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www.ruzinovskeecho.sk

Milí
Ružinovčania,
jedna z vecí, ktorú som pochopil, keď som sa
stal starostom,
je, že na rozdiel
od súkromného sektora, vo
verejnej správe
všetko trvá o
čosi dlhšie. Obzvlášť to platí pri veľkých a
dôležitých projektoch. To však neznamená, že sa máme vzdávať. Naopak, vytrvalá práca prináša svoje ovocie - aj tam, kde
sa to na začiatku zdalo ako nesplniteľné.
Pred pár dňami sme otvorili detské ihrisko na Sedmokráskovej. Pred troma
rokmi to bol len popraskaný asfalt a pár
rozbitých hojdačiek. Pozemky patrili ministerstvu hospodárstva a brúsili si na ne
zuby rozliční developeri. Rok trvalo získať ich pre mesto, podarilo sa mi však vyrokovať dohodu s ministerstvom. Vďaka
tomu - a spolupráci desiatok ľudí - majú
naše deti nové skvelé miesto na hranie.
Podobne to bolo pri Štrkoveci. Veľké parkovisko sme museli získať od developera,
ktorý tam plánoval ďalší panelák. Dnes
už je na svete projekt nového nízkeho
garážového domu a zároveň na jeho streche vznikne nový park. Získali sme aj pozemky pod detským areálom na druhom
brehu jazera, takže začíname aj s prípravou jeho komplexnej realizácie.

EUROFONDY PRE RUŽINOV

TAKMER TRI MILIÓNY NA ŠKOLU

Mestská časť získala 2,74 milióna na výstavbu novej základnej školy, a tak
na ZŠ Ostredková pribudne nový plnohodnotný pavilón. Celkovo už mestská časť získala z eurofondov na rozširovanie škôl takmer 6 miliónov eur.

Za posledných päťdesiat rokov síce v Ružinove pribudlo viac ako 30-tisíc obyvateľov, ale ani jedna škola. Za posledný rok a
pol je to už tretí z projektov rozširovania
kapacít. Prvým bolo získanie budovy v
areáli gymnázia na Tomášikovej, ktorú
Ružinovčania poznajú ako bývalú modelovú školu ministerstva školstva a ktorá
bude mať za sebou čoskoro prvý rok fungovania. Druhou je rozšírenie ZŠ Medzilaborecká, kde už prebiehajú stavebné práce

Nedostatok miest v školách a škôlkach
riešime prípravou nových škôlok (troch
len tento rok) a dvoch úplne nových základných škôl, na ktoré sme už získali
takmer 6 miliónov eur z fondov EÚ, takže ich Ružinovčania nemusia platiť zo
svojich daní. Od prípravy na zelenej lúke
po začiatok výstavby so zabezpečenými
zdrojmi prešlo čosi vyše dvoch rokov.
Vo verejnej správe asi rýchlostný rekord,
vďaka šikovným ľuďom, ktorí začali pracovať na našom úrade.
Tieto a mnohé ďalšie projekty sú behom
na dlhú trať. Nedajú sa urobiť zo dňa na
deň, je to skôr maratón, než šprint. Veľmi
sa ale teším, že sa nám darí veci dávať do
pohybu.

a nový pavilón ZŠ Ostredková bude tretím
projektom v poradí. Štvrtým bude ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mala realizovať v roku
2024. Nový pavilón školy na Ostredkoch
by spĺňal podmienky na to, aby bol samostatnou školou. Výnimočný bude tým, že
jeho súčasťou bude obrovská telocvičňa
s kapacitou až 500 ľudí, ktorá bude slúžiť
nielen škole, ale celému Ružinovu na organizovanie športových turnajov a rôznych
majstrovstiev.

KALENDÁR
25. máj

Poslanecké stredy:
Petra Kurhajcová (Trávniky)

15. jún

Poslanecké stredy:
Marcela Kulifajová (Štrkovec)

1. jún

Poslanecké stredy:
Lucia Štasselová (Pošeň)

22. jún

Poslanecké stredy:
Vladimír Sirotka (Ostredky)

8. jún

Poslanecké stredy:
Nikolaj Gečevský (Prievoz)

29. jún

Poslanecké stredy:
Peter Strapák (Trnávka)

Váš starosta
Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu
vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli miesto stretnutia.

www.ruzinov.sk
OSOBNOSŤ RUŽINOVA

POŠLITE NÁM SVOJE NOMINÁCIE

Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana alebo človeka, ktorý je nejakým spôsobom spätý s našou mestskou
časťou? Niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí? Alebo niekoho, kto venuje svoj čas a skúsenosti, aby pomohol iným? Nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do 17. júla.

Minulý rok získali ocenenie štyri osobnosti, ktoré za roky a desaťročia svojej profesionálnej kariéry získali rešpekt aj ďaleko
za hranicami Ružinova. Medzi laureátov
sa najnovšie zaradili infektológ Peter Sabaka, historik umenia a pamiatkar Patrik Guldan, dlhoročný riaditeľ Gymnázia
L. Novomestského Norbert Kyndl a vysokoškolský pedagóg Tibor Wallner.

Kritériá nominácie
Návrh na udelenie najvyššieho ocenenia
mestskej časti môže predložiť ktokoľvek
– jednotlivec, občianske združenie alebo
inštitúcia. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sú spätí
s Ružinovom a ktorí sa osobitne význam-

ným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej
časti a život jej obyvateľov alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. V žiadnom prípade však
nejde len o tváre známe z časopisov alebo
televíznych obrazoviek. Denne stretávame
množstvo ľudí, ktorí pomáhajú komunite,
v ktorej žijú, a tí si rovnako zaslúžia naše
uznanie, pretože môžu byť inšpiráciou pre
naše každodenné životy.

súdi ružinovská komisia školstva, kultúry
a športu, ktorá spomedzi nominácií vyberie kandidátov na udelenie ocenenia, navrhne ich starostovi, a ten potom zoznam
navrhnutých osobností predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
ELEKTRONICKY
ocenovanie@ruzinov.sk

Čo treba urobiť?

POŠTOU
s označením „OCEŇOVANIE“:

Prihlasovací formulár stačí doručiť na adresu Miestneho úradu Bratislava – Ružinov buď poštou alebo elektronicky až do
nedele 17. júla 2022. Návrhy najskôr po-

Miestny úrad Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava

VYNOVENÉ NÁMESTIE PRED PRADIARŇOU 1900
Kým v zahraničí je to dlhodobý trend, u nás
sa rozvíja pomalšie. Aj na Slovensku však
pribúdajú jedinečné priestory, ktoré majú
byť zdrojom pokojnej atmosféry nielen pre
ľudí, ktorí tam pracujú ale aj pre prichádzajúcich návštevníkov. Jeden takýto vznikol aj
v Ružinove.
Pradiareň 1900 je projekt konverzie historickej budovy Pradiarne a Silocentrály, jediných zachovaných častí Uhorskej cvernovej
továrne.

foto: Patrik Guldan

Vychutnajte si pohľad z výšky z lešenia bytového domu na Páričkovej ulici na priestor
námestia pred východnou fasádou Pradiarne z konca apríla 2022. A ak máte aj vy
doma zaujímavé fotografie z Ružinova, pošlite nám ich na fotky@ruzinov.sk a my ich
radi uverejníme v ďalších číslach mesačníka.
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VIZUALIZÁCIE PROJEKTU

ŠTRKOVEC: VIAC ZELENE AJ PARKOVACÍ DOM

Štrkovecké jazero patrí bezpochyby medzi najkrajšie lokality Ružinova a svoj voľný čas tu radi trávia ľudia z celého
mesta. Znamená to však aj väčšiu záťaž na parkovacie kapacity, keď si tu svoje autá počas dňa nechávajú ako
návštevníci jazera, tak aj zamestnanci neďalekých kancelárskych budov. Projekt revitalizácie tohto priestoru myslí
na všetkých – na obyvateľov z okolia aj na návštevníkov tejto oddychovej zóny.

foto: ateliér PSST

Ešte pred letom v roku 2020 riešili obyvatelia Stropkovskej a Komárnickej problém,
kde budú parkovať svoje autá. Vtedajší majiteľ pozemku na východnej strane jazera tu
totiž plánoval výstavbu novej bytovky, čím
by zaniklo parkovisko, ktoré zvykli ľudia
z okolia používať celé desaťročia a takisto by
to obmedzilo prístup k jazeru. Vďaka tomu,
že poslanci schválili odkúpenie tohto pozemku do vlastníctva mestskej časti, zachránili
túto lokalitu pred výrazným zahusťovaním.
Tým, že pozemok prešiel do rúk Ružinova,
sa zároveň podarilo naštartovať roky trvajúci
proces prípravy územného plánu zóny Štrkovecké jazero, ktorý blokovali aj námietky
súkromných majiteľov pozemkov.

