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OČKOVANIE JE ŠANCA NA NÁVRAT
K NORMÁLNEMU ŽIVOTU
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Milí 
Ružinovčania,
jarné mesia-
ce sú pre nás 
(okrem čistenia 
ulíc a začiatku 
sezóny kosenia) 
aj časom zápi-
sov do našich 
škôl a škôlok. 
V Ružinove 
sa všetkým týmto veciam musíme 
venovať viac než kedysi. Kým vyššiu 
intenzitu čistenia ste si, verím, všimli 
(v uliciach už máme štyri zametačky, 
pred dvoma rokmi sa ešte všetko mu-
selo robiť ručne), kapacita škôl a škôlok 
otestuje tento rok našu trpezlivosť  
a schopnosti.

Kým väčšina Slovenska „vymiera“, 
počet obyvateľov Ružinova rekordne 
rastie. S tým ale pribúda aj počet detí -  
a vzniká problém s miestami. 

Celé náklady na škôlky platí naša 
mestská časť „zo svojho“ - a nie je to 
málo. Každé jedno dieťa v škôlke nás  
z obecného rozpočtu stojí takmer 2900 
eur ročne. Hoci ide o veľkú sumu, za 
posledné dva roky sme zvyšovali počet 
miest v škôlkach o viac ako sto každý 
rok. Stále to však nestačí a tento rok 
ešte situáciu skomplikuje fakt, že štát 
zaviedol povinnú predškolskú do-
chádzku - čím zostane menej voľných 
miest pre troj- a štvorročné deti.

Na kapacitné možnosti už narážajú aj 
naše základné školy. Posledná ZŠ bola 
v Ružinove postavená pred 53 rokmi. 
O pár dní však po takmer polstoročí 
spustíme výstavbu novej plnohodnot-
nej základnej školy - rozšírením areálu 
na Medzilaboreckej ulici. Ešte tento 
rok plánujeme začať aj výstavbu ďalšej 
školy rozšírením areálu na Ostredko-
vej. Obe by mali zaplatiť európske fon-
dy - ide o približne 5 miliónov eur, čo 
je tiež rekord v získavaní európskych 
peňazí pre Ružinov.

Príprava projektov na nové školy  
a škôlky je procesom, ktorý trvá celé 
roky. A teším sa, že sa nám to - aj s fi-
nančným krytím - podarilo tak rýchlo. 

Váš starosta

KALENDÁR
5. máj  Poslanecké stredy: 
 Pilková Silvia (Trnávka)

12.máj  Poslanecké stredy: 
 Gašaj Michal (Nivy)

19. máj  Poslanecké stredy: 
 Matúšek Jozef (Starý Ružinov)

26.máj  Poslanecké stredy: 
 Kurhajcová Petra (Trávniky)

2. jún  Poslanecké stredy: 
 Štasselová Lucia (Pošeň) 

9. jún  Poslanecké stredy: 
 Gečevský Nikolaj (Prievoz)

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

časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.

Upozornenie: Z dôvodu lockdownu v tejto chvíli nie je možné uskutočnovať osobné 
stretnutia poslancov s občanmi v budove miestneho úradu. V prípade záujmu 
odporúčame kontaktovať poslancov e-mailom alebo telefonicky. Kontakty sú 
uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).

REKONŠTRUKCIA ÚRADU
NOVÉ CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM 
V najbližších mesiacoch čaká klientské centrum výrazná premena. Po de-
siatkach rokov tak budú priestory miestneho úradu v Ružinove spĺňať pod-
mienky, ktoré na ne v dnešnej dobe kladieme.

Ak ste boli v posledných dňoch na miest-
nom úrade v Ružinove, určite ste si všimli 
čulý pracovný ruch na terasách v jeho 
okolí. V polovici apríla začala prvá fáza 
rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá bude po-
stupne pokračovať v ďalších týždňoch 
premenou kancelárie prvého kontaktu, 
podateľne, vrátnice, pokladne, kancelárie 
overovania podpisov, matriky, ale aj ohla-
sovne pobytov. Vzniknú tak nové priesto-
ry, kde budete môcť vybaviť všetko potreb-
né s dostatočným priestorom a diskrétne. 
Na fotografiách môžete vidieť súčasný stav  
a vizualizáciu vestibulu ako bude vyzerať 
už na jeseň. Hlavná časť rekonštrukcie, 
ktorá najviac ovplyvní chod miestneho 
úradu, sa bude diať počas letných mesia-

cov, kedy jeho služby využíva štatisticky 
najmenej občanov. O všetkých obme-
dzeniach vás budeme včas informovať  
v ďalších vydaniach Ružinovského Echa,  
vo vysielaní TVR, ako aj na webe a facebo-
oku miestnej časti.

foto: archatelier s.r.o.
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VIZUÁLNY SMOG
Z MILETIČKY ZMIZNÚ BILLBOARDY 
Reklamné plochy na oplotení trhoviska vídajú jeho návštevníci už viac ako 
dve desaťročia. Pred niekoľkými týždňami sa to však začalo meniť. Prvé  
billboardy začali miznúť a čoskoro by ich mala byť odstránená dvadsiatka. 

Ružinov už pred niekoľkými rokmi prijal 
uznesenie o tom, že nebude prenajímať 
žiadne svoje pozemky na budovanie re-
klamných plôch. Práve najväčšie brati-
slavské trhovisko Miletička a jeho oplote-
nie však bolo už dlho predtým miestom, 
kde ich bolo umiestnených obzvlášť veľa. 
Zmluvy s billboardovými spoločnosťami 
síce boli rozviazané už takmer pred dvoma 
rokmi, avšak odvtedy prebieha súdny spor. 

Samotné konštatovanie stavebného úra-
du o tom, že ide o tzv. čiernu stavbu, totiž 

nestačí na to, aby mohli byť tieto reklam-
né plochy okamžite spílené a odstránené. 
Skúsenosti s takýmito stavbami totiž uka-
zujú, že podobné súdne spory môžu trvať 
celé roky a výsledok je neistý. 

Na ich odstránení sa preto mestská časť 
dohodla s Asociáciou vonkajšej reklamy, 
ktorá zastrešuje najväčšie reklamné spo-
ločnosti na trhu a tie billboardy odstránili 
na vlastné náklady. Zároveň pokračujú 
rokovania o odstránení zvyšných  reklam-
ných plôch.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: KNIHA SPOMIENOK
Trnavská cesta je jedna z najznámejších 
ciest v Bratislave na rozhraní mestských čas-
tí Ružinov a Nové Meste a okresov Bratisla-
va II a Bratislava III. Začína sa pri známom 
Trnavskom mýte, križuje ulicu Bajkalská  
a ďalej sa napája na Rožňavskú ulicu. Záro-
veň táto cesta slúži aj ako dôležitá trolejbu-
sová radiála.

