostné dielo. Ten, kto ju ešte nečítal 
a nevidel fotografie Filipa Kuliševa, má 
skutočne dôvod.

Inšpirovať sa môžete na autorovom webe 
www.amazing-planet.com

SLOVENSKÝ AJ SVETOVÝ FOTOGRAF 
JEHO DIELA OBDIVUJE PÁPEŽ AJ PRINC  
Encyklopédie o ňom píšu ako o svetobežníkovi a fotografovi. Na ulici v rodnom meste – v Bratislave by ho však 
spoznal málokto. Jeho práca však hovorí za neho. Diela rodeného Ružinovčana Filipa Kuliševa sú súčasťou zbie-
rok pápeža Františka, monackého kniežaťa Alberta II., britského princa Charlesa ale aj viacerých prezidentov  
a hollywoodskych hercov.   

Začať rozhovor s fotografom otázkou – 
ako ste sa dostali k foteniu, by možno na-
ozaj mohlo byť fádne. Filip Kulišev však aj 
z banálnej odpovede urobil príbeh. „Fote-
nie prišlo potom, čo som začal cestovať.  
V 90. rokoch som fotil na negatívy, diapo-
zitívy, cestovalo sa cez cestovnú kancelá-
riu v Prahe,“ zasmeje sa na spomienkach 
spred rokov. 

Najskôr bolo cestovanie

Zároveň pripomenie, že fotografia prišla 
s cestovaním, nie cestovanie s fotogra-
fiou. „Teda nebol som fotograf, ktorý by 
začal cestovať,“ objasňuje. K spoznávaniu 
nových krajín mal však vždy blízko. Už  
v škole mal rád geografiu. Možno aj to 
niečo naznačovalo. „Kreslil som si v zošit-
ku pohoria, mestá, obyvateľov... a potom 
prišlo obdobie, keď som cestovanie začal 
realizovať,“ dodáva. Prvú výstavu mal  
v roku 2001 v Bratislave. Odvtedy ich mal 
vyše 200 po celom svete. Vystavoval v Las 
Vegas, kde sa ako jediný Slovák podieľal 
na výstave a následnej publikácii Interna-
tional Masters od Photography. Na konte 
má však desiatky úspechov, ktoré by urči-
te chceli zažiť aj iní cestovatelia.

Vystavoval aj v Clevelande pri príležitosti 
100. výročia Clevelandskej dohody Če-
chov a Slovákov, počas Medzinárodného 
dňa vody v roku 2018 prezentoval krátky 
film o oceánoch v priestoroch OSN v New 
Yorku. To je však stále len zlomok jeho 
úspechov. V roku 2020 predstavil svo-
je fotografie aj v rámci zasadnutia Rady 
OSN pre ľudské práva v Ženeve. 

144 krajín 

Dnes má na konte 144 krajín. Niektoré 
mu tak prirástli k srdcu, že ich navštívil 
viackrát. Spomenúť tie najzaujímavejšie, 
znamenalo vypočuť si siahodlhý zoznam. 
„Najväčší dojem... to sú vlastne tie, ktoré 
sú mimoriadne fotogenické. Západ USA, 
Aljaška, Havaj - tam sa vraciame často. 
Potom Patagónia, Kanada. Z afrických 
je Namíbia srdcová záležitosť. Ak ideme 
ďalej -  Island je prekrásny fotogenický, 
Grónsko...  Nový Zéland je top destinácia 
nielen z cestovateľského hľadiska, ale tam 
by človek vedel aj žiť – z toho klimatické-
ho hľadiska, ostrovy v Oceánii, Polynézia, 
kde som mal aj svadbu, Palau neďaleko 
Filipín – prekrásne miesto na potápanie, 
ale tam nájdete aj miesta, ktoré nikde inde 

nenájdete,“ opisuje však v zrýchlenom 
móde cestu okolo sveta. Podotkne však, 
že cestovanie a fotografovanie vedia byť aj 
náročné a nebezpečné. „Ako naháňačka  
s grizzly na Aljaške,“ zaspomína si. 

Desaťročia cestovania sú pre neho dôka-
zom, že naša planéta a príroda sú zázrak. 
Ako inak nazvať šantenie s miliónmi zla-
tých medúz na súostroví Palau alebo noč-
ný ponor k veľkým rajam na Havaji? „In-
tenzívnejšie sme to precítili, keď sme sa 
ako Robinson s Piatkom ocitli na pustom 
ostrove na Tonge v Pacifiku, odkázaní len 
na seba. Krajšiu oblohu sme nikde inde 
nevideli. Desaťmetrové vlny, ktoré hádžu 
bezmocnou loďou na ceste k Antarktíde, 
útek pred praskajúcim ľadom na sever-
nom póle alebo tri desiatky stupňov pod 
nulou na mrazivých Špicbergoch, kde je 
akákoľvek činnosť človeka paralyzovaná, 
nám ukázali, že sme len hračkou v rukách 
prírody,“ opisuje napokon dôkladnejšie  
a pripomína, že naša planéta je pestrá  
a jedinečná aj vďaka ľuďom, ich pravidlám 
a zvyklostiam. 