Ako teda bude vyzerať táto lokalita po rekonštrukcii? Zadanie bolo jednoduché - zachovať parkovacie kapacity so zvýhodnením pre
rezidentov a zároveň vytvoriť nový verejný
priestor s množstvom zelene, ktorý zveľadí celú lokalitu. Výsledok si môžete pozrieť
priamo na vizualizáciách.
Na mieste zanedbaného parkoviska vznikne
dvojpodlažný parkovací dom s parčíkom na
streche a s novou promenádou zo strany jazera a s priestorom na dve prevádzky a terasové
sedenie pre návštevníkov. Parčík na streche
bude „pochôdzny“, takže sa po ňom bude dať
pokojne prechádzať. Vyjsť sa tam bude dať
dvoma rampami (teda aj s kočiarikom alebo
vozíkom), prípadne po schodisku.

Parkovací dom bude mať jedno nadzemné
a jedno podzemné podlažie a siahať bude len
do výšky terasy vedľajšieho domu na Stropkovskej, takže nik z domácich nepríde o výhľad na Štrkovec a ani to nijako negatívne
neovplyvní ostatných obyvateľov z okolia.
Bude mať kapacitu 170 parkovacích miest,
ktoré by boli za poplatok prístupné pre návštevníkov, a na povrchu ostane približne 70
miest, ktoré by boli určené výhradne pre
rezidentov tejto zóny. Celková kapacita tak
oproti dnešnej stúpne približne o dve tretiny.
Pokiaľ nenastanú nepredvídateľné komplikácie, premena tohto miesta by mohla byť
hotová o 2-3 roky.

www.ruzinov.sk
PÝTALI STE SA

NADSTAVBA NA ASTROVEJ ULICI

Téma výstavby nových a prestavby existujúcich budov je vždy citlivá. Do redakcie Ružinovského Echa sme dostali niekoľko správ, ktoré sa týkali dvojpodlažnej nadstavby na Astrovej ulici (Trávniky). Prinášame vám prehľad
odpovedí na otázky, ktoré obyvateľov z okolia najviac zaujímali.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie
a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk
(prosíme, nezamieňať
si s podnety@ruzinov.sk)
Výtlky, kosenie, neporiadok
a iné, ktoré súvisia
s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk
Nefunguje verejné osvetlenie?
+421 2 638 101 51
Vozidlo parkuje na tráve?
Vandalizmus?
mestská polícia – 159
Odvoz nadrozmerného
odpadu?
www.olo.sk (vrátane možnosti
objednať OLO taxi)

Výstavba síce začala len minulý rok, rozhodnutie o nej však bolo vydané už v roku 2007.
Samotné práce teda začali takmer pätnásť
rokov potom, ako stavebník získal stavebné
povolenie. Ako je to možné? Stavebný zákon
umožňuje požiadať o predĺženie termínu
ukončenia stavby aj opakovane. Pokiaľ teda
stavebník doručí včas takúto žiadosť, stavebný úrad ju nesmie odmietnuť.
Ďalšou častou otázkou býva, ako bolo možné
povoliť stavbu bez parkovacích miest. Súčasťou projektovej dokumentácie k nadstavbe je
aj parkovanie. Podmienkou toho, aby sa konanie mohlo vôbec začať, je vzťah k pozemkom. Tie sú vo vlastníctve hlavného mesta
a stavebník o ich využívaní s magistrátom
stále rokuje.

povolenia, teda v roku 2009, požiadal o tzv.
zmenu stavby pred dokončením – o navýšenie o ešte jedno podlažie. Celkovo by teda
v budove malo byť po skolaudovaní 6 bytov,
3 apartmány, 4 kancelárie a 13 firemných administratívno-skladových priestorov.
Predtým, ako stavebný úrad v roku 2009 vydal súhlas s touto nadstavbou, verejnou vyhláškou bolo oznámenie doručené všetkým
vlastníkom bytov na Astrovej. Účastníci konania ani dotknuté orgány však v zákonnej
lehote nedoručili stavebnému úradu žiadne
pripomienky.

Norma stanovuje, že pre projekt tohto rozsahu je treba vybudovať 15 miest vrátane
jedného pre ŤZP a ak dôjde k dohode medzi
stavebníkom a magistrátom, vznikli by medzi blokmi A a B tejto stavby. Až potom, ako
bude medzi nimi podpísaná zmluva, môže
sa pristúpiť k ďalšiemu kroku, t.j. stavebník
môže požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie parkoviska v samostatnom konaní.
Bez toho, aby parkovacie miesta neboli zabezpečené, však nadstavba nebude môcť byť
skolaudovaná.

Nevôľu časti obyvateľov vyvolala aj farba
fasády. Obyvatelia z okolia sa vyjadrili, že
požiadali stavebníka o zmenu farby, pretože
„čierna je tmavá a pôsobí veľmi zle“, ale ten
im mal tvrdiť, že „farbu fasády mu nakázali
zo stavebného úradu“. Stavebný úrad neposudzuje vizuálnu stránku projektov, ale ich
súlad s technickými normami, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a to, či doloží všetky
potrebné súhlasy množstva iných orgánov
a inštitúcií. Svetlotechnický posudok uvádza,
že farba nemá vplyv na normové preslnenie
okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých
miestností. Pri určitých stavbách by farbu
mohol posudzovať pamiatkový úrad, čo však
tiež nie je prípad tohto typu projektu.

V roku 2007 získal stavebník jediné povolenie a to sa týkalo zmeny dvoch existujúcich
budov (tzv. HB bloky) nadstavbou o jedno
podlažie. Dva roky po vydaní stavebného

Stavebné práce by mali byť ukončené do konca roka 2022 (pokiaľ stavebník opäť nepožiada o predĺženie) a okolie stavby musí dať do
pôvodného stavu do kolaudácie stavby.

Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk
Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950
info@dpb.sk
Agenda magistrátu?
+421 259 356 111
info@bratislava.sk

AKTUALITY
Z RUŽINOVA
Všetky aktuálne informácie o dianí
v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku.

www.ruzinov.sk
www.facebook.com/BratislavaRuzinov
Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov

www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov

www.kniznica-ruzinov.sk

Verejno - prospešné služby
Ružinov

www.vpsr.sk
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ZO ZÁKULISIA

AKO VZNIKAJÚ ZÓNY REGULOVANÉHO
PARKOVANIA...

Jednou z tém, o ktorých sa v posledných mesiacoch hovorí veľa a často, je zavádzanie celomestskej parkovacej
politiky a vznik rezidentských zón. Čo však predchádza tomu, než môžu domáci po návrate z práce domov zaparkovať bez toho, aby museli pol hodinu krúžiť po okolí a dúfať, že nájdu parkovacie miesto? Ako vyzerá práca tímov,
ktoré tieto zóny pripravujú?

Pozná to každý, kto žije v Ružinove alebo akomkoľvek inom väčšom meste. Na
miestach, kde sme pred desiatimi – pätnástimi rokmi zaparkovali bez toho, aby sa náš
slovník dostal na úroveň štvrtej cenovej,
dnes po väčšinu dňa miesto takmer nenájdeme.

nosť už dnes nie sú žiadnou výnimkou.
K tomu treba pridať množstvo áut nerezidentov a zamestnancov a klientov bizniscentier najmä v časti medzi Starým Mestom
a Bajkalskou ulicou. Spomedzi okolitých
veľkomiest bola Bratislava posledná, kde nefungoval princíp rezidentských zón.

Autá pribúdajú

Od projektu...

Štatistiky hovoria jasnou rečou – počet áut
neklesá, práve naopak. Dve autá na domác-

Potom ako hlavné mesto schválilo princípy,
ktorými sa mala riadiť celomestská parko-

vacia politika, zadala mestská časť spracovanie dopravného prieskumu. Údaje z neho
poslúžili ako podklad na to, aká je reálna
kapacita parkovacích miest v jednotlivých
lokalitách.
Prvým krokom na ceste k tomu, aby rezidenti mohli doma zaparkovať, je vypracovanie projektu organizácie dopravy pre
jednotlivé ulice. Na ich spracovanie nestačí
mať v rukách katastrálnu mapu, jednotlivé
zóny si projektanti rovnako ako dopravní

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

www.ortoinova.sk
ortoinova.sk
*

s plnou úhradou pacienta

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

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

www.ruzinov.sk
inžinieri z miestneho úradu niekoľkokrát
dôkladne prejdú aj osobne.

parkoviska a predznačenie vodorovného
dočasného značenia, t.j. čiar na zemi.

Nasleduje prerokovanie projektu s hlavným
mestom, a potom do projektu vstupuje aj
verejnosť. Obyvatelia majú možnosť posielať svoje pripomienky a na základe týchto
skúseností ľudí z okolia sa projekty upravujú.

Nasleduje samotná realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia a zároveň sa rozmiestňuje dočasné značenie
do ďalších lokalít, kde sa bude pokračovať
s vyznačovaním. Dočasné dopravné značenie býva rozvezené do 14:00.