Štvorprúdová komunikácia je v súčasnosti 
plná áut, v minulosti to však tak nebolo, čo 
dokumentuje aj fotografia z roku 1959. Je na 
nej zachytený bytový dom na Trnavskej ces-
te 12, 14 a 16, ktorú sú si iste pamätajú mno-
hí Bratislavčania. Aj preto je dôležité ucho-
vávať si spomienky. Ak máte aj vy doma 
nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký 
bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenové 
na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi 
zverejníme. 

SPRÁVY
Prihlášky do škôlok

Prihlasovanie detí do škôlok bude vzhľa-
dom na epidemiologickú situáciu aj ten-
tokrát prebiehať elektronicky (online pro-
stredníctvom dotazníka, resp. zaslaním 
prihlášky na e-mailovú adresu konkrét-
neho zariadenia). V prípade, že rodičia 
nemajú prístup na internet, môžu žiadosť 
poslať aj poštou.

Žiadosti bude možné podávať v týžd-
ni od 3. do 7. mája 2021. Vzhľadom na 
zmenu zákona budú prednostne prijíma-
né deti, ktoré dovŕšia do 31. 08. 2021 päť 
rokov a predprimárne vzdelávanie je pre 
nich povinné.

Nezabúdame

Pred niekoľkými týždňami  nás opustil  
vo veku 98 rokov Ján Magál, ktorý v minu-
losti pôsobil ako čestný predseda Sloven-
skej mykologickej spoločnosti pri Sloven-
skej akadémii vied.  Tento  výnimočný 
Ružinovčan v decembri minulého roka 
získal ocenenie mestskej časti Osobnosť 
Ružinova. 

Ponuka práce

Aktuálne ponuky práce Miestneho 
úradu Bratislava – Ružinov nájdete na 
www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pra-
covné miesta“ a na portáli profesia.sk.
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VAKCINAČNÉ CENTRUM BRATISLAVSKEJ ŽUPY
OČKOVANIE RÝCHLO, JEDNODUCHO A POHODLNE
"Som presvedčená, že tak, ako sme dokázali vakcináciou poraziť mnohé smrteľné choroby v minulosti, dokážeme 
aj dnes ochrániť naše životy pred ochorením Covid-19," povedala prezidentka Zuzana Čaputová koncom vlaňajšie-
ho decembra, keď sa nechala zaočkovať prvou dávkou vakcíny. S pandémiou koronavírusu bojuje nielen Sloven-
sko ale aj celý svet už dlhšie ako rok. Lekári  a odborníci pritom hovoria, že jediným riešením je očkovanie. Aj preto 
Bratislavský samosprávny kraj zriadil na futbalovom štadióne na Tehelnom poli najväčšie očkovacie centrum na 
Slovensku. Ružinovské Echo sa bolo pozrieť, aký je proces a organizácia, ktorú chvália stovky ľudí. 

Je krátko pred poludním. Taká obyčajná 
sobota. A nás nohy zaviedli na futbalo-
vý štadión na bratislavské Tehelné pole. 
Medzitým sa človek zamýšľa nad význa-
mom slova obyčajná. Lebo v poslednom 
období sme si už zvykli na to, že naše dni 
sprevádzajú mnohé obmedzenia spojené 
s bojom proti ochoreniu Covid-19. Pred 
bránami moderného športového stánku 
v tom momente postávajú asi  dve de-
siatky ľudí. Postupne však prichádzajú  
a odchádzajú. Po celý deň. Patria medzi 
tie státisíce, ktoré dôverujú vedeckým  
a medicínskym autoritám. Aj preto, aby 
oni, ale aj my ostatní, sme mohli ďalej žiť 
bez obmedzení, sa idú dať zaočkovať pro-
ti koronavírusu. Každý pritom vie, na čo 
myslí ten druhý. Aj keď sa navzájom ne-
poznajú. "Aj ja sa chcem vrátiť k bežnému 
životu," zaznie občas trochu viac nahlas. 

V pokojnej atmosfére pritom načúvajú 
pokynom dobrovoľníkov. Na ich výzvy do-
držiavajú odporúčané dvojmetrové rozo-
stupy. Nikto nemá chuť sa predbiehať. Nie 
je dôvod, lebo každý, kto v tento deň stojí 
v rade, vakcínu dostane. Výberovým sitom 
už raz každý z týchto záujemcov prešiel, 
keď sa registroval do štátnej čakárne.  „Aj 
vy čakáte na očkovanie?“ - pýtajú sa dob-
rovoľníci v žiarivých žltých vestách. Práve 
toto je ten moment, keď sa začína reálna 
cesta za prvým slobodným nádychom bez 
rúška či respirátora. 

Slobodne sa nadýchnuť

Vtedy si človek spomenie aj na slová pre-
zidentky Zuzany Čaputovej. Keď koncom 
decembra dostala prvú dávku vakcíny, 
svojimi slovami upokojovala a vlieva-

la nádej - že už čoskoro môže byť lepšie  
a budeme môcť dýchať slobodnejšie. „Som 
presvedčená, že tak, ako sme dokázali vak-
cináciou poraziť mnohé smrteľné choroby 
v minulosti, dokážeme aj dnes ochrániť 
naše životy pred ochorením Covid-19. 
Nech túto záverečnú skúšku v boji s víru-
som zvládneme úspešne a naše odriekanie 
počas pandémie nevyjde nazmar,“ hovori-
la vtedy.

Teraz, niekde tam v tom 10-metrovom 
rade medzi tabuľou s označím „očkova-
nie“ a dverami s nápisom „vstup“ stoja 
rodičia, starí rodičia ale aj ľudia z prvej lí-
nie. Mnohých z nich sa „dotkla“ smrť na 
ochorenie Covid-19, s ktorým už viac ako 
rok zápasí celý svet. Niektorí z nich prišli  
o rodičov či priateľov. „Nech sa páči, môže-
te si prejsť,“ hovorí v tom jeden z dobrovoľ-
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níkov.  Osobné údaje vám skontrolujú pri 
jednom z pultov vo vstupnej hale. Obavy 
nemusí mať nikto. A kto ich má, iste rých-
lo pookreje. Medzi čoskoro zaočkovanými 
ľuďmi sa totiž pohybujú zdravotní klauni. 

Aj vďaka nim je aspoň na očiach ľudí vi-
dieť, že sa usmievajú. 