„Napríklad len v Severnej Kórei vám  
v obchode namiesto peňazí vydajú žuvač-

Fotografiami chce 
prispieť k ochrane 
prírodného bohatstva 

Filip Kulišev, Master QEP, FBIPP 
získal viacero prestížnych medzi-
národných cien. Medzi ne patrí 
najvyššie európske ocenenie pre 
profesionálnych fotografov Master 
QEP (Qualified European Professi-
onal Photographer). Ako prvý fo-
tograf z krajín strednej a východnej 
Európy dostal v Londýne v kategó-
rii prírodné scenérie najvyššie oce-
nenie, certifikát a titul Fellowship 
(FBIPP) od Britského inštitútu 
profesionálnych fotografov (BIPP). 
Za rok 2012 sa stal Európskym 
profesionálnym fotografom roka 
v kategórii príroda. V roku 2020 
sa stal držiteľom zlatej kamery  
a Európskym profesionálnym foto-
grafom roka v kategórii Dron (FEP 
European Drone Golden Camera 
Award). Je autorom jedenástich 
monografií.

Filipove diela sú súčasťou zbierok 
významných osobností, ako je pá-
pež František, princ Charles, mo-
nacké knieža Albert II., generálny 
tajomník OSN Antonio Guterres, 
ruský prezident Vladimír Putin, 
slovenský prezident Andrej Kis-
ka, prezidenti Kirgizska, Ugandy, 
Francúzskej Polynézie, Kiribati 
a Palau. Vlastnia ich aj držitelia 
Oscarov, skladateľ Hans Zimmer, 
režisér Luc Jacquet alebo herci Will 
Smith, Pierce Brosnan a Robert 
Redford.
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Z realizovaných projektov a mojich aktivít,
na ktoré som najviac hrdá:

1. práca s deťmi a mládežou, víkendové eventy pre deti,
2. spolupredkladateľka návrhu na založenie
    denného centra pre seniorov na Štrkovci,
3. predloženie návrhu na založenie ružinovského 
    mládežníckeho parlamentu a využitie financií z mojej
     poslaneckej priority na jeho financovanie,
4. pomoc s hľadaním financií na rekonštrukciu
    detských ihrísk (Svidnícka, Haburská, U deda),
5. veľa zosobášených párov v Ružinove,
6. aktívna participácia pri odkúpení pozemku
    pod parkoviskom Štrkovec a v okolí Štrkoveckého jazera.

marcelakulifajova.sk

PRE
SENIOROV

kvalitná starostlivosť,
bezbariérový prístup

a zelenší Ružinov

PRE
MLADÉ RODINY

vzdelávanie, škôlky,
školy, športoviská,

ihriská a kultúra

PRE
BEZPEČNÝ RUŽINOV

bezpečnosť chodcov,
áut, cyklistov

a téma parkovania

Ing. Marcela Kulifajová
poslankyňa za Ružinov

Objednávateľ: Ing. Marcela Kulifajová, Kaštielska 22, 821 05 Bratislava Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 357 282 13

ŠKOLA HROU: VZÁCNE NÁVŠTEVY NA ZŠ MEDZILABORECKÁ
TANEC S LACIM, DEBATA S ADELOU A VIKTOROM
Dá sa to aj inak, povedali si na Základnej škole Medzilaborecká. A tak na hodinu telesnej výchovy prišiel tanečník 
Laci Strike, s moderátorkou Adelou Vinczeovou a jej manželom Viktorom zase žiaci hovorili o recyklovaní a zbere 
odpadu. Ako vznikla myšlienka na ozvláštnenie vyučovacieho procesu? 

Malá škola s veľkým srdcom – tak je 
známa Základná škola Medzilaborecká. 
Momentálne ju navštevuje takmer 550 
žiakov. Na nudné vyučovacie hodiny sa 
však určite nemôžu sťažovať. Myšlienka 
ozvláštniť ich skrsla v pedagogickom zbo-
re. Naposledy bolo veselo na hodinách te-

lesnej výchovy, ktoré viedol tanečník Laci 
Strike. A tak sa športom nadchnutí žiaci 
zmenili na malých tanečníkov, veď uká-
zať svoj talent a schopnosti chcel každý  
z nich. Hudba a ukážkové krokové variá-
cie roztancovali malých prváčikov. Úžas-
ne strávený čas na neobyčajnom telocviku 

sa však skončil akoby šibnutím čarovného 
prútika. Laci však prisľúbil, že v novom 
školskom roku príde znova. 