Pečiatky a súhlasy

Stovky hodín práce

Hotové projekty musí následne schváliť
Krajský dopravný inšpektorát. Až potom
určí hlavné mesto dopravné značenie.
Mestská časť vtedy musí zadať objednávku
dopravných značiek, pripraviť ďalší projekt
– tentokrát projekt dočasného dopravného značenia, ktoré musí taktiež schváliť
krajský inšpektorát a magistrát určí jeho
označenie. „Dočasné značenie“ totiž ani
zďaleka nie sú len dve značky s dátumami
a zákazom státia.

Do leta budú zóny regulovaného parkovania spustené v piatich častiach Ružinova,
od Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu.
V prípade každej z nich sa postupovalo
týmto spôsobom, od projektu až po realizáciu a ceste vyznačenému parkovaciemu
miestu predchádzali stovky hodín práce.

Približne 2-3 dni predtým ako mestská
časť pristúpi k samotnému vyznačovaniu
parkovacích zón, rozmiestni dočasné dopravné značenie a každé vozidlo nafotí
mestská polícia.

Deň maľovania
Ako vyzerá práca tímu mestskej časti
v deň, kedy sa v konkrétnej lokalite vyznačujú parkovacie miesta? Na mieste sú
spolu so zamestnancami spoločnosti, ktorá má na starosť maľovanie čiar a upevňovanie značiek, vždy aj hliadka mestskej
polície, odťahová služba, zamestnanci ružinovskej VPS, ktorí zabezpečujú čistenie
komunikácie a vpustov.
Samotné práce začínajú s úderom siedmej
hodiny rannej odťahom, resp. prekládkou
vozidiel, ktoré nerešpektujú dopravné
značenie. Nasleduje vyčistenie cesty, resp.

Aj keď zavádzanie celomestskej parkovacej politiky v Ružinove predstavuje najväčšiu zmenu v dopravných zvyklostiach
rezidentov aj návštevníkov mesta, nie je
to jediná agenda, ktorú už niekoľko mesiacov riešia zamestnanci oddelenia dopravy. Aj ďalej majú na starosť témy ako
zvláštne užívanie komunikácií, vyjadrovanie cestného správneho orgánu, podnety v oblasti dopravy a vyhradené parkovanie mimo zón, kde sa zavádza regulované
parkovanie.
Podrobnosti o pravidlách celomestskej parkovacej politiky nájdete
na www.paas.sk, v prípade ďalších
otázok kontaktujte magistrát na
infolinke 0800 222 888 (pracovné
dni 7:00 – 19:00), v kontaktných
centrách PAAS (napr. Apollo Business Center II, Prievozská 4, Tržnica, Trnavské mýto, predajňa DPB,
podchod na Hodžovom nám.), resp.
prostredníctvom formulára na webe
PAAS.
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Najčastejšie otázky
Koľko kariet môže dostať rezident?

Na jeden byt je možné vydať nanajvýš tri
rezidentské karty – prvú za 39 eur, druhú za
150 eur a tretiu za 500 ročne. Jedna osoba
však môže dostať len jednu kartu – ostatné
autá musia byť vedené na iných členov domácnosti.
Potrebujete zaparkovať v inej zóne?

Vďaka bonusovej karte môžete parkovať
dve hodiny denne aj v inej zóne. Karta stojí
10 eur ročne, ale nie je možné využívať ju
v tarifnom pásme A.
Aké pravidlá platia
vo vnútroblokoch?

pre

parkovanie

Na rozdiel od iných častí rezidentských zón,
vo vnútroblokoch môžu parkovať výlučne
len rezidenti.
Budú môcť vo vnútroblokoch parkovať
služobné dodávky?

Nie, výlučne osobné autá držiteľov rezidentských kariet.
Dostali ste po nehode náhradné auto?

Držitelia kariet majú nárok maximálne
4-krát do roka požiadať o dočasnú zmenu
priradeného EČV na celkovo 21 dní. V prípade, že by ste vozidlo využívali dlhšie, je
nutné doložiť potrebné doklady.
Vlastníte v zóne apartmán (nie byt)?

VZN Hl. mesta SR Bratislava hovorí o tom,
že rezidentskú kartu môžu získať len obyvatelia s trvalým pobytom v zóne, ktorí tu žijú
v byte. Apartmán je však v zmysle stavebného zákona nebytový priestor.

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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www.ruzinovskeecho.sk
PÝTALI STE SA

ČO SA CHYSTÁ VO VAŠOM OKOLÍ?

Jednou z najčastejších otázok, ktoré obyvatelia adresujú mestskej časti, je "čo sa to plánuje pri našom dome a kedy
to bude hotové". Pripravili sme preto pre vás prehľad plánovanej výstavby a rekonštrukcií. Zoznam je aktuálny v čase
uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa a na webe ho budeme aktualizovať.

Ružinov sa rozrastá a pribúdajú nové stavby,
komunikácie, priestory pre relax. Kým ofi
ciálne má Ružinov "len" vyše 80-tisíc obyvateľov, neoficiálne je ich o 20-tisíc viac a takého
množstvo ľudí potrebuje širokú infraštruktúru - potrebujeme ihriská, škôlky a školy pre
deti, parkovacie domy, ktoré nám pomôžu
zvládať problémy statickej dopravy, ale myslieť musíme aj na seniorov. Zároveň treba investovať aj do lokalít, ktoré sú tu už desaťročia
a výrazne sa na nich podpísal zub času. Súčasťou tohto zoznamu nie sú aktivity súvisiace s údržbou zelene a čistením.

- MŠ Piesočná - sanácia troch samostatných
vstupov do objektu MŠ, oprava komína
(prebieha realizácia)

Výstava a obnova škôl

- Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia objektu
a priľahlých priestorov (stavba bola ukončená, prebieha kolaudačné konanie)

- ZŠ Medzilaborecká – nový pavilón učební,
nová telocvičňa, prístavba jedálne (prebiehajú práce)
- ZŠ Ostredkova – nový pavilón učební, nová
telocvičňa (prebieha verejné obstarávanie
na zhotoviteľa)
- ZŠ Vrútocká – oprava a zateplenie strechy,
oprava vnútorných rozvodov a vodozádržných opatrení (práce boli realizované)
- MŠ Medzilaborecká - zateplenie fasády
a oprava a zeteplenie strechy a riešenie vodozádržných opatrení budovy ( príprava
na realizáciu)
- MŠ Haburská 4 – vodozádržné opatrenia
(ukončená inžinierska činnosť, príprava na
realizáciu)
- MŠ Vietnamská - oprava a vybudovanie zelenej strechy na budove pavilónu (prebieha
verejné obstarávanie)

- rekonštrukcia a zmena účelu objektu Tomášikova 25 - rekonštrukcia priestorov
na predškolské zariadenie, stavebné práce
v interiéri, oprava a zateplenie strechy (od
polovice januára prebieha rekonštrukcia,
kt. bude ukončená v júni 2022)

Inštitúcie, zariadenia
a verejné priestory

- Miestny úrad - centrum služieb občanom
a oprava terás pred vstupmi A a B do budovy (prebieha rekonštrukcia)
- rekonštrukcia sídla Mestskej polície Ružinov - rekonštrukcia a rozšírenie priestorov
pre Mestskú políciu Ružinov v budove na
Listovej (prebieha rekonštrukcia)
- Knižnica Ružinov - Miletičova 47 - oprava
a údržba priestorov knižnice a zariadenie
interiéru (prebieha rekonštrukcia)
- rekonštrukcia priestorov knižnice (Bachova 7 a 9), stavebné práce v interiéri, výmena
okien, zateplenie fasády, oprava a zateplenie
strechy (príprava verejného obstarávania)
- revitalizácia Trhoviska Miletičova - súťaž
návrhov - revitalizácia jestvujúceho trhoviska, cieľom je zjednotenie celého areálu
s potrebnou vybavenosťou trhoviska a od-

dychové zóny, geodetické zameranie (prebieha súťaž návrhov)
-
revitalizácia trhoviska Herlianska a Bachova - revitalizácia jestvujúcich trhovísk,
cieľom je zjednotenie celého areálu s potrebnou vybavenosťou trhoviska a oddychové zóny (ukončená projektová dokumentácia)
- modernizácia Domova dôchodcov Pažitková - modernizácia budovy podľa PD
(ukončená projektová dokumentácia)
- modernizácia RDS Sklenárova, Pivonková
- modernizácia a prestavba RDS Sklenárova,
Pivonková (ukončená projektová dokumentácia)
- oprava strechy Hojdana, Haburská 2 - vypracovaná projektová dokumentácia, realizácia (prebieha inžinierska činnosť)

Parkoviská a komunikácie
- parkovací dom na Štrkovci - pripravený je
návrh (realizácia má byť do dvoch rokov)
- parkovisko na Súmračnej – výmena povrchu asfaltovej plochy (realizácia prác má
byť ukončená začiatkom júna)
- parkovisko Mesačná - Jesenná – oprava povrchu (prebieha realizácia)
- parkovací dom U deda (spracováva sa projektová dokumentácia) 
- parkovací dom Exnárova „A“ (spracováva
sa projektová dokumentácia)

www.ruzinov.sk
- rekonštrukcia ciest a chodníkov (spracováva sa projektová dokumentácia podľa harmonogramu opráv)