Služba obyvateľom

Krátkou uličkou po rýchlom overení úda-
jov sa presúvajú do haly, kde v dlhom rade 
za stolíkmi sedí 12 lekárov. „Spoločne si 
prejdeme tento dotazník,“ inštruuje každý 
jeden z nich. Všetky pochybnosti a možné 
komplikácie treba vylúčiť hneď na úvod. 
Na diskusiu o zdravotnom stave každého 
pacienta je dostatočný priestor. Ak nesta-
čí názor jedného odborníka, pridajú sa 
aj ďalší. Na celý proces dohliada riaditeľ 
odboru zdravotníctva Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a lekár Tomáš Szalay. 
„Zriadenie veľkokapacitného očkovacieho 
centra vnímam, a myslím si, že môžem ho-
voriť za všetkých, ktorí za tým stoja a ktorí 
tam víkend čo víkend pracujú, veľmi pozi-
tívne najmä ako službu obyvateľom nášho 
kraja,“ hovorí s tým, že očkovanie je svetlo 
na konci tunela a všetci pracujú s obrov-
ským optimizmom, aby „ukončili krízu, 
ktorá nás tu už rok kvári.“

Víkendovú „očkovaciu“ šichtu ťahá dok-
tor Szalay v najväčšom očkovacom cen-
tre na  Slovensku pod patronátom Brati-
slavského samosprávneho kraja už šiesty 
víkend. Predtým dva víkendy dozoroval 
"pilotný" projekt v poliklinike v bratislav-
skej Karlovej Vsi. Zohranú dvojicu tvorí 
s predsedom Komisie zdravotníctva a so-
ciálnych vecí v bratislavskej župe Jurajom 
Štekláčom. Únavu však ani jednom z nich 
vôbec nebadať. „Toto je moje hobby,“ ho-
vorí druhý menovaný s tým, že energiou 
ho nabíja to, že cíti a vníma zmysel svojej 
práce. Za jediný deň vidia na tomto mieste 
asi 2500 ľudských tvárí. Avšak prekrytých 
respirátormi.

Očkovať by mohli aj viac

Aj preto robia všetko, čo je v ich silách, aby 
sme ich - my všetci - mohli čo najskôr od-
ložiť. Ak to bude nutné a zároveň možné, 
Bratislavský samosprávny kraj je pripra-
vený navýšiť kapacity. „Momentálne sme 
limitovaní aj dodávkou vakcín,“ objasňu-
je hovorkyňa Lucia Forman Habancová. 
Áno, aj tu funguje ten paradox. Kým na 
východe Slovenska sú voľné kapacity, na 
západe chýbajú. Pred sebou má však ten-
to tím jasnú víziu. Vyhrať boj s koronaví-
rusom a teda zaočkovať čo najväčší počet 
ľudí. Po konzultácii s lekárom sa pacient 

odoberie do malej kabínky. Celý proces 
očkovania trvá necelú minútu. Pohodlnej-
šie sa budete cítiť, keď si oblečiete tričko  
s krátkym rukávom, keďže vakcína sa apli-
kuje do ramena.

Jednoduchá dostupnosť  

V bratislavskej župe je zaočkovaných oko-
lo 30 percent ľudí. „Ako županovi Brati-
slavského kraja, ktorý má približne 660 
tisíc obyvateľov, mi záleží na tom, aby sa 
pandémia čím skôr skončila. Preto sme 
aj prišli s myšlienkou veľkokapacitného 
očkovacieho centra,“ objasňuje jeho pred-
seda Juraj Droba. Neočkujú sa deti a ľudia  
s rôznymi obmedzeniami. 

V hre, kde toto centrum zriadiť, bolo viace-
ro lokalít. Rozhodujúce boli priestory, ale aj 
možnosť dopravy. V okolí Tehelného poľa je 
to bez problémov. Navyše prvá hodina par-
kovania v podzemnej garáži je bezplatná, za 
ten čas očkovanie určite stihnete.

V priestoroch moderného štadióna sa pri-
tom dbá na bezpečnosť a hygienu na plnej 
čiare. Cirkuláciu vzduchu zabezpečuje 
špeciálna filtrácia, dezinfekciu zase germi-
cídne žiariče. 

Kolektívna imunita

Medzi tými, ktorí si organizáciu vyskúšali 
na vlastnej koži, je aj pán Rudolf. Keď do-
stal šancu dať sa zaočkovať, chopil sa jej 
naplno. „Chcem prispieť ku kolektívnej 
imunite. Už rok sme zatvorení, je to jediná 
cesta, ako z toho von,“ hovorí muž, z kto-
rého sála príjemná energia. 

Nechať sa odfotiť pri očkovaní nie je pre 
neho žiaden problém. Aj toto môže byť 
odkaz pre tých, ktorí ešte pochybujú. „Je to 
naša práca. Tí, ktorí chcú, tých zaočkovať. 
A ostatným vysvetliť, prečo je to správne,“ 
dopĺňa doktor Štekláč slová zaočkovaného 
pána Rudolfa. 

Treba vylúčiť komplikácie

Jemu aj tisícom ďalších odporučia, aby 
v očkovacom centre pobudol ešte aspoň 
15 minút. Pred odchodom zaočkovaných 
chce mať zdravotnícky personál istotu, že 
nikto nemá žiadne komplikácie. Keby sa 
vyskytli neskôr počas ďalších dní či nocí 
- napr. zvýšená teplota či tlak, odporúčajú 
bezodkladne kontaktovať svojho lekára. 
Najbližšie hodiny po očkovaní by ste sa 
tiež mali vyhnúť námahe a fyzickej akti-
vite. 

Tieto minúty využívajú pritom už zaoč-
kovaní rôzne. Mnohí adresujú organizáto-
rom na sociálnych sieťach slová uznania. 
Odpisuje im samotný župan Droba. Ďaku-
je aj za svojich kolegov a ľuďom zase za to, 
že sa dávajú očkovať. 

Z opodiaľ medzitým zrazu znie príjemná 
živá hudba. To aj zdravotní klauni sprí-
jemňujú desiatkam ľudí posledné minúty 
na národnom futbalovom štadióne. Jed-
ným očkom sa prizerajú aj prítomní zá-
chranári. Aj vtedy sú však v pohotovosti. 
Ak by niekomu prišlo nevoľno, sú pripra-
vení okamžite zasiahnuť. Teraz sú však 
kóje určené na takéto prípady prázdne. 
Stoličky pri lekároch sú však stále všetky 
obsadené...  
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EKOLOGICKÉ PROJEKTY 
DAŽĎOVÁ ZÁHRADA NA NEVÄDZOVEJ
Keď v najbližšej dobe uvidíte kopať jamy na trávniku neďaleko Retra, nemusíte mať obavy. Nič neničia, práve na-
opak. Na tomto mieste vznikne naša prvá dažďová záhrada, ktorá bude vodu v území zadržiavať a v období sucha 
postupne uvoľňovať do svojho okolia.

Lokalita v okolí Retra je známa aj tým, že 
sú tu pri búrkach ulice plné dažďovej vody. 
Problém však nie je len v kanalizačných 
vpustiach. Celá táto plocha sa nachádza  
v najnižšom bode ulice a zároveň sem ste-
ká voda zo svahu. Jedným z riešení ako 
riziko zaplavovania obmedziť, je vybudo-
vanie dažďovej záhrady.