Na netradičné otázky malých aj starších 
žiakov odpovedali zase moderátori, kto-
rých dovtedy deti poznali len z televíz-
nych obrazoviek – Adela a Viktor Vincze-
ovci. Zvedavo od nich vyzvedali všetko  
o recyklácii, zbere a triedení odpadu. 
Menší žiaci však nezabudli ani na milé 
otázky, ako sa stali slávnymi. 

Škola už teraz sľubuje, že po prázdninách 
pripravuje aj ďalšie návštevy. Tradične sú 
to členovia Čestnej stráže prezidentky 
SR, v pláne je však aj účasť členky jednej 
z najznámejších slovenských vokálnych 
skupín. Žiaci sa tak po prázdninách určite 
majú na čo tešiť. 

O
bjednávateľ: JU

Dr. M
atúš M

éheš, Seberíniho 8, 821 03 Bratislava | Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., M
ierová 21, 827 05 Bratislava, IČ

O
: 357 282 13
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REKONŠTRUKCIE
VYNOVENÉ IHRISKO NA MEDZILABORECKEJ 
Detské ihrisko na Medzilaboreckej chátralo takmer tridsať rokov.  V posledných mesiacoch však prešlo kompletnou 
rekonštrukciou a krátko pred letom už nanovo otvorilo svoje brány, aby privítalo nielen najmenších Ružinovčanov, 
ale poslúžilo aj dospelým. 

Detské ihriská v Ružinove prechádzajú 
výraznou obmenou. Po rokoch, kedy sa 
údržba obmedzovala na výmenu piesku 
na pieskoviskách, dostávajú postupne nový 
vzhľad. 

Starý zvetraný asfalt je preč, namiesto neho 
pribudli trávnaté plochy a vodopriepust-
né povrchy. Na okraji už nebudú ani deti s 
hendikepom. Celé ihrisko je bezbariérové 
a obsahuje aj jednu celú sekciu inkluzív-
nych prvkov, na ktorých sa teda môžu za-

hrať a zabávať všetky deti spoločne. Ihrisko  
a prvky spĺňa tie najprísnejšie normy. A tak 
prívlastky ako bezpečné, moderné a podľa 
najnovších štandardov sú úplne na mieste. 
„Konečne! Máme veľkú radosť, že sem mô-
žeme chodiť,“ bolo najčastejšie počuť pri 
jeho slávnostnom otvorení. 

Pribudli aj dve dominanty - pevnosť Ru-
žinov je zatiaľ najväčší hrad aký v Ružino-
ve máme, s dvoma šmykľavkami a dvoma 
tobogánmi aj na mieru vyrobenou najväč-

šou lanovou preliezkou v Bratislave. Nechý-
ba ani rozsiahla fitness zóna, kde sa dokážu 
“vyšantiť” aj dospelí. Kým sa teda deti hrajú, 
rodičia si môžu zacvičiť. Športové ihriská, 
okrem petangu, tu však nenájdete. Je totiž 
blízko pri domoch. Navyše už čoskoro bude 
k dispozícii aj rekonštruovaná bežecká drá-
ha na Štrkovci, ktorá je od ihriska vzdialená 
len asi 700 metrov.

Harmonogram rekonštrukcií ďalších ihrísk 
nájdete na www.ruzinov.sk

SERVIS PRE OBČANOV
AKO NEPORUŠIŤ ZÁKON A NEPOKAZIŤ SI VZŤAHY 
Príchod leta znamená aj to, že trávime stále viac času vonku. Čím je nás však na námestiach, v parkoch a pri vode 
viac, tým dôležitejšie je správať sa k sebe navzájom s rešpektom a dodržiavať zákony.  Skúsme si predstaviť, ako by 
to vyzeralo, ak by viaceri nedodržiavali pravidlá... 

Čím krajšie dni a dlhšie večery, tým viac 
sťažností dostávame na pitie alkoholu na 
verejnosti, porušovanie nočného kľudu, 
voľne behajúce psy, či kŕmenie rýb alebo 
kačiek na jazerách. Každá z týchto situácií 
je porušením zákona a v prípade, že ľudia 
nereagujú na upozornenia okoloidúcich, 
konať môže polícia.