Športoviská a ihriská
- rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci výmena povrchu (začali sa práce)
- výstavba plavárne (príprava projektovej dokumentácie )
- rekonštrukcia hokejového štadióna (príprava projektovej dokumentácie)

Detské ihriská
-
Martinčekova – celková rekonštrukcia
(práce majú byť ukončené do polovice
júla)
- Líščie Nivy – príprava podpisu zmluvy (hotové do troch mesiacov od podpisu)
- Bachova (hotové do štyroch mesiacov od
podpisu zmluvy)
- Kvetná – verejné obstarávane na práce (práce
by mali byť ukončené do piatich mesiacov)
- Tekovská - verejné obstarávane na práce
(práce by mali byť ukončené do piatich mesiacov)
- Haburská - verejné obstarávane na práce
(práce by mali byť ukončené do ôsmich
mesiacov)
- Rožňavská – príprava projektu (práce by
mali byť ukončené do roka)

Dopravné značenie
- Nivy II (Košická - Miletičova) – realizácia
vodorovného aj zvislého dopravného značenia (práce by mali byť ukončené do konca mája 2022)
- Nivy III (úsek ohraničený ulicami Košická - Miletičova - Prievozská ), Ružová
dolina a Klingerka – plánovaná realizácia
dopravného značenia (práce by mali byť
ukončené do polovice júna 2022, resp.
polovice júla)
Pozn.: Nakoľko v daných lokalitách má
mestská časť ohlásených niekoľko rozkopávok, tieto práce musia byť koordinované
s harmonogramom realizácie dopravného
značenia, preto ho nemôžeme považovať za
záväzný.

Rozkopávky na cestách
- Na Úvrati – vybudovanie novej elektroprípojky (práce by mali byť ukončené do konca mája)
- Na Piesku – prekládka káblov (ukončenie
do 10. 6. 2022)
- Kvetná - Kvačalova – uzemnenie bleskozvodu (práce sú naplánované do polovice
júna 2022)
-
Bazová – optická prípojka (ukončenie
do 17. 6. 2022)
- Mlynské luhy – rekonštrukcia plynovodov
a oprava porúch (do konca júna)
Aktuálne informácie nájdete na
www.ruzinov.sk
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DOTÁCIE NA ROK 2022

POMOC PRE 50 ORGANIZÁCIÍ

Rehabilitačné pomôcky, športové aktivity aj obnova fasády domu. O dotáciu od našej mestskej časti tento rok požiadalo celkovo 70 organizácií.
Pomoc napokon dostane päťdesiat z nich. Dotačná komisia na základe bodovacieho systému prerozdelila celkovo až 150-tisíc eur.
Mestská časť aj tento rok poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na podporu profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti
kultúrno – spoločenských aktivít, vzdelávania, telovýchovy, športu, mládeže, sociálnej oblasti, ochrane a tvorbe životného
prostredia a rozvoja komunitného života.
O dotácie sa mohol uchádzať ten, kto predPODPORENÉ KOMUNITNÉ
DOTÁCIE PRE ROK 2022
KLUB DONNA ROSI
4 000,00
Domka - Združenie
saleziánskej mládeže, stre- 4 000,00
disko Bratislava - Trnávka
OZ ZŠ Borodáčova
3 500,00
FC Ružinov Bratislava
3 750,00
Veslársky Klub Slávia Stu
3 500,00
Športový klub LIDO
2 000,00
OZ Pivonka
1 116,00
Radostná práca
1 720,00
HK 500 NIVY
4 100,00
MUSICA LITURGICA
3 090,00
s.r.o.
Združenie rodičov a pria1 680,00
teľov detí PÚPAVA, o.z.
Canis Center Eddy
2 300,00
Slovakia
UNISPORT CLUB
3 000,00
SLOVAKIA o. z.
WRESTLING CLUB
2 644,00
SLOVAKIA, o.z.
Komúna
850,00
GREEN - BIKE, a.s.
3 100,00
OZ Pro omnibus
3 570,00
BOX CLUB
3 950,00
RUŽINOV 821
OZ Mamy Margity
2 000,00
Spolu a aktívne, o.z.
1 811,00
Združenie rodičov
pri Základnej škole,
2 400,00
Kulíškova
Asociácia športových
2 000,00
klubov Inter Bratislava
BE COOL, s.r.o.
3 000,00
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
3 900,00
priestorov na Sabinovskej
3/A, 3/B v Bratislave
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
4 000,00
priestorov Radarová 2-16
Občianske združenie
3 600,00
Šport a zdravie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

ložil žiadosť do 13. marca 2022. Následne
žiadosti hodnotila dotačná komisia. Pred
podpisom zmluvy bol nutný aj súhlas
starostu. Kým na komunitné dotácie je
zo sumy 150-tisíc eur vyčlenených 70 %
finančných prostriedkov, čo je asi 105-tisíc eur, na zvyšné projekty ide zostávajúca
suma, teda 45-tisíc eur.
Make it happen s. r. o.
Ambrelo, občianske
združenie
OZ Centrum Rafael
EduCoach
Bratislavský zväz malého
futbalu, o.z.
Mgr. Eva Jedličková Monte s Evi
BRATISLAVA
A JEJ PREMENY
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
OZ POMOC MAČKÁM
ADC trade, s.r.o
Creative House s. r. o.
HERACLES
Top-Art chránená
dielňa o.z
ACADEMIA
UNIVERSUM

2 600,00 €
1 600,00 €
1 542,93 €
3 240,00 €
2 300,00 €
1 600,00 €
1 500,00 €
1 125,00 €
2 500,00
4 500,00
1 200,00
1 280,00

€
€
€
€

500,00 €
3 350,00 €

€

PODPORENÉ ROZVOJOVÉ
DOTÁCIE PRE ROK 2022
Spoločenstvo detí a mlá5 000,00
deže (SDM) Domino
Organizácia muskulár5 000,00
nych dystrofikov v SR
DEPAUL SLOVENSKO,
5 000,00
nezisková organizácia
HK RUŽINOV ´99
5 000,00
Bratislava, a.s.
Materské centrum
5 000,00
Hojdana - Ružinov
Folklórne Združenie
5 000,00
KARPATY
FK Inter Bratislava
5 000,00
mládež
BK Inter Bratislava
5 000,00
mládež
Občianske združenie
5 031,00
SAMARIA

€

Celková suma na dotácie 149 999,93 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
Milé Ružinovčanky, milí Ružinovčania,
v nasledujúcich týždňoch bude
mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu v našej
mestskej časti zavádzať zber kuchynského bioodpadu.
Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek
na zber kuchynského bioodpadu
v našej mestskej časti?

ČO AK NEBUDEM
V ČASE DISTRIBÚCIE
BALÍČKOV DOMA?
DISTRIBUČNÉ CENTRÁ

18. JÚN 2022
10:00 – 13:00
Gagarinova (pri Lidli)
14:00 – 17:00
na rohu Mierová/ Kaštieľska

25. JÚN 2022
10:00 – 13:00
konečná zastávka autobusov
Rádiová
14:00 – 17:00
Park Vietnamská

2. JÚL 2022
10:00 – 13:00
Chlumeckého (pri Lidli)
14:00 – 17:00
Herlianska (OC Helios)

9. JÚL 2022
10:00 – 13:00
Trhovisko Bachova
14:00 – 17:00
Park Andreja Hlinku (pri soche A.H.)

16. JÚL 2022
10:00 – 13:00
Miletičova/ Trenčianska
(park na rohu)
14:00 – 17:00
Park Andreja Hlinku (pri soche A.H.)

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden
10-litrový odvetrávací kuchynský
košík (rodinné domy aj 20-litrovú
hnedú zbernú nádobu označenú
nálepkou „kuchynský biologický
rozložiteľný odpad“), 150 certifikovaných kompostovateľných vreciek
na rok, teda 2-3 na týždeň, a informačný leták.
AKO ZÍSKATE KOŠÍKY A KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ?
Rodinným domom bude OLO roznášať balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich
o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je
potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa
nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené
splnomocnenie (nemusí byť potvrdené notárom), ktoré nájdete na
www.olo.sk/kbro.
Distribúcia v bytových domoch prebehne v spolupráci so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú balíčky na zber
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO v okolí
bytového domu prostredníctvom
distribučných bodov.
Obyvatelia
budú
informovaní
o čase a mieste distribúcie oznamom na vchodových dverách do
bytovky.
Všetky potrebné informácie
sa
obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri
osobnom prevzatí. Ak si nemôžete
prevziať balíček počas distribúcie,
môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách.