Ako to funguje?

Dažďové záhrady vytvárajú priestor, ktorý 
uľahčuje vsakovanie vody z prívalových 
dažďov, ktoré môžu byť  mimoriadne ne-
bezpečné a môžu napáchať veľké škody,  
a sú tak významným vodozádržným prv-
kom tzv. zelenej infraštruktúry. Aby bola 
takáto záhrada plne funkčná, je potrebné 
upraviť jej profil. 

V prvej fáze sa najskôr odstráni starý tráv-
nik a odstráni zemina do hĺbky 60 cm. Na 
geotextíliu, ktorá prepúšťa vodu, sa uloží 
do výšky 30 cm kamenná drvina, na ňu 
ďalšia vrstva geotextílie a napokon približ-
ne 40 cm zeminy. 

Skutočná záhrada

Napriek svojej vodozádržnej funkcii bude 
toto miesto stále aj záhradnou plochou.  
O túto funkciu tak určite nepríde. Na 189 m2 

totiž vysadíme takmer dvetisíc trvaliek  
a okrasných tráv a povrch upravíme mul-
čovacou kôrou. 

Už čoskoro tu tak pribudnú aj stovky ko-
satcov, ľalioviek, alchemík, ale napríklad aj 
echinaceí. Tie iste potešia nielen oko Ruži-
novčanov, ale človek pri pohľade na ne aj 
pookreje na duši.

Ružinovské predzáhradky

V priebehu posledných týždňov ste nás za-
plavili množstvom žiadostí o príspevok na 
skrášlenie vašich predzáhradok. Prví z vás 
už s prácami aj začali a onedlho nás tak pri 
prechádzkach čaká pohľad na krásne záho-
ny. Kto má záujem, môže o podporu ešte 
požiadať.  Svoje žiadosti môžete posielať aj 
naďalej, katalóg rastlín a presné inštrukcie 
ako postupovať nájdete na www.ruzinov.sk. 

Takto sa mení predzáhradka na Velehrad-
skej 36.
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VÝSLEDKY PRIESKUMU
JAZERO ROHLÍK: ČO CHCÚ OBYVATELIA?
Upravené plochy, zrekonštruované chodníky a funkčné osvetlenie. To všetko architekti zapracujú do pripravované-
ho projektu revitalizácie jazera Rohlík. Najdôležitejšou správou pre ľudí z okolia je však to, že prírodná atmosféra 
tejto lokality ostane aj naďalej zachovaná.

Pred niekoľkými týždňami sa mnohí z vás 
zúčastnili prieskumu o budúcnosti jed-
nej z najobľúbenejších lokalít v Ružinove. 
Toto miesto čaká v najbližšej dobe obno-
va, ktorú pripravuje Metropolitný inštitút 
Bratislava (MIB). Aby pripravovaná zmena 
odrážala to, čo obyvatelia zo susedstva od 
tohto miesta očakávajú, zozbieral MIB ná-
zory, postrehy a skúsenosti budú slúžiť ako 
základ pre plánovanú obnovu. 

Až 81,29 % respondentov a respondentiek 
dotazníkového prieskumu tvorili miest-
ni obyvatelia a obyvateľky, a preto jeho 

výsledky reprezentujú názory ľudí, ktorí 
budú tieto zmeny vnímať najviac.

Najväčšiu hodnotu má pre nich príroda, 
resp. prírodné prvky, pozitívne hodnotili 
aj množstvo a „divokosť“ miestnej zelene, 
ktorú by chceli rozšíriť a zlepšiť jej starost-
livosť najmä vo vytypovaných miestach. 
Ide napríklad o severný cíp jazera pri po-
liklinike, kde sa najmä v neupravovanom 
a prehustenom poraste často hromadí od-
pad. Takéto miesta budú v rámci obnovy 
upravené a k zeleni, ktorá je pri jazere te-
raz, pribudne aj nová.

Najčastejšie ľuďom chýba pešie prepojenie 
brehov, či možnosť prechádzky okolo celé-
ho obvodu jazera. Úpravou brehov sa zlep-
ší požadovaný prístup aj pre ľudí s rôznymi 
obmedzeniami pohybu a bližší kontakt  
s vodou. Často sa spomínal aj stav chod-
níkov. Výmenou vhodnejších povrchov sa 
odstráni premáčanie či bahnenie, čo sprí-
jemní pohybovú kvalitu chodcom aj špor-
tovcom.

Neporiadok a zanedbanosť prekážajú naj-
mä v problémových miestach, ako napr. 
„skryté“ schody alebo priestory pri polikli-
nike a nemocnici, kde sa diali rôzne aktivi-
ty často spojené s konzumáciou alkoholu. 
S týmto spojený znížený pocit bezpečnosti 
sa zlepší doplnením osvetlenia v nočných 
hodinách, a to všetko tak, aby nerušilo 
miestne živočíchy. Aj keď si lavičky mno-
ho odpovedajúcich ľudí spojilo s rušivými 
aktivitami mladých najmä vo večerných 
hodinách, 65,9 % opýtaných však uviedlo, 
že by chcelo viac lavičiek a košov. 

Odporúčania a podnety z participácie, do 
ktorej sa zapojilo vyše dvetisíc ľudí, archi-
tekti spracujú a premietnu do konkrétnych 
návrhov úprav a zmien, ktoré vám násled-
ne predstavíme v ďalších číslach Ružinov-
ského Echa. Začiatok revitalizácie je naplá-
novaný v roku 2022.

obzvášť za LIEKY na RIEDENIE KRVI, ASTMU a CUKROVKU.

Milgamma® N 
1

100 kapsúl

Lioton® gél 100 000 2

100 g  obsahuje heparín

  

    
10,80 €/100 g

  

PROSTATA 
Prostamol® UNO 1

60 kapsúl, obsahuje serenoa repens    

-22%

2207

-20%

26 622090 €

-33%
19 6012 99 €

-16%
12 9610 80 €

16 15 €

MOBIVENAL® micro
100 + 20 (120) tabliet, výživový doplnok

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet, výživový doplnok

Košická 56 Ružinov
(pri trhovisku Miletičova)
02 5556 9005

-24%
18 4013 95 €

1 - liek na vnútorné použitie 2 - liek na vonkajšie použitie Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku. Platí do vypredania zásob. 

Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poistovňou a nákupe volnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona c. 363/2011 Z. z.