Žiadny alkohol

Nie, dať si napríklad pohár vína v reštau-
rácii, v pube, či na food feste alebo podob-
nej akcii zakázané nie je. Je však zakázané 
kúpiť si ho a popíjať s kamarátmi mimo 
priestorov gastroprevádzky. Dospelí, ktorí 
si v týchto teplých dňoch kúpia pivo ale-
bo džbán vína na osvieženie, kým sa hrajú  
s deťmi na ihrisku alebo v parku, poru-
šujú zákon a riskujú pokutu až do výšky  
33 eur. A to už sa ten drink celkom predra-
ží. Oveľa  viac však riskuje prevádzka, kto-
rá im umožní alkohol vyniesť. Pokuta pre 
ňu môže dosiahnuť výšku až 6 638 eur.

Za alkohol sa považuje nápoj, ktorý obsa-
huje viac ako 0,75 objemového percenta 
alkoholu, takže aj radler. Vo všeobecnos-
ti sa alkohol nesmiete piť v blízkosti škôl  
a školských zariadení, cintorínov a zdra-
votníckych zariadení, kostolov, na det-
ských ihriskách a na zastávkach MHD.

Voľný pohyb psov

Možno máte pocit, že váš pes je len hravý, 
má rád ľudí a v žiadnom prípade by niko-
mu neublížil, ale nič z toho nie je dôvo-
dom, aby sa vás ľudia báli. A to bez ohľadu 
na to, či máte čivavu, alebo buldoga. Fak-
tom je, že najviac podnetov sa týka práve 
majiteľov veľkých bojových (a podobných) 
psov, ktorí ich ani nemajú na vodítku, ani 
nemajú náhubok, ktorý väčšie psy musia 
nosiť na verejnosti povinne. Na výhovorky 
tu naozaj nie je žiadny priestor.

Jediné miesta, kde v Ružinove môžu maji-
telia pustiť svoje psy z vodítka, sú výbehy 
na voľný pohyb psov. Dva výbehy (jeden 
pre väčších a jeden pre menších psov) 
nájdete na Haburskej a ďalšie v Parku  
A. Wetzlera (pred Paneurópskou vysokou 
školou), na Astronomickej, Syslej a Sabi-
novskej/Drieňovej. Nikde inde sa voľný 
pohyb nedovoľuje.

Vstup so psom je zakázaný aj do do všet-
kých verejnosti prístupných budov, MHD, 
vodných plôch (vrátane Štrkovca a Rohlí-
ka), do areálov školských a predškolských 
zariadení, na športoviská a štadióny prí-
stupné verejnosti, na cintoríny a na plochy 
verejnej zelene a do parkov. Za porušenie 
tohto pravidla hrozí pokuta až 65 eur.

Kŕmenie zvierat

Problémov, s ktorými sa na mestskú časť 
počas leta zvyknete obracať, je podstatne 
viac, ale okrem tých, ktoré sme už spomí-
nali, sú to často ešte dve témy – kŕmenie 
kačiek, rýb, či holubov a rušenie nočného 
kľudu.

Kŕmiť či už zvieratá na jazere alebo holuby 
je zakázané a to bez ohľadu na často použí-
vanú vetu – „veď my ako malí sme to robili 
bežne“. Okrem to, že dnes žije v Ružinove 
asi dvojnásobok obyvateľov v porovnaní  
s obdobím detstva dnešných štyridsiat-
nikov, kŕmením rybám a kačkám nepo-
máhame, zabíjame ich. Pokuta za takéto 
správanie je až 33 eur a ako všetky ostatné 
uvádzané môže byť uložená aj opakovane. 

Rušenie nočného kľudu

Poslednou z tém týkajúcich sa sused-
ského spolunažívania je rušenie nočné-
ho kľudu. V prípade, že je po 22:00 váš 
sused, niekto pred domom alebo nejaká 
prevádzka neprimerane hlučná, kon-
taktujte mestskú políciu. Aj keď pošlete 
podnet na miestny úrad, alebo sa posťa-
žujete susedovi, nikto tento problém za 
vás nevyrieši. Jediný, kto môže konať, je 
naozaj len polícia. 

Bezchlórové prostriedky H2O-COOL pre bazény a vírivky
LIKVIDUJÚ BAKTÉRIE, PLESNE , RIASY A DEZINFIKUJÚ VODU

www.h2o-cool.sk

H2O OXI
Rýchlorozpustný
oxidačný prášok
zvyšuje množstvo
aktívneho kyslíka
vo vode
voda je po použití
číra a iskrivá

H2O POOL
BABY CARE
Pre najmenšie
nafukovacie a
gumené bazény
dezinfikuje vodu,
eliminuje tvorbu
rias
neobsahuje chlór

H2O POOL SHOCK
Koncentrovaný prípravok
na šokovú dezinfekciu vody
eliminuje tvorbu rias
vhodný na zazimovanie
bazéna
neobsahuje chlór