AKO NA TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?
Obyvatelia
rodinných
domov
budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka
umiestneného v 10 l kuchynskom
košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej
zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“.
Iba túto 20 l zbernú nádobu
budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu
v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík,
ten slúži na zber odpadu priamo
v kuchyni.
Obyvatelia
bytových
domov
budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko
zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby
(podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou
„kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na
obvyklom mieste kontajnerového
stojiska.
AKO BUDE PREBIEHAŤ ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?
Harmonogram zvozu bude zverejnený na stránke www.olo.sk. Zber
kuchynského bioodpadu bude
prebiehať počas celého roka.
V období od začiatku marca do
konca novembra bude realizovaný
2x do týždňa. V období od začiatku
decembra do konca februára bude
1x do týždňa.
Všetky dôležité informácie nájdete
na webovej stránke www.ruzinov.
sk a www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj odpovede na najčastejšie
otázky. V prípade ďalších otázok
môžete kontaktovať Zákaznícke centrum spoločnosti OLO na
02/50 110 550 alebo na zakazka@
olo.sk.

www.ruzinov.sk
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PROJEKT OVOCNÉ SADY

NOVÁ ŠKÔLKA PRE 86 DETÍ

Na Trnávka vyrastá nová atraktívna štvrť nielen pre aktívnych ľudí ale aj pre rodiny s deťmi. Okrem vyše tisícky bytov
sa tam buduje aj nová materská škola. Už čoskoro ju však do svojho vlastníctva môže získať naša mestská časť.
zistilo, či je v Ružinove ešte aspoň podobný priestor, kde by mohla vzniknúť
nová škôlka. Do súťaže sa však prihlásila
len jedna spoločnosť – Ovocné sady. Už
dlhšie totiž platí podmienka, že mestská
časť je pripravená od developera odkúpiť
vhodné priestory vtedy, ak suma nebude
vyššia ako 50 percent preukázateľne vynaložených nákladov na výstavbu.

Rozširovanie kapacít materských škôl je
nekonečná téma. Ružinov by však mohol
získať takýto priestor od súkromného
developera. Poslanci miestneho zastupiteľstva totiž na ostatnom zasadnutí
schválili zámer na odkúpenie nebyto-

vého priestoru v projekte Ovocné sady.
K samotnému podpisu kúpno-predajnej
zmluvy môže prísť až po kolaudácii spomínaného priestoru. Dovtedy sa takýto
krok urobiť nemôže. Aj preto však pripravila verejno-obchodnú súťaž, aby sa

Odkúpenie priestoru na Trnávke znamená investíciu 950-tisíc eur. Za to však
získa 4-triednu škôlku s kompletným
vybavením, zariadenou kuchyňou aj nábytkom. Suma však bola preddohodnutá
už dávnejšie. V súčasnosti teda už nepredstavuje polovicu, ale okolo 40 percent hodnoty, keďže ceny neustále rastú.
Za zámer odkúpiť škôlku v Ovocných
sadoch z 24 prítomných hlasovalo za 22
poslancov.

foto: Renáta Skladaná

Je jedno, či si povieme, že prežívame návrat k tomu, čo sme poznali kedysi,
alebo sme na ceste k niečomu novému, čo chceme pre seba a pre svoju
budúcnosť. Podstatné je to, ako sa budeme správať a čo budeme považovať
za normálne. Lebo taký bude už čoskoro náš život. Takže naordinujme si
na ráno úsmev. Aj na obed. Aj na dobrú noc.

Vonku je krásne, odložili sme rúška, a tak znovu vidíme ľudí a znovu
sa na seba môžeme usmiať. Takmer sme zabudli ako nám úsmev dokáže
zlepšiť deň. Pretože keď sa cítime dobre a sme so svojimi životmi spokojní,
správame sa tak aj k druhým. A naopak.

Začnime deň úsmevom
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AKTIVITY PRE SENIOROV

VÝLETY AJ ŠPORTOVÉ HRY

Po dvoch rokoch, keď aj konanie spoločenských či športových aktivít pozastavila pandémia koronavírusu, sa
život opäť vracia do normálneho režimu. Preto opäť pripravujeme nielen výlety, ale aj športové hry pre seniorov.
Tí už teraz avizujú, že sa tešia nielen na spoznávanie nových miest, ale aj nových ľudí.
do 365 eur - 1 euro
365,01 – 565,00 eur - 5 eur
od 565,01 eur - 10 eur

Športové hry

Modra aj Trnava
Na prvý pohľad sa dá povedať, že ide o
mestá, ktoré sú blízko našej mestskej časti. Lenže pre osamelých seniorov sú aj tie
takmer nedostupné. Preto už v júni (27.
júna, 9:00 - 16:00) organizujeme výlet pre
seniorov do Modry, na jeseň zase plánujeme uskutočniť výlet do Trnavy.
V Modre je na programe prehliadka Majoliky, historickej časti mesta aj pražiarne
kávy. Seniori majú však aj dostatok času na
individuálnu prehliadku mesta či príjemné
posedenie v niektorých z útulných kaviarní.
Ohlasy už teraz naznačujú, že pandémia
nezastavila chuť spoznávať ďalšie mestá ani

nových ľudí. Kto nemá spoločnosť, môže
sa na výlet prihlásiť sám. Urobiť tak môžete osobne na Miestnom úrade do 23. júna
2022. Výška účastníckeho poplatku sa odvíja od výšky starobného dôchodku.

V zdravom tele zdravý duch – zvykne sa hovoriť. A neplatí to len pre mladšie ročníky.
V Ružinove pripravujeme Športové hry aj
pre seniorov (veková kategória 60+). Konať
sa budú už 15. júna v areáli hier Radosť na
Štrkovci predpoludním v čase 10:00 - 12:00
hod. Prísť môže každý, kto má chuť urobiť
niečo pre svoje telo. Okrem toho má možnosť spoznať svojich rovesníkov a stráviť
príjemné predpoludnie. Celý program a aktivity pre seniorov sú bezplatné, registrácia
bude priamo na mieste konania športových
hier.
PRÍSPEVKY NA LETNÉ
A INTEGRAČNÉ TÁBORY
V prípade pobytového alebo denného letného tábora môžu rodiny
získať financie až do výšky 200 eur
( do konca prázdnin – 31. augusta).
V prípade, že ide o integračný tábor
pre zdravotne ťažko postihnuté deti,
môže táto suma dosiahnuť až 350 eur
(bez časového obmedzenia).

Na september plánujeme zase výlet do Trnavy. Termín, dokedy sa môžete prihlásiť, aj
ďalšie podrobnosti, budú zverejnené v ďalšom čísle Ružinovského Echa.
Modra 27. júna 2022

Príspevok môžu získať rodiny, ktoré
spĺňajú presne stanovené kritéria. Informácie získate na adrese jana.morgosova@ruzinov.sk alebo tel. čísle
02/ 48 28 42 85.

- prihlásenie osobne na Miestnom úrade
do 23. júna 2022
- poplatok: podľa výšky starobného dôchodku

NOVÉ VYUŽITIE POLOPRÁZDNEHO PARKOVISKA

TRNÁVKA DOSTANE NOVÉ IHRISKO

Na jednej strane chýbajú detské ihriská a psie výbehy, na druhej strane je však poloprázdne parkovisko. Čo
s tým? Časť veľkého parkoviska na Trnávke, pred bývalým Baumaxom, sa zmení na priestor pre deti a mládež,
aký v tejto časti chýba.
Nové ihrisko si obyvatelia Trnávky pýtali
už dávno. V posledných týždňoch sa preto zbierali podnety a nápady, aby z nich
vznikol konkrétny návrh na úpravu spomínaného priestoru. Návrh sa však ešte bude
upravovať. Tak aby slúžil najmä tamojším
obyvateľom. Po rozhovoroch s občanmi
z posledných dní je totiž zrejmé, že workoutová zóna sa nezdá byť taká dôležitá ako
streetbalové ihrisko navyše.

Na zelenej ploche - trojuholníku z východnej strany (od ulice Kopanice) pribudne ihrisko pre menšie deti so všetkými druhmi
vhodných prvkov - hojdačky, tienené pieskovisko, a podobne. Priestor má však slúžiť
aj starším deťom.
Hlavným prvkom teda bude veľké multifunkčné ihrisko na futbal, hokejbal, floorbal a ďalšie prvky. Chýbať by nemalo ani

dopravné ihrisko a na zelenej ploche vedľa
predajne Vivo by mal vzniknúť aj veľký psí
výbeh. Kto sa nechce hrať, príde si tiež na
svoje. Súčasťou má byť tiež tienené sedenie,
nový chodník, a ďalšie drobné prvky. Výjazd a vjazd z Trnávky zostane samozrejme
zachovaný, ale úpravy spôsobia, že sa výrazne posilní jeho lokálna funkcia. Spomínané
miesto nemá slúžiť pre tranzitnú dopravu,
ale len pre ľudí zo susedstva.

www.ruzinov.sk
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ŠEVČENKOVCI: 50 ROKOV SÚBORU

POZVÁNKA NA VEĽKOLEPÚ OSLAVU

Familiárne si hovoria Ševčenkovci a fungujú už viac ako päťdesiat rokov. Za všetkým je túžba ukrajinskej komunity organizovať kultúrny život prostredníctvom amatérskych skupín. Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka
v súčasnosti pôsobí v ružinovskom Dome kultúry.
Ševčenkovci, ako sa familiárne nazývajú,
je jediný amatérsky súbor na Slovensku,
ktorý sa venuje opere a hudobno-dramatickému umeniu v ukrajinskom jazyku.
Nie sú to však len Ukrajinci, ktorí v súbore pôsobia. „Máme 24 aktívnych členov,
celkovo 34. Spieva s nami veľa Slovákov
a aj jedna Maďarka,“ objasňuje. Radi však
privítajú nových členov aj z mladšej vekovej kategórie. „Záujemcovia môžu prísť
vo štvrtok o 17. hodine na našu skúšku,
odskúšame ho a ak k nám zapasuje, necháme si ho,“ hovorí Michal Kaliňák.