  

-26%

153111 98 €

Y 
C r

apsú

KĹB
ond osulf® 400 1

60 k obsahuje chondroitínsulfát
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ZLOŽITÉ TÉMY JEDNODUCHO
PRAVIDLÁ PRI REKONŠTRUKCIÁCH A NADSTAVBÁCH
Stavebná legislatíva nerieši len veľké developerské projekty, ale určuje pravidlá aj v prípadoch, keď si chcete „len“ 
zveľadiť vlastné bývanie. Prinášame vám stručný prehľad najčastejších prešľapov, ktoré sa objavujú pri prestav-
bách rodinných domov a bytov.

Prvou a najväčšou chybou je názor, že na 
úpravy už hotovej stavby nie je potrebné 
stavebné povolenie a stačí len ohlásenie. 
Každý zásah, ktorý mení charakter budovy 
a ktorý môže mať vplyv na jeho bezpečné 
používanie (napr. statiku), vyžaduje sta-
vebné povolenie. Ani v prípade ohlásenia 
však nestačí poslať na stavebný úrad in-
formáciu a hneď sa pustiť do prestavby.  
S tou musíte počkať až do momentu, kedy 
dostanete písomné oznámenie stavebného 
úradu, že proti uskutočneniu stavebných 
prác nemá námietky.

Môj dom...

Môj dom síce je môj hrad, ale aj v tomto 
prípade platí, že malý domček po starej 
mame si len tak prestavať na modernú vilu 
a nadstaviť ďalšie poschodie nemôžete. Ak 
máte na dome klasické podkrovie a chce-
te si ho prerobiť na plnohodnotné druhé 
podlažie, potrebujete stavebné povolenie. 
Ak máte rovnú strechu a chcete si nadsta-
viť tzv. ustúpené podlažie, ktoré bude mať 
menej ako 50 percent podlahovej plochy 

prízemia, taktiež potrebujete stavebné po-
volenie. 

Ak však chcete vytiahnuť dom do výšky 
na väčšej ploche, prípadne až o kompletné 
poschodie s rovnakou podlahovou plo-
chou ako prízemie, musíte absolvovať aj 
územné konanie (pozn. – o postupe sme 
písali v predchádzajúcom čísle Ružinov-
ského Echa). Rovnaký postup platí, ak 
chcete spraviť k domu prístavbu – pokiaľ 
sa mení pôdorys domu, potrebujete získať 
najskôr územné rozhodnutie.

Ohlásenie vs. povolenie

Pri zväčšovaní stavby je však dôležité pa-
mätať aj na ďalšiu zásadnú vec – a tou sú 
parkovacie miesta, najmä vzhľadom na 
dnešnú situáciu s parkovaním. V takomto 
prípade zákon posudzuje nadstavbu rov-
nako ako novostavbu a primerane k veľ-
kosti je podmienkou vydania stavebného 
povolenia pre takúto stavbu aj zabezpeče-
nie parkovania, čo však neznamená „bez-
problémové parkovanie na ulici pri dome“.

Rekonštrukcie v byte sú tým, čo vyvoláva 
u niektorých susedov najviac podozrení  
a predstavuje to aj nezanedbateľnú časť 
podnetov adresovaných stavebnému úradu. 

Ak vykonávate len bežné udržiavacie práce 
ako maľovanie, oprava rozvodov, výmena 
vane, toalety alebo kuchynskej linky, nepo-
trebujete na to žiadne povolenie, ani o tom 
nemusíte stavebný úrad informovať. Iné 
to však je v prípade, ak chcete meniť dis-
pozíciu bytu a rozhodnete sa vybúrať ale-
bo presunúť nenosnú priečku. Pri takejto 
úprave sa vyžaduje ohlásenie, ku ktorému 
je potrebné zdokladovať pôvodný a navr-
hovaný stav. Akékoľvek práce môžu začať 
až potom, ako dostanete písomné ozná-
menie stavebného úradu, že proti usku-
točneniu stavebných prác nemá námietky.  
V prípade, že navrhované zmeny pred-
stavujú väčší zásah, môže úrad vyžadovať 
stavebné povolenie. Aj viacero takýchto 
„menších“ zmien, najmä v prípade veľkých 
bytoviek, predstavuje nezanedbateľný zá-
sah do statiky domu a môže mať pre jeho 
obyvateľov fatálne následky.

Čo potrebujete riešiť? súhlas  
spoluvlastníkov v dome 

stavebné  
povolenie ohlásenie

rekonštrukcia výťahu áno v prípade výmeny v prípade  
udržiavacích prác

zmena dispozície – kuchyňa za kúpeľňu  
(kvôli presunom potrubia) áno áno nie

zmena dispozície – búranie nenosných priečok - - áno

zmena dispozície – búranie nosných stien áno áno -

umiestnenie reklamy (reklamnej stavby) na dome áno nad 3 m2,  
resp. svetelná reklama do 3 m2

umiestnenie klimatizačnej jednotky na fasáde domu áno - -

zasklievanie balkónov áno pevné pohyblivé
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PRÁVNE PORADENSTVO
DEDIČSTVO: JE MÔJ MAJETOK NAOZAJ MÔJ?
Smrť nie je niečo, na čo by sme mysleli radi. Ale aj smutné okamihy života majú svoju praktickú stránku. Najmä  
v prípadoch, kedy sa naši potenciálni dediči nesprávajú tak, ako by sme od nich čakali. O tom, či môžeme vydediť 
svoje dieťa, alebo má po našej smrti nárok na náš majetok aj vtedy, ak si to vyslovene neželáme, sme sa rozprávali 
s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o.

Občiansky zákonník umožňuje poruči-
teľovi prostredníctvom závetu určiť, kto 
bude dedičom jeho majetku (celého alebo 
niektorej jeho časti). V záujme ochrany 
majetkových práv potomkov poručiteľa 
však zároveň vytvára kategóriu tzv. neo-
pomenuteľných dedičov, ktorými sú práve 
deti. Maloletí potomkovia musia dostať 
aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedič-
ský podiel zo zákona a plnoletí polovicu. 
Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti 
neplatný, ak nedošlo k ich vydedeniu. 

Ak poručiteľ v závete neuviedol ako dedi-
čov svoje deti, je závet v tejto časti relatívne 
neplatný. Znamená to, že deti poručiteľa 
sa musia tejto neplatnosti dovolať v de-
dičskom konaní, inak nadobudne majetok 
osoba povolaná závetom. Znamená to, že 
nie je možné úplne „vydediť“ potomka. 
Jediným spôsobom, ako zamedziť dedeniu 
potomka, je spísanie listiny o vydedení. 
Vydedením sa rozumie jednostranný vý-
slovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým 
sa odníma potomkovi ako neopomenu-
teľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak 
patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jed-
nostranný právny úkon poručiteľa musí 
spĺňať zákonom dané náležitosti. 

V prípade listiny o vydedení zákon vyžadu-
je splnenie rovnakých podmienok ako pri 
závete, t.j. môže byť zriadená vlastnou ru-
kou, alebo v inej písomnej forme za účasti 
svedkov alebo vo forme notárskej zápisni-
ce a zároveň musí byť na listine uvedený 
deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná. 