H2O POOL
Koncentrovaný prípravok
na dezinfekciu vody
v bazénoch
silný účinok proti tvorbe
mikroorganizmov
ošetrená voda nedráždi
oči, pokožku, sliznice
neobsahuje chlór

H2O 60 PACK
Kompletná sada na udržanie
bazénovej vody na 120 dní pri
objeme bazéna 10 m3

H2O 90 PACK
Kompletná sada na udržanie
vody vo vírivke na 90 dní pri
veľkosti vírivej vane 1 m3

RUZINOVZĽAVOVÝ KÓD:

H2O FLOCK
Koncentrovaný prípravok na
odstránenie drobných nečistôt
a zákalu bazénovej vody
zdravotne nezávadný, vhod-
ný na dlhodobé používanie
nepoškodzuje bazén ani
plavky
neobsahuje chlór

ZĽAVA

NA CELÝ
SORTIMENT

 www.generea.com

ZVAŽUJETE predaj nehnuteľnosti?
HĽADÁTE nové bývanie?
RIEŠITE vašu fi nančnú alebo bytovú situáciu?
HĽADÁME BYTY V AKOMKOĽVEK STAVE pre našich klientov.

 Ponúkame rozumné riešenia, platíme v hotovosti. 
 Pomáhame ľuďom odborne riešiť situácie spojené s bývaním.

 RADI POMÔŽEME AJ VÁM
Patrick WOLF 
+421 910 169 203
wolf@generea.com
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ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU 
VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ A DÔLEŽITÉ TERMÍNY  
Na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kilogramov kuchynského bioodpadu. V hlavnom meste môžeme 
z kuchynského odpadu získať až 16-tisíc ton kompostu ročne. Toto množstvo obohatí až 534 hektárov pôdy a sú-
časne zabráni úniku 1 761 ton CO2 do ovzdušia. Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak životné 
prostredie. 

Zásady správneho zberu

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného 
odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasle-
dovne: Od začiatku marca do konca novem-
bra bude zber realizovaný 2-krát do týždňa. 
Od začiatku decembra do konca februára 
bude zber 1-krát do týždňa.

V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby  
z rodinných domov umiestnené na ob-
vyklom odvoznom mieste zmesového odpa-
du v čase do 7:00 hod.

Používajte len doručené zberné nádoby  
a certifikované kompostovateľné vrecká. 

Ak dodané kompostovateľné vrecká spotre-
bujete, môžete si v maloobchodnej sieti za-
kúpiť ďalšie označené logom OK compost, 
OK home compost alebo papierové vrecká.

Náklady na zber kuchynského bioodpadu  
z bytových aj rodinných domov sú súčasťou 
miestneho poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady.

Čo patrí do bioodpadu?

-  všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál 
rastlinného aj živočíšneho pôvodu,

-  nespotrebované zvyšky jedál a potravín, 
vrátane pokazených, resp. po záruke - bez 
obalov, 

- vrecká z čajov a usadeniny z kávy, 
-  potraviny po záruke, vrátane mäsa a ma-

lých kostí (napr. z hydiny alebo rýb), 
-  chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, 

obilniny a pod., 
-  zaváraniny bez sklenených, plechových, 

resp. iných obalov - bez tekutej časti, 
-  ovocie a zelenina, vrátane šupiek - aj 

pokazené, 
- vajcia a škrupiny z vajec, 
- použité papierové vreckovky, 
-  certifikované kompostovateľné vrecká 

(označené logom: OK compost, OK home 
compost) a papierové vrecká.

Čo nepatrí do bioodpadu?

- jedlé oleje a tuky,
- obaly z potravín, 
- obaly po konzumácii jedál, 
- vrecká bez certifikátu na kompostovanie, 
- kávové kapsule, cigaretové ohorky, 
- odpad zo záhrad a iný komunálny odpad, 
-  tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. 

polievky, omáčky, mlieko), 
- veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti), 
-  nepotravinové výrobky ako plienky, obsah 

vysávača a pod.

Kompostovateľné vrecká nesmú byť sklado-
vané vo vlhkom a teplom prostredí, na pria-
mom slnku, ani pri extrémnych podmien-
kach. Môže dôjsť k ich znehodnoteniu alebo 
rozkladu.

Nemáte ešte košík 
na bioodpad?

DISTRIBUČNÉ CENTRUM RUŽINOV

16. 7. 2022 od 10:00 do 13:00 park na rohu 
Miletičovej a Záhradníckej ulice a od 14:00 
do 17:00 Park Andreja Hlinku (pri soche  
A. Hlinku)

Termíny odvozov

BYTOVÉ DOMY 
Prvý odvoz je plánovaný v týždni od 18. júla 
2022. 