„Pripravujeme veľký koncert, na ktorý pozývame všetkých,“ hovorí jeden
zo zakladateľov a štatutár Michal Kaliňák
o kolektíve, ktorý sa vytvoril na jeseň 1965
zo študentskej mládeže.
Súbor vznikol pod názvom Spoločnosť
ukrajinských študentov a viedol ho Jurij
Augustin Šeregij, ktorý neskôr pôsobil aj
ako umelecký šéf a režisér Slovenského
divadla v Prešove ( v roku 1954 bolo premenované na divadlo Jonáša Záborského
v Prešove).

Mladých ľudí z ukrajinskej komunity
spájala túžba organizovať kultúrny život
prostredníctvom amatérskych skupín.
A aj keď ich činnosť v roku 1968 prerušila normalizácia, už o tri roky neskôr
obnovili svoje pôsobenie. Ale už pod názvom Hudobno-dramatický súbor Tarasa
Ševčenka. „Najskôr sme sa stretávali na
Hlavnom námestí v priestoroch, kde dnes
sídli japonské veľvyslanectvo, neskôr sme
pôsobili neďaleko ministerstva práce, potom sme sa presunuli do Ružinova,“ dodáva člen súboru.

Za roky svojej existencie súbor odohral
25 premiér. Na konte má však aj viac ako
100 koncertov a vystúpení na Slovensku
i v zahraničí - Rakúsku, Nemecku, Ukrajine, Chorvátskou, Poľsku, Česku či v Kazachstane. Spolupracuje tiež so známymi
hudobníkmi a interpretmi. „S Ľubicou
Čekovskou sme vydali CD Čuješ, brat
môj..., spievali s nami aj členovia Opery
SND,“ prezrádza. Na koncerte k 50. výročiu vzniku súboru, ktorý bude 29. júna
2022 vo Veľkej sále Domu kultúry Ružinov, pod dirigentskou taktovkou Ladislava Sabolčáka vystúpi aj operný spevák
Richard Šveda. Svoje majstrovstvo chceli
verejnosti ukázať už vlani, pre pandémiu
museli však počkať. Vstup na koncert je
zdarma.

POLITICKÁ REKLAMA
Objednávateľ: JUDr. Matúš Méheš, Seberíniho 8, 821 03 Bratislava | Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 357 282 13
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DEŇ ZEME NA ZŠ MIEROVÁ

ŽIAKOM PREDNÁŠALA AJ OLYMPIONIČKA BARTEKOVÁ

Viete, že chemikálie môžete nahradiť citrónom alebo usadeninou z kávy? Žiaci z MŠ Mierová áno, ktorí si na EKOkonferencii pripomenuli Deň Zeme. O ekológii sa totiž v posledných rokoch hovorí čoraz častejšie. Lebo ak si našu
planétu nebudeme chrániť my, jej obyvatelia, nikto iný nám ju nezachráni.

Ako použiť citrón
Zaujala ich aj téma pôda. V mestskom prostredí skúmali, ktoré živočíchy žijú v našom
okrese, alebo koľko uhličitanov a dusičnanov obsahuje. Pri pokusoch, ktoré súviseli
s ekologickým čistením, sa zase dozvedeli, že
domácnosť vieme vyčistiť aj bez používania
chemických prostriedkov, ako to robili naši
predkovia. Žiakov prekvapilo, že na škvrny
v dreze stačí použiť citrón, na vodný kameň
zase ocot a na odstránenie zápachu v chladničke či pripálený hrniec usadeninu z kávy.

Celosvetovo ekologicky motivovaný sviatok, ktorý pripadá na 22. apríl, upozorňuje
mladších aj starších ľudí na to, čo spôsobuje
ničenie životného prostredia a tiež motivuje, aby sme si ho chránili. Tejto téme sa
dlhodobo venujú aj na ZŠ Mierová. Chodia
na besedy, festivaly venované ekológii, separujú odpad a otázky preberajú aj na environmentálnej východe.

Bohatý program
Tento rok navyše OZ Planet Lover zorganizovalo 1. ročník EKOkonferencie, na ktorej
sa venovali dôležitým témam, ktoré sa týkajú
klimatickej zmeny. Na školskú pôdu si pri-

tom pozvali aj zaujímavých prednášajúcich.
Jedným z nich bola aj olympionička Danka
Barteková, ktorá sa okrem samotných výkonov presadila aj v organizácii olympijského
výboru. Žiakom teda ozrejmila, ako skĺbiť
Olympionizmus a udržateľnosť.
Študenti si tiež pozreli dokumentárny film
Plastic Ocean o stave oceánov a množstve
plastov vo svetových vodách a po tom prišli na rad aj praktické pokusy. Žiaci si pod
vedením pedagógov vyskúšali a zároveň aj
vypočítali, aká je spotreba elektrickej energie pri troch rôznych žiarovkách, naučili sa
aj to, ako vieme využiť slnečnú energiu na
výrobu elektrickej energie.

KONTAJNERY
NA ELEKTROODPAD
Ružinovčania môžu opäť využívať aj kontajnery na
elektroodpad. Tie predchádzajúce museli v minulom roku stiahnuť, nakoľko sa stali terčom vandalov.
Nové kontajnery sú umiestnené na týchto miestach:
• Ružová dolina, stojisko medzi bytovými
domami 20-22
• pri Miestnom úrade Bratislava – Ružinov

Starší žiaci z VIII. ročníka tiež mladším žiakom vysvetlili, čo znamená uhlíková/ ekologická stopa, teda vplyv ľudských aktivít na
planétu Zem. Tá je spájaná najmä s prepravou potravín, ktoré často prejdú tisíce kilometrov, kým sa dostanú na náš stôl.

Čo môžeme urobiť
Konferenciu na ZŠ Mierová ukončili pritom odkazom: Prispieť môže každý z nás.
Stačí niekoľko jednoduchých zmien – keď
z výnimočných aktivít urobíme trvalé zvyky. Obmedzíme používanie plastov, budeme
šetriť vodu, budeme kupovať lokálne potraviny, používať prírodné hnojivá, zapájať sa
do dobrovoľníckych činností. A nemusíme
čakať ani do ďalšieho Dňa Zeme.

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

Ing. Marcela Kulifajová
PRE
MLADÉ RODINY

poslankyňa za Ružinov

vzdelávanie, škôlky,
školy, športoviská,
ihriská a kultúra

Z realizovaných projektov a mojich aktivít,
na ktoré som najviac hrdá:
PRE
SENIOROV
kvalitná starostlivosť,
bezbariérový prístup
a zelenší Ružinov

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),

PRE
BEZPEČNÝ RUŽINOV
bezpečnosť chodcov,
áut, cyklistov

5. veľa zosobášených párov v Ružinove,
6. aktívna participácia pri odkúpení pozemku
pod parkoviskom Štrkovec a v okolí Štrkoveckého jazera.

a téma parkovania

marcelakulifajova.sk
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REKONŠTRUKCIE BYTOV

KEDY A AKÉ POVOLENIA POTREBUJETE?

Letné mesiace znamenajú aj zvýšený počet rekonštrukcií bytov. Búchanie, vŕtanie, búranie či sekanie má však svoje pravidlá. Nie vždy sa dajú prerábky realizovať bez potrebných povolení. Kedy a aké doklady potrebujete? A kde
ich vybavíte? Pozreli sme sa do stavebného zákona.

Buďme k sebe slušní
Aj keď sa v žiadnom zákone nepíše o tom, že
rekonštrukciu treba oznámiť susedom, je na
našej slušnosti, ako sa zachováme. Aj vďaka
oznámeniu, ktoré nalepíte vo výťahu, či na
vchodovú bránu bytového domu, môžete zachovať dobré susedské vzťahy. Nezabudnite
hlavne na termín začatia a ukončenia prác.
Aj vy by ste predsa chceli vedieť, dokedy sa
bude vo vedľajšom byte búchať, či vŕtať. Pripíšte aj kontakt, na koho sa môžu v prípade
otázok obrátiť. Nemusíte to byť vy ako majiteľ nehnuteľnosti, ale pokojne niekto z firmy,
ktorá rekonštrukciu realizuje.
Dôležité je aj to, aby ste dodržiavali povolené časy (nočný kľud) a odpratali po sebe
či robotníkoch prípadné nečistoty. Nie je
povinnosťou susedov znášať prach, ktorý sa
určite vyskytne aj v spoločných priestoroch.