Vlastnoručná listina o vydedení musí byť 
napísaná a podpísaná vlastnou rukou. Ak 
ju nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou 
rukou podpísať a pred dvoma svedkami 
súčasne prítomnými a výslovne prejaviť, 
že listina obsahuje jeho vôľu. Svedkovia sa 
musia na listinu podpísať. 

Odporúčame zriadenie listiny o vydedení 
vo forme notárskej zápisnice, čo eliminu-
je riziká jej neplatnosti pre formálne vady. 
Zároveň ju notár povinne registruje v No-
társkom centrálnom registri závetov s pô-
sobnosťou pre celé Slovensko, vďaka čomu 
má poručiteľ istotu, že notár, ktorý bude 
prejednávať dedičstvo, sa k nej dostane. 

Kľúčovým faktorom pre vydedenie je jasné 
uvedenie dôvodu. V záujme predchádza-
niu neurčitosti a preukázateľnosti existen-
cie dôvodu pre vydedenie je vhodné, aby 
poručiteľ v listine o vydedení uviedol kon-
krétny dôvod a neuvádzal len citát zo zá-
kona alebo odkaz na konkrétny paragraf. 

Vydediť potomka môže poručiteľ len ak:
a)  v rozpore s dobrými mravmi neposkytol 

poručiteľovi potrebnú pomoc v choro-
be, v starobe alebo v iných závažných 
prípadoch,

b)  o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdi-
vý záujem, ktorý by ako potomok mal 
prejavovať,

c)  bol odsúdený pre úmyselný trestný čin 
na trest odňatia slobody v trvaní najme-
nej jedného roka,

d)  trvalo vedie neusporiadaný život.

Rozsah tohto článku nám neumožňuje 
venovať sa jednotlivým dôvodom podrob-
ne, ale vo všeobecnosti možno povedať, že 
každý z nich, okrem odsúdenia za trestný 
čin, môže vydedený potomok spochybniť 
a v konečnom dôsledku bude o platnosti 
vydedenia musieť rozhodnúť súd, ktorý na 
základe vykonaného dokazovania bude po-
sudzovať existenciu dôvodu pre vydedenie. 

Ak poručiteľ chce vydediť aj svoje vnúčatá, 
musí to výslovne uviesť v listine o vyde-
dení, v opačnom prípade, ak by vydedený 
dedič zomrel skôr ako poručiteľ, vydede-
nie by bolo neúčinné a po smrti poruči-
teľa by potomkovia zosnulého, neúčinne 
vydedeného dediča mali nárok na svoj 
zákonný dedičský podiel. Ak človeku ide  
o vydedenie potomka, ani závet, ani listina 
o vydedení neznamenajú istotu, že napokon 
nič nedostane. A to najmä v prípade, ak sa 
neopomenuteľný dedič domáha relatívnej 
neplatnosti závetu alebo vydedený dedič 
namieta neplatnosť listiny o vydedení. 

Pokiaľ poručiteľ jednoznačne nechce, aby 
po ňom potomok dedil, odporúčame, aby 
majetok daroval alebo predal ešte za svoj-
ho života. V prípade jeho smrti už potom 
nebude predmetom dedičstva žiadny ma-
jetok. Samozrejme, keď sa človek rozhodne 
pre takýto krok, je potrebné myslieť aj na 
zriadenie vecného bremena doživotného 
užívania, najmä ak ide o byt, kde býva. 

AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú 
časť právnu poradňu pre seniorov.   

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia* 

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky:  0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!

* s plnou úhradou pacienta

www.ortoinova.sk

Ortopéd MUDr. Pavol Patro a sestra Mgr. Zuzana 
Schmidtová s pacientkou.

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

a kĺbovej chrupavky

Liečba fibrínovým derivátom bohatým  
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu

+

1 kúra až na 6-12 mesiacov
Zdravotnícke pomôcky

Nájdete nás v zdravotnom stredisku MEDICENTRUM TRNÁVKA, 
ul. Pavlovičova 3 v Bratislave.
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 ŠANCA NA NÁVRAT DO NORMÁLU 
 Už dlhšie ako rok zažívame situáciu, akú sme doteraz nepoznali  
 a akú si,  verím, už ani nikdy nezopakujeme. Celé mesiace všetci  
 rozprávame o tom, ako nám chýbajú veci, na ktoré sme boli zvyknutí.  
 Teraz máme  príležitosť to zmeniť. Očkovanie sa naplno rozbieha  
 a v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa už očkovali  
 aj ľudí nad štyridsať rokov. To, že vakcína je naša jediná šanca na  
 návrat do normálu, nie je názor, je to vedecký fakt. Záleží na nás,  
 ako chceme žiť. Či chceme opäť stretávať svoju rodinu a priateľov bez  
 strachu, že by sme ich mohli nakaziť, alebo že by oni mohli nakaziť  
 nás. Či chceme opäť pracovať bez obmedzení. Či chceme cestovať. Či  
 chceme znova pozdraviť  blízkych objatím. Alebo či chceme znova  
 vidieť úsmev človeka, ktorý  ide oproti nám po ulici. Je to len na nás.
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OSOBNOSTI O VÝZNAME OČKOVANIA
VAKCÍNA PRINESIE SLOBODU A NORMÁLNY ŽIVOT
Chcem chrániť seba aj svojich blízkych, túžim slobodne cestovať, je to spôsob, ako si užívať život... ozýva sa naj-
častejšie v rozhovoroch o očkovaní proti koronavírusu. Rovnako sú na tom aj osobnosti, ktorým Ružinovské Echo 
položilo jedinú otázku: Prečo je pre vás dôležité dať sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19? 

Pavol Čekan
biochemik

Dám sa zaočkovať, pretože ma táto vak-
cína ochráni pred ťažkým priebehom 
Covid-19, a teda nebudem hospitalizovaný 
a nebudem zaťažovať nemocnice, ktoré sa 
tak môžu venovať iným pacientom. Dám 
sa zaočkovať, aby som prispel ku kolek-
tívnej imunite našej spoločnosti. Dám sa 
zaočkovať, aby som mohol slobodne ces-
tovať, aby moje deti mohli ísť do škôl, aby 
som sa mohol stretávať s priateľmi a ro-
dinou, aby som znova mohol hrať florbal  
s kamošmi, aby som mohol ísť na koncert, 
do reštaurácie, do divadla, aby som mohol 
znova normálne žiť.