Harmonogram odvozov podľa ulíc nájdete 
na www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

RODINNÉ DOMY  
Zber kuchynského bioodpadu bude prebie-
hať 2-krát do týždňa od začiatku marca do 
konca novembra podľa harmonogramu. 

O SVOJICH ZVIERACÍCH PACIENTOV  
SA STARAJÚ NA VYSOKEJ ÚROVNI
K dopracovaniu sa ku správnej diagnóze vo veterinárnej ambulancii Spektravet využívajú len najmodernejšie prístroje, 
ktoré spolu s dlhoročnými skúsenosťami lekárov umožňujú efektívnejšie diagnostikovať a zlepšiť zdravotný stav zviera-
cieho pacienta.  

Prístroje na laboratórnu diagnostiku 
dokážu vyčarovať výsledky do niekoľ-
kých minút, často tak vieme zvieratkám 
okamžite uľaviť od bolesti, nepohody, prí-
padne včasným zásahom zachrániť ich 
životy. Základné vyšetrenie krvi je jedno 
z najdôležitejších preventívnych vyšet-
rení, preto ponúkame možnosť pod-
stúpiť hematologické a biochemické 
vyšetrenie krvi s využitím najmoder-
nejších prístrojov, ktoré zaručujú rýchle 
a spoľahlivé výsledky. Vďaka nim vieme 
rýchlo odhaliť skryté, alebo už klinicky sa 
prejavujúce ochorenie vnútorných orgá-
nov, a tak nastaviť správnu liečbu. Nevy-
hnutnou súčasťou nášho vybavenia sú aj 
anestéziologické prístroje na bezpeč-
né uvedenie pacienta do umelého spán-
ku a navodenie celkového znecitlivenia. 
Umožňujú plynule riadiť hĺbku anestézie 
a zabezpečujú neustálu kontrolu pacien-
ta počas operácie monitorovaním život-
ných funkcií. Disponujeme tiež kvalitným 
vysokofrekvenčným RTG prístrojom 
s priamou digitalizáciou a s minimál-

nou dávkou ožiarenia nevyhnutnou pri 
zobrazovaní kostí a orgánov v brušnej, 
či hrudnej dutine. Keďže sa neustále 
snažíme modernizovať riadenie našej 
veterinárnej ambulancie, doplnili sme 
vybavenie o ultrazvukový prístroj iM3 
P6 LED, a zároveň o novinku vo veteri-
nárnej praxi, ktorou je kryochirurgický 
prístroj CryoIQ na odstraňovanie kož-
ných útvarov, ako sú bradavice, nádory 
očných viečok, chvosta, cysty, malé epi-
teliómy alebo patologické útvary na mi-
halniciach, ktoré nie je možné odstrániť 
chirurgickou operáciou, či v narkóze. Ke-
ďže si majitelia prajú pre svoje zvieratko, 
čo najnižšiu záťaž s očakávaním vysokej 
úspešnosti pri vyšetrení, liečbe, prípadne 
pri operačných zákrokoch, ponúkame 
endoskopické vyšetrenie, ktoré pred-
stavuje rýchlu, mini invazívnu a efektívnu 
metódu diagnostiky rôznych ochorení. 

Snažíme sa neustále držať trend kvalit-
ného poskytovania veterinárnych slu-
žieb, ako aj dobrú spoluprácu medzi 

partnerskými klinikami. Sme presved-
čení, že hoci je samotný profesionálny 
lekársky zákrok, respektíve adresné 
vyšetrenie kľúčové pre zdravie pacien-
ta, podobne dôležité je aj prostredie  
a spôsob komunikácie s pacientom  
a jeho majiteľom. 

Veterinárna ambulancia Spektravet 
Ružinovská 1, 821 02 Ružinov

Máte radi divadlo?  
Hrajte o voľné vstupenky!

Stačí, keď odpoviete na jedno-
duchú otázku.  

Aké divadlo sa presťahovalo 
do ružinovského Domu kul-

túry z Istropolisu? 
Odpovede posielajte do  

15. augusta na sutaz@ruzinov.sk. 
 Traja z vás získajú po dva lístky 
na predstavenie Milenec (27. 9. 
2022) a ďalší traja po dva lístky 
na predstavenie Sylvia Miláčik 

(28. 9. 2022).
Tešíme sa na vaše odpovede. 
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Nikolaj Gečevský 
SME Ružinov (Prievoz)

Nemyslieť len za seba, ale aj za obyvateľov. 
Vždy sa rozhodujem podľa najlepšieho ve-
domia a svedomia.

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

Hájil som záujem Ružinovčanov, rozvoj Ru-
žinova, dodržiavanie zákona, transparent-
nosť a svoje svedomie.