Potrebujem povolenie?
Pri rekonštrukcii existujú tri typy:
1. BEZ POTREBY OHLÁSENIA
Ak ide len o bežné udržiavacie práce ako
opravy a výmena vnútorných priečok,
omietok, obkladov, okien či dverí, výmenu klimatizačného zariadenia, maliarske

práce, výmenu a montáž kuchynskej linky
+ ostatné zariadenia (WC, vaňa, umývadlo a zariaďovacie predmety), opravy technického, energetického a technologického
vybavenia, tak ich nemusíte nikomu hlásiť.
2. S POTREBNÝM OHLÁSENÍM STAVEBNÉMU ÚRADU
V prípade, že ide o stavebné úpravy, pri ktorých sa nezasahuje do nosných konštrukcií,
alebo ide len o udržiavacie práce, ktoré by
mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu
bezpečnosť, alebo vzhľad, je nutné ohlásenie
stavebnému úradu. Do tejto kategórie spadá
aj výmena bytového jadra, zasklenie lodžie
či balkóna. Ak búrate nenosné priečky, potrebujete aj posudok statika na projekt vypracovaný oprávnenou osobou.
Povinnosť – ohlásenie stavebnému úradu
sa robí na miestnom úrade. Ak získate od
stavebného úradu písomný súhlas na začatie rekonštrukcie, podľa zákona ju musíte
urobiť do dvoch rokov. Dôležité je, že začať
s prácami však môžete až po vydaní súhlasu.
3. S NUTNÝM STAVEBNÝM POVOLENÍM
Prístavby či nadstavby si vždy vyžadujú stavebné povolenie, stavebné úpravy len v nie-

ktorých prípadoch. To potrebujete vtedy, ak
plánujete zasahovať do nosných stien stavby, alebo prepojiť dva existujúce byty.
Ak žiadate o stavebné povolenie, potrebujete projekt, ktorý vypracuje oprávnená
osoba (ako aj pri ohláške). V prípade, že sa
rokovalo aj s účastníkmi stavebného konania, potrebujete doklady, teda zápisnicu zo
schôdze spoločenstva vlastníkov, resp. písomné hlasovanie. Ak budujete svojpomocne, nezabudnite na vyjadrenie stavebného
dozoru.
Po vydaní stavebného povolenia však nemôžete hneď začať s plánovanou rekonštrukciou. Účastníci stavebného konania
majú totiž 15 dní na odvolanie. Ak tak neurobia, stavebný úrad potvrdí právoplatnosť
povolenia a vy až potom môžete začať s rekonštrukciou.

Pokuty v stovkách eur
Nesplnenie si povinností vás môže vyjsť
poriadne draho a vyšplhať sa až do stoviek
eur. Ak ste mali stavbu ohlásiť a neurobili
ste tak, pokuta je do 331, 94 eur. Ak ste potrebovali stavebné povolenie a nepožiadali
ste o jeho vydanie, postih môže byť až do
829, 85 eur. Dodržiavať pravidlá sa teda aj
v tomto prípade naozaj oplatí.

POLITICKÁ REKLAMA

V Ružinove ako poslanci bojujeme za odstránenie billboardov. Od roku 2019 sa snažíme zbaviť billboardov
z trhoviska Miletičova. Tým totiž skončili nájomné zmluvy
k 31. 12. 2019. Billboardy z pravej strany vstupu na trhovisko Miletičova boli vďaka nášmu tlaku a petícii podpísanej viac ako 2 000 obyvateľmi odstránené.

ČO DALEJ?
Odstránením billboardov vznikla príležitosť spraviť zo vstupnej brány „Miletičky“ miesto, za ktoré sa nemusíme hanbiť.
Viacerí naši ružinovskí poslanci nasmerovali investície zo
svojich poslaneckých priorít na zmenu „billboardovej aleje“
na alej zelene. Z vyhlásenej architektonickej súťaže vzišiel
víťazný návrh, ktorý je podkladom pre realizačný projekt.
Na základe projektu bude vybraný dodávateľ stavebných
úprav a zelene. Veríme, že príležitosť, ktorá vznikla odstránením billboardov, mestská časť Ružinov využije, a čo najskôr

úpravu ohraničenia trhoviska Miletičova
zelenou stenou aj zrealizuje. Zelená stena bude pôsobiť nielen estetickejšie, ale
bude tiež zachytávať prachové častice
z dopravne preťaženej Miletičovej.
© atelierkrajina.com

Sme ružinovskí poslanci, ktorých spája vízia lepšie spravovaného a slušnejšieho Ružinova. Poslanci Team Bratislava pre Ružinov sú: Marek Machata,
Katarína Šimončičová, František Bolgáč, Ivan Kraszko, Kamil Bodnár, Monika
Ďurajková, Lucia Štasselová a Peter Herceg. Sledujte naše aktivity: www.facebook.com/mameradiruzinov. Genéza nášho boja o odstránenie bilboardov:
https://bit.ly/mileticka

Objednávateľ: Ing. Monika Ďurajková, Stachanovská 48, 821 05 Bratislava | Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 357 282 13

DOSTANE ZELENÝ PLOT NA MILETIČKE ZELENÚ?

VETERINÁRNA AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

.sk







+421 903 494 000
info@spektravet.sk

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z RUŽINOVA

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

Skvelý tím odborníkov
Kvalitné zariadenia
Férové ceny
Príjemné prostredie
Zvierací salón

www.tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk

PARTNERSKÉ KLINIKY:

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

neobmedzený prístup
k informáciám

živé
vysielanie TVR

archív TV relácií
a vydaní ECHA

ZELENŠÍ DVOR PRE SOŠ TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL
VĎAKA PROJEKTU ENGIE ECO ŠKOLY

Sadenie zelene na školských dvoroch, environmentálna výučba zábavnou formou, či exkurzia do miestnej kotolne. Toto
všetko je súčasť projektu ENGIE Eco školy, ktorý Skupina ENGIE, do ktorej patrí aj teplárenská spoločnosť Prvá ružinovská,
po prvýkrát zrealizovala na jeseň 2015. Tento rok sa do projektu opäť zapojila SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste
v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Štvrtý ročník projektu ENGIE Eco školy
sa tento rok realizoval v 6 slovenských
školách, v mestách a obciach, v ktorých
Skupina ENGIE prevádzkuje tepelné
hospodárstva. Celkovo sa do neho zapojilo viac ako 120 žiakov a študentov
a 30 zamestnancov Skupiny ENGIE.
„Teší nás, že sme mohli pomôcť zazeleňať školské dvory v bratislavskej Rači

a Ružinove, Skalici, Senici, Moldave
nad Bodvou a vo Veľkých Kapušanoch.
Úspešný CSR projekt sa už niekoľko
rokov teší veľkému záujmu zo strany
žiakov, pedagógov, ale aj našich kolegov – dobrovoľníkov, ktorí nielen sadia,
ale aj pripravujú prednášky a exkurzie,“
hovorí Róbert Ruňanin, obchodný riaditeľ ENGIE Services.

V bratislavskom Ružinove sa v tomto
školskom roku do projektu ENGIE Eco
školy zapojila SOŠ technológií a remesiel. V novembri 2021 študenti, spolu
s pedagógmi a dobrovoľníkmi zo Skupiny ENGIE na školskom dvore vysadili
70 kríkov hlohyne. „Výsadba zelene
je dôležitou súčasťou celého programu. Z teoretickej roviny prednášok,
v rámci ktorých študentom vysvetľujeme dôležitosť výsadby zelene pre náš
život, takto môžu plynule prejsť do tej
praktickej, kde si to sami vlastnoručne skúsia. Zasadiť strom, či krík, nie je
také jednoduché, ako to môže na prvý
pohľad vyzerať. Vyžaduje si to úsilie,
námahu a čas. Aj tomu sa študenti
učia počas dobrovoľníckych prác. Výsadba zelene podporuje tímového ducha a dobrovoľníctvo navyše prináša
všetkým zúčastneným radosť a dobrý
pocit z práce, ktorá má zmysel a je prospešná pre lokálnu komunitu,“ vysvetľuje R. Ruňanin.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI: ANKETA

AKO HODNOTIA PARKOVACIU POLITIKU?

V Ružinovskom Echu sa poslancov každý mesiac pýtame na ich názor na témy, o ktoré sa v danom období intenzívnejšie zaujímate. Vďaka zrozumiteľnému formátu odpovedí uvidíte, ako by hlasovali v prípade, že by sa konkrétna téma dostala do programu ružinovského zastupiteľstva. V prípade otázky z tohto čísla máte možnosť spoznať
stručne naformulované stanovisko o tom, aký majú postoj k závažnej agende, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní
každodenný život obyvateľov mesta. Pýtali sme sa poslancov, ako hodnotia zavádzanú celomestskú parkovaciu
politiku. Pripomíname, že jej pravidlá boli prijímané na úrovni mesta (nie mestských častí) a fungujú vo všetkých
jeho častiach na základe rovnakých princípov.