Adela Vinczeová
moderátorka

Očkovanie je bežnou výbavou obrany pro-
ti vírusom. Vždy tu niečo nové bolo a bude 
a naša individuálna imunita nemusí stačiť. 
Očkovanie nie je pre mňa zďaleka otáz-

kou vnútorného nadšenia, ale aktuálne 
inú cestu nemáme. Všetci sa chceme vrátiť 
do normálu a hoc by som možno ja ťažký 
priebeh nemusela mať, beriem to ako gesto 
spolupatričnosti voči spoločnosti. 

Lenka Čviriková Hriadelová 
moderátorka

Je dôležité zočkovať sa proti koronavírusu, 
lebo vďaka tomu si proti nemu vytvoríme 
protilátky a budeme sa cítiť bezpečnejšie. 
Je to naša jediná cesta k slobode.

Zora Czoborová 
fitneska

Môj otec je lekár a mama zdravotná sestra, 
v tomto absolútne dôverujem zdravotní-
kom. Z minulosti vidíme, že pandémiu sa 
podarilo prekonať vďaka vakcíne. Chcem 
si užívať spoločnosť mojich rodičov, chcem 
ich chrániť, rovnako aj seba a moje okolie. 
A túžim po tom, aby sa život vrátil do ob-
dobia, ako bol pred pandémiou. 

Ján Volko 
atlét, šprintér, majster Európy

V prvom rade ide o bezpečnosť mo-
jich najbližších, aby som ich neohrozil.  
A v druhom rade mi to určite môže po-
môcť pri športe, a teda s cestovaním. Aj 
keď si myslím, že očkovanie nebude po-
vinné na najbližšiu olympiádu. Rozhodne 
by som však išiel. Nie asi teraz pred OH, 
ale po olympiáde určite.

Zuzana Baťová
riaditeľka ŠÚKL

Pandémia Covid-19 spôsobila v celej spo-
ločnosti značné sociálne i ekonomické 
škody a najmä si vyžiadala veľké množ-
stvo životov. Nevieme, koľko ľudí, ktorí 
chorobu prekonali, zostane s dlhodobými 
následkami. Vírus SARS-CoV-2 a infekcia, 
ktorú spôsobuje, je veľmi nevyspytateľná 
a ťažko ju znášajú aj mnohí inak zdraví  
a mladí ľudia. Vakcíny sú momentálne 
najlepšou cestou ako ochoreniu predchá-
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dzať. V súčasnosti majú vakcíny najväčší 
benefit najmä pre zaočkovaných v tom, že 
neochorejú, alebo sa aspoň vyhnú ťažké-
mu priebehu ochorenia. A v neposlednom 
rade, podľa predbežných výsledkov sa tiež 
ukazuje, že očkovaním sa značne znižuje 
prenos vírusu.

Fero Joke 
komik

Určite sa dám zaočkovať, lebo to vidím 
ako jedinú cestu ako z „tohto celého“ von. 
Očkovania tu máme celé desaťročia a za-
chránili veľa životov. Ja sa dám zaočkovať 
aj preto, aby som chránil nielen seba, ale aj 
ostatných v rámci kolektívnej imunity. 

Vlado Kobielsky
herec

Očkovanie nebude čarovným prútikom, 
ktorým sa všetko za sekundu zmení, ale ak 
by som mal prísť ja sám, alebo moji naj-
bližší ku komplikáciám s Covidom, viem, 
že som urobil všetko preto, aby som tomu 
zabránil.

Július Hodosy
primár Centrálneho prijímacieho oddele-
nia, Univerzitná nemocnica Bratislava

Zaočkovať som sa dal preto, lebo chcem 
začať žiť ako pred pandémiou. Rád by som 
chodil von, stretával sa s kamarátmi, išiel  
s deťmi do kina,... Takisto by som rád 
chránil aj ostatných svojich blízkych. Pre-
čo by sa mali dať zaočkovať ostatní? Preto-
že na Covid-19 nie je momentálne liečba  
a dostať Covid-19 je viac menej ako hrať 
ruskú ruletu, ako to dopadne. Možná je 
momentálne len prevencia. Tá sa ukazuje 
ako veľmi účinná. Iste, nové kmene, mu-
tácie vírusu to všetko môže situáciu ešte 
skomplikovať. Ale po roku zavretia všetké-
ho sa jednoducho potrebujeme všetci opäť 
nadýchnuť. 

Juraj Stern
ekonóm, vysokoškolský pedagóg

Patrím ku generácii, ktorá bola v minulosti 
bežne očkovaná, vďaka čomu som nemal 
obrnu, čierny kašeľ či tetanus. Práve preto 
si myslím, že takéto očkovanie dáva zmysel 
a je veľmi dôležité. Ak chcete chrániť seba  
a svojich blízkych, rozhodne očkovanie 
odporúčam.

Kristína Tormová
herečka, spisovateľka

Všeobecne je dôležité zaočkovať sa preto, 
aby sme mohli fungovať tak ako vo svete 
„predcovidovom“. Za mňa je to dôleži-

té preto, aby som mohla stretávať ľudí,  
s ktorými mi je dobre a ktorí majú pre mňa 
veľký význam a tiež preto, aby som mohla 
chodiť do práce bez zlého pocitu, že kaž-
dým návratom môžem ohroziť svoje deti, 
či blízkych. Bude pre mňa veľkým momen-
tom, ak sa situácia vďaka očkovaniu zlepší 
natoľko, že nášmu synovi, ktorý má rok  
a pol, budem môcť ukázať bežný svet.  
A tiež preto, aby som mohla opäť hrať  
divadlo a aby som mohla opäť chodiť do 
divadla a na koncerty. 

Gabriela Marcinková
herečka

Je to jediná možnosť, ktorú momentálne 
máme. Ešte nikto nič lepšie nevymyslel.

Kristína Kövešová
redaktorka

Ja osobne sa dám zaočkovať, keď na mňa 
príde rad. Je to momentálne jediný spôsob, 
ako sa môžeme vrátiť do normálneho živo-
ta. Chápem, že sme už všetci unavení, no 
verím, že to skoro prekonáme.

Noël Czuczor 
herec

Očkovanie je pre mňa tým jediným vidi-
teľným riešením pandemickej situácie. Je 
to spôsob ako ochrániť tých najzraniteľ-
nejších a tiež našich blízkych. Od začiatku 
tejto situácie som necestoval a nevidel svo-
ju mamu ani sestru, obe žijú v zahraničí.  
A je nás takých mnoho. Aj preto verím, že 
sa to čoskoro zmení, a že očkovanie nás 
všetkých opäť geograficky aj bytostne zblíži.

Peter Ondrejička 
herec

Ľudia by sa nemali nechať odradiť vlnami 
paniky a strachu z nevedomosti ohľadom 
účinnosti vakcíny. Pretože ak by sme sa  
k očkovaniam stavali rovnako ako dnes aj 
v minulosti, tak by sme tu boli všetci s obr-
nami a chorobami, ktoré dnes vôbec nev-
nímame ako život ohrozujúce.