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

Hlasoval som vždy za návrhy, ktoré boli   
v prospech  Ružinova a boli aj  vo verej-
nom záujme. 

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

Či je to vo verejnom záujme, nie podľa toho, 
kto to predkladá. Odmietam zákulisné do-
hody, politikárčenie. 

Mgr. Martin Ferák  
nezaradený (Trávniky)

Podľa zdravého úsudku. Základom je zvý-
šenie kvality života v Ružinove, kde žijem 
už 50 rokov. 

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

Najdôležitejší bol kontakt s obyvateľmi a to, 
aby som sa riadil zdravým rozumom a ne-
politikárčil  pri tom.

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

Hospodárnosť a transparentnosť v správe 
vecí verejných sú základom kvalitnejších 
služieb pre občanov.

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

Svedomie, česť, zákon, záujmy a peňaženka 
obyvateľov Ružinova a najmä Štrkovca.

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

Najdôležitejšie bolo Ružinovské echo, pod-
ľa ktorého som sa pri práci a hlasovaniach 
rozhodoval.

Mgr. Eva Bacigalová  
Tím Ružinov (Nivy)

Pohybovala som sa  v sociálnej oblasti, a tak 
som sa snažila, aby moje rozhodnutia po-
mohli konkrétnym ľuďom.

PaedDr. Mária Barancová 
Tím Ružinov (Prievoz)

Prospešnosť a užitočnosť pre občanov a ko-
munitu v súlade so sľubom poslanca a mo-
rálnym kompasom.

JUDr. Michaela Biharyová 
Tím Ružinov (Trávniky)

Potreby obyvateľov. V prípade pochybností 
ako hlasovať sa snažím získať nezávislý od-
borný názor. 

RUŽINOVSKÍ POSLANCI: ANKETA
PODĽA ČOHO SA ROZHODOVALI PRI HLASOVANIACH?
V časopise Ružinovské Echo sme sa poslancov každý mesiac pýtali na ich názor na témy, o ktoré ste sa v danom 
období intenzívnejšie zaujímali. Vďaka zrozumiteľnej a prehľadnej forme odpovedí ste mali možnosť vidieť, ako 
by hlasovali v prípade, že by sa takáto téma dostala do programu rokovania ružinovského zastupiteľstva, resp. 
aký majú názor na iné závažné témy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú každodenný život obyvateľov mesta. 
Aj vďaka týmto ich vyjadreniam ste mali možnosť spoznať ich aj z inej strany a porovnať, ako sa rôzni poslanci 
pozerajú na rovnakú situáciu. Dôležitou súčasťou toho, akí poslanci sú, je totiž aj to, čo ich v tejto práci motivuje. 
Keďže sa blížime ku koncu volebného obdobia, položili sme im poslednú otázku a opýtali sme sa, čo pre nich 
bolo pri ich poslaneckej práci najdôležitejšie a podľa čoho ste sa pri hlasovaniach, práci v komisiách a predkla-
daní návrhov rozhodovali.  

Mgr. Michal Vicáň 
SME Ružinov (Ružová dolina)

Zrealizovať priority, s ktorými som kandi-
doval a to sa podarilo. Na prvom mieste je 
rozvoj a prospech Ružinovčanov.

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

Dôležité pri rozhodovaní, vyslovení názoru 
a hlasovaní je pre mňa súlad so zákonmi  
a verejný záujem.

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

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

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

Vždy som bol tam, kde nebolo počuť ob-
čana, posúval som problém zodpovedným, 
ktorí sú za to platení.

Ing. Martin Patoprstý 
Tím Ružinov (Ostredky)

Kľúčové bolo vysporiadenie pozemkov  
a riešiť výstavbu škôl a škôlok pre lepší život 
Ružinovčanov.

Silvia Pilková 
nezaradená (Trnávka)

Zvolili ma občania Trnávky a teda Ružinov-
čania, preto moje aktivity a hlasovania boli 
vždy s úmyslom im pomôcť.

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

Aby sme väčšími aj menšími rozhodnutia-
mi robili z Ružinova lepšie miesto pre život 
všetkých obyvateľov.

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

Mojou prioritou sú Ostredky a zeleň. Som 
rád, že je vidieť výsledky.

Mgr. Jozef Matúšek 
nezávislý (Starý Ružinov)

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

JUDr. Matúš Méheš 
SME Ružinov (Pošeň)

Naštartovať zmeny a dať Ružinov do po-
riadku po 16 rokoch stagnácie. To, čo je pre 
jeho obyvateľov potrebné.