Mgr. Eva Bacigalová
Tím Ružinov (Nivy)

PaedDr. Mária Barancová
Tím Ružinov (Prievoz)

JUDr. Michaela Biharyová
Tím Ružinov (Trávniky)

POZITÍVNE - Pozitívne však predovšetkým reaguje veľa ľudí v zónach, kde je už
regulované parkovanie zavedené.-

POZITÍVNE – Obzvlášť v niektorých lokalitách je to nevyhnutné. Zároveň však treba
riešiť výstavbu parkovacích domov.

POZITÍVNE – Jednoznačným argumentom sú dobré skúsenosti obyvateľov týchto
zón a vidno to aj pri prechádzaní lokalitami.

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)

POZITÍVNE - Dlhoročný problém s parkovaním vyžadujúci odvážne riešenie prinesie
úspešný výsledok a spokojnosť.

POZITÍVNE - Parkovacia politika zlepšuje
dostupnosť parkovania obyvateľom s trvalým pobytom, v mieste ich bydliska.

POZITÍVNE

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

Mgr. Martin Ferák
nezaradený (Trávniky)

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

?

POZITÍVNE - Parkovacia politika prináša lepšie parkovanie pre rezidentov a jasné
pravidlá pre všetkých.

NEVIEM - Myšlienka dobrá, realizácia však
mala byť úplne iná a férovejšia voči obyvateľom.

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

Nikolaj Gečevský
SME Ružinov (Prievoz)

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

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

POZITÍVNE – Vzhľadom na množstvo
áut je potrebná, ale treba zväčšiť kapacity
parkovacích miest a zachovať zeleň.

POZITÍVNE - Poriadok v parkovaní a viac
miesta pre domácich; v spustených zónach
PAAS chvália, večer vedia zaparkovať.

POZITÍVNE - Hodnotím ju pozitívne,
hlavne pre rezidentov, prináša poriadok a
k dispozícii je viac parkovacích miest.

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 - Mala by byť zrozumiteľnejšie
komunikovaná verejnosti.

POZITÍVNE - Situácia s parkovaním
v Bratislave je kritická. Parkovacia politika
tu mala byť zavedená už dávno.

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

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

Mgr. Jozef Matúšek
nezávislý (Starý Ružinov)

JUDr. Matúš Méheš
SME Ružinov (Pošeň)

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

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

POZITÍVNE – Musí ale zohľadňovať špecifiká zón, vytvoriť parkovacie kapacity pre
rezidentov a funkčný park and ride systém.

Ing. Martin Patoprstý
Tím Ružinov (Ostredky)

Silvia Pilková
nezaradená (Trnávka)

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

POZITÍVNE - Preferencia Ružinovčanov s
trvalým pobytom je prioritou a tam, kde už
je zavedená, sú obyvatelia spokojní.

NEGATÍVNE

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

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)

POZITÍVNE - Podporujem a vítam. Dúfam,
že nová parkovacia politika ukľudní „parkovací život“ v Ružinove.

POZITÍVNE - Konečne veľké upratovanie
v parkovaní, návrat chodníkov pre pešiakov
a rezidentov.

POZITÍVNE - Jej zavedenie bude znamenať
viac miest na parkovanie pre rezidentov.

Ing. Marcela Kulifajová
Tím Ružinov (Štrkovec)

?

Mgr. Michal Vicáň
SME Ružinov (Ružová dolina)

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

REGULOVANÉ ZÓNY V RUŽINOVE
Prvá zóna regulovaného parkovania v rámci celomestského systému PAAS funguje od 23. marca tohto roka v lokalite Starý Ružinov – východ. Začiatkom mája
pribudla zóna Starý Ružinov – západ a 500 bytov a do leta bude PAAS zavedený od
hraníc Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu. Práve táto časť Ružinova totiž dlhodobo čelí najväčšiemu problému s parkovaním, čo súvisí s jednak s tým, že susedí
s centrom mesta, ale predovšetkým s vysokou koncentráciou bizniscentier a ďalších kancelárskych komplexov na jej území. Na základe nových pravidiel tu už
môžu v pracovných dňoch medzi 14:00 a 6:00 bezplatne parkovať len rezidenti
zóny. Doterajšie skúsenosti hovoria o zlepšení situácie domácich.

www.tvr.sk
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RUŽINOVSKÉ MIESTNE
ZASTUPITEĽSTVÁ NAŽIVO
Chcete vedieť viac o komunálnej politike? Poznáte poslancov,
ktorých ste si zvolili a ktorí vás zastupujú v ružinovskom zastupiteľstve? Aké sú ich poslanecké priority, aké návrhy predkladajú,
ako hlasujú či ako plnia svoje sľuby? Ak chcete nazrieť priamo do
poslaneckej “kuchyne”, stačí, ak budete sledovať našu televíziu!
Prinášame vám totiž nielen denné spravodajstvo, ktoré mapuje
dianie v našej samospráve, ale vďaka nám sa dostanete aj pria
mo na zasadnutia poslancov. Rokovanie zastupiteľstva vysielame naživo a všetky si môžete pozrieť aj v našom archíve na webe
televízie www.tvr.sk. Tam, samozrejme, nájdete aj všetky ostatné
relácie, ktoré sú súčasťou nášho vysielania.

UPC
• analóg - kanál CH87
• digitál - poz.71 frek. 578 Mhz
TELEKOM MAGIO
• digitálne vysielanie
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ORANGE
• Orange TV - optika
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SWAN Digitalna TV
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vo všetkých balíkoch
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Robert Kiyosaki:
Ľudia, ktorí svoje peniaze rozumne utrácajú, budú vždy
...(dokončenie v tajničke krížovky).

Inzercia
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STAŇTE SA
DOBRÝM SUSEDOM
Využite možnosť získať až 4 000 € z nášho
grantového programu a môžete zlepšiť
svoju štvrť či skrášliť jej okolie.
slovnaftludom.sk

4. 6. 2022

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

9.00 - 14.00
ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Výmenná burza šatstva.

7. 6. 2022
19:00
SYLVIA MILÁČIK
Muža v strednom veku zmení náhodné stretnutie s nespútanou bytosťou,
ktorej šarmu sa nedá nepodľahnúť.

20. 6. 2022
19:00
ŠIALENÉ NOŽNIČKY
Skvelá kriminálna komédia z prostredia kaderníckeho salóna.

4. 6. 2022
10.00 - 18:00
CESTA ROZPRÁVKOVÝM PARKOM
10:00, DK Ružinov - hasičská show
15:00, Park A. Hlinku - zábavné podujatie pre deti pri príležitosti MDD

8. 6. 2022
19:00
NA PLNÝ COOLE
Show plná smiechu v podaní
Zdenka Izera

21. 6. 2022
19:00
MILENEC
Brilantná komédia svetoznámeho
amerického autora Neila Simona.

5. 6. 2022
14:30
RUŽINOVSKÝ PSÍ MILÁČIK
Súťažno - zábavné popoludnie
pre milovníkov zvierat,
Wetzlerov park

15. 6. 2022
18:00
Jááánošííík
Správa o hrdinovi alebo hra na
hrdinu. Komédia podľa motívu Radošinského naivného divadla.

29. 6. 2022
18:00
SLÁVNOSTNÝ KONCERT HDS
TARASA ŠEVČENKA
Pri príležitosti 50. výročia založenia
súboru pod záštitou starostu MČ.

SDNIVY
19. 6. 2022
Súťažná 18
www.nostalgia.sk

SDPRIEVOZ

19:00
BRATISLAVA HOT SERENADERS
Orchester hot-jazzovej hudby
20. a 30. rokov.

8. 6. 2022

25. 6. 2022
16:00
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
O myške a medveďovi
vstupné zadarmo

15. 6. 2022

Kaštieľska 30
17:00
BABSKÉ KECY
Veselo i vážne na lekársku tému
s MUDr. Radmilou Sládičekovou.

9. 6. 2022
Záhradnícka 95
www.rnd.sk

19:00
PÁN STROM
Dramatické rozprávanie
o človeku a prírode v zaujímavej
komédii.

13:30
HRY PRE KAŽDÝ VEK
Nové spoločenské hry na tréning
logiky a šikovnosti.

14. - 15. 6. 2022
19:00
Spev kohúta
O živote mestskej rodiny
Bečkovcov na dedine.

27. 6. 2022
14:00
RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV
Afrika na Pionieri
vstupné zadarmo

16. 6. 2022
17:00
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE
Odtlačok v hline
Prihlasovanie:
dana.plaskova@cultusruzinov.sk

23. 6. 2022
17:00
Sčista-jasna
Rozhlasová nahrávka