Ing. Marcela Kulifajová 
Tím Ružinov (Štrkovec)

Podľa toho, aký význam to bude mať pre 
obyvateľov Ružinova. Ich potreby sú u mňa 
na prvom mieste.

Ing. Petra Kurhajcová 
SME Ružinov (Trávniky)

Najdôležitejšie pre mňa vždy bolo, v súlade 
s mojím presvedčením hájiť záujmy väčšiny 
Ružinovčanov.

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

Najdôležitejšie je obhajovať dlhodobý záu-
jem Ružinova, a ak robiť kompromisy, tak  
s čistým svedomím.

ZMENY PRED VOĽBAMI...

Tri a trištvrte roka sme vám na tomto mieste mesiac čo mesiac predstavovali poslan-
cov miestneho zastupiteľstva a prinášali ich názory na množstvo tém, o ktorých sa  
v tom čase diskutovalo. Toto číslo je posledné, v ktorom nájdete túto dvojstranu. 

Dôvod je jednoduchý. V septembri už bude predvolebná kampaň v plnom prúde  
a v rámci zachovania korektnej politickej súťaže chceme vytvoriť rovnaké podmien-
ky pre súčasných poslancov ako aj pre tých, ktorí sa o post vašich zástupcov usilujú. 
Rovnaké pravidlo bude platiť aj v prípade úvodníku starostu, ktorý v tomto čísle 
zverejňujeme tiež naposledy. 
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MÁME ZA SEBOU ĎALŠIU VYSIELACIU SEZÓNU
Za posledný rok sme vám v Televízii Ružinov priniesli stovky reportáží z Ružinova i Bratislavy, spoznali mnoho zaujímavých ľudí, ale 
zažili aj veľa úsmevných momentov. Tešíme sa na vás opäť v septembri. 
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Earl Wilson: Dovolenka je čas, ktorý pracovníkom pripomenie, že podnik pokojne... 
(dokončenie v tajničke krížovky)

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

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

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

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch
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Earl Wilson:  
Dovolenka je čas, ktorý pracovníkom pripomenie, že podnik pokojne   

...(dokončenie v tajničke krížovky).   

tajnička: ...môže fungovať aj bez nich.

Earl 
Wilson

Inzercia

slovnaftbajk.sk

BRATISLAVA



21:00 
LETNÉ KINO V RUŽINOVE

A JE TU ZAS
Komediálna dráma.

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.

15:00
RUŽINOVSKÁ OPEKAČKA

Nafukovacie atrakcie, detská zóna, 
zapálenie vatry a ružinovskí hasiči.

Pred DK Ružinov.

NORDIC WALKING
Chôdza so špeciálnymi chodeckými palicami určená pre seniorov.

Podľa harmonogramu  o 8:50 / stretnutie pred DK Ružinov.

21:00 LETNÉ KINO V RUŽINOVE
ŠARLATÁN

Životopisná dráma.
Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.

21:00
LETNÉ KINO V RUŽINOVE
POSLEDNÁ NOC V SOHO

Dráma/Horor, 15+.
Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.

21:00
LETNÉ KINO V RUŽINOVE

PARALELNÉ MATKY
Dráma.

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.

21:00
LETNÉ KINO V RUŽINOVE
MILENCI TÝCH DRUHÝCH

Romantická komédia.
Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.

19:00
GORAN KARAN  

A VAGABUNDO BAND
Jedna z najväčších hudobných hviezd 

Chorvátska vystúpi prvýkrát pod 
holým nebom v Ružinove.

21:00 
LETNÉ KINO V RUŽINOVE

POMÁDA
Romantický muzikál.

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.

21:00
LETNÉ KINO V RUŽINOVE

MEKY
Životopisný dokument.

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.

16:00
NA VLNÁCH FANTÁZIE 

Súťaž doma vyrobených plavidiel.
Štrkovecké jazero.

RUŽINOVSKÝ FESTIVAL YOGY  
A RELAXAČNEJ HUDBY

Hodiny cvičenia, prednášok, work-
shopov a zdravého jedla s F. Ayisim.

Vstupenky na www.ayisiyoga.sk.

21:00
LETNÉ KINO V RUŽINOVE 

MALÝ PRINC
Animovaná rozprávka.

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere.Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

* zmena programu vyhradená

TAIČI
Zdravotné cvičenie pre seniorov,

každú stredu (začíname 6.7.) o 13:00 - 14:00 / Park A. Hlinku.

10. 8. 2022

2. 8. 2022

12. 7. 2022

23. 8. 2022

14. 8. 2022

6. 8. 2022

19. 7. 2022

30. 8. 2022

14. - 15. 6. 2022

16. 8. 2022

9. 8. 2022

26. 7. 2022

27. 8. 2022

15. 6. 2022