Juraj Droba
predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja

Ako županovi Bratislavského kraja mi 
záleží na tom, aby sa pandémia čím skôr 
skončila. Očkovanie vnímam ako nádej 
návratu do bežného života bez obmedze-
ní. Očkovanie je slobodná voľba každého 
z nás, ale ja ho jednoznačne podporujem. 
Chápem obavy niektorých ľudí, ale som 
presvedčený o tom, že skutočnou hrozbou 
je vírus, nie vakcína.

Emanuel Kohút
volejbalista 

Je to cesta, ako chrániť najbližších, stretnúť 
sa s kamarátmi, užívať si život a ako športo-
vec, ktorý pôsobil aj v zahraničí, hovorím, 
že je to aj spôsob, ako slobodne cestovať.

Ján Bazovský 
dopravný analytik

Tak ako za volantom, aj v tejto situácii sa 
treba správať logicky a treba reagovať na 
vzniknutú situáciu. Keďže na koronavírus 
nie je liek, jediný spôsob, ako chrániť seba 
aj ostatných, je vakcinácia.

Vladimír Krčméry
lekár, vedec

Po prvé, už prvá dávka vakcíny chráni 
pred úmrtím a ťažkým priebehom ochore-
nia Covid-19 a po druhé, pri zaočkovaní 
viac ako 60 % obyvateľstva Slovenska sa in-
fekcia zatlačí do sporadickej formy a bude 
možné zrušiť väčšinu opatrení. 

Mirka Ábelová
poetka

Ja som celkovo prívrženkyňa očkova-
nia, dôverujem vede, vedcom a pokro-
ku. Toto očkovanie považujem za ne-
smierne dôležité: na prvom mieste je 
totiž ochrana pred ťažkým priebehom 
ochorenia, na druhom je to ochrana na-
šich blízkych, ale aj všetkých, ktorí zatiaľ 
zaočkovaní nie sú alebo nemôžu byť. No  
a zároveň je to priepustka na slobodu. Dú-
fam, že sa čím skôr podarí zaočkovať čo 
najviac ľudí, aby sme si už mohli trošku 
vydýchnuť a začať normálnejšie žiť.

Petra Poláčiková
moderátorka

Očkovanie zachraňuje životy. Navyše je to 
zrejme asi jediný spôsob, ako vrátiť náš ži-
vot do normálu. Chcem tráviť svoj čas s ro-
dinou a kamarátmi bez strachu, či obme-
dzení a to kdekoľvek a kedykoľvek sa nám 
bude chcieť. Očkovanie je sloboda.

Robert Krause
neuropsychológ

V situácii plnej mnohých nepodložených 
správ je dôležité veriť odborníkom, kto-
rí sú v danej oblasti špecialisti a ktorých 
vyjadrenia zohľadňujú odbornú stránku 
danej problematiky. V otázke očkovania sa 
celosvetovo odborníci už dlhú dobu zho-
dujú na tom, že vakcinácia jednoznačne 
zachraňuje ľudské životy (a preto je dôle-
žité venovať pozornosť faktom).
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DO PRÁCE NA BICYKLI
NOVÉ CYKLOSTOJANY NA VIETNAMSKEJ
Záleží vám na lepšom životnom prostredí a do leta chcete byť vo forme? Dá sa to spojiť. Stačí, keď namiesto auta 
vytiahnete bicykel. Aby bola jazda na takomto prostriedku ešte väčším potešením, môžete využiť aj cyklostojisko, 
ktoré nájdete pri parčíku na Vietnamskej ulici na Trnávke.

Ružinov sa už niekoľko rokov zapája do 
celonárodnej súťaže Do práce na bicyk-
li. Vďaka minuloročnej účasti množstva  
Ružinovčanov naša mestská časť dostala 
od sponzora tejto kampane, Slovenskej 
sporiteľne, kompletné cyklostojisko aj  
s pumpou. To získalo päť miest, ktoré spl-
nili základnú podmienku. Tou bola účasť 
stovky obyvateľov registrovaných v kam-
pani, a zároveň sa na nich usmialo štastie  
v žrebovaní. Zabudnite preto na auto či 
autobus a vytiahnite bicykel aj tento rok. 
Príroda vám poďakuje a urobíte aj niečo 
pre svoje zdravie. Pri milovníkov bicyklo-
vania je aj tento rok pripravená súťaž. Ma-
ximálne 4-členný tím sa môže prihlásiť na 
webovej stránke dopracenabicykli.eu, kde 
nájdete všetky potrebné informácie. 

DAR PRE ŽIVOT
ŽIVOTY ZACHRÁNIA AJ NOVÉ DEFIBRILÁTORY
Nič nie je viac ako zdravie a ľudský život. V posledných mesiacoch to vnímame ešte intenzívnejšie, keď zo všetkých 
strán na nás útočia správy o koronavíruse a jeho obetiach. Ani ostatné diagnózy však nemožno zanedbávať. Medzi 
najčastejšie patria aj náhle problémy so srdcom.

Na kardiovaskulárne ochorenia, teda prob-
lémy so srdcom, ročne zomrú tisíce ľudí. 
Sú pritom medzi nimi všetky vekové ka-
tegórie. Mnohým z týchto ľudí sa však ešte 
dalo pomôcť. Teraz takúto nádej dostali aj 
seniori a občania v našej mestskej časti. Tej 
totiž Slovenská sporiteľňa darovala tritisíc 

eur, za ktoré sa zabezpečili dva defibriláto-
ry, teda špeciálne zariadenia, ktoré môžu 
zachrániť život. Až vtedy si uvedomíme, 
aké sú pre náš život mimoriadne dôležité. 
Jeden takýto lekársky prístroj získal Do-
mov dôchodcov na Pažítkovej ulici, druhý 
je pre prípad núdze pripravený priamo na 

miestnom úrade. Aj keď je obsluha defib-
rilátora veľmi jednoduchá a navyše aj bez-
pečná, personál musí byť predsa len špeci-
álne vyškolený. Potom tak môže zachrániť 
život v prípadoch, kým príde lekárska služ-
ba. Dúfame však, že takých prípadov bude 
čo najmenej.
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INZERUJTE U NÁS
 
Bezplatný časopis  
do viac ako 40-tisíc  
schránok v celom Ružinove. 

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

+421 903 494 000
 info@spektravet.sk

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

Otváracia doba: PO-PI  8:00-19:00

www.spektravet.sk

VETERINÁRNA  AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

KLIETKY pre chov prepelíc * PASCE na líšky a kuny  * VÝSTAVNÉ 
KLIETKY pre chovateľov * VÝBEHY pre psíkov.  Rozvoz po celej 

SR. Viac na www.123nakup.eu * T.: 0907 181 800.

Súkromná inzercia:
KOSENIE, VERTIKUTÁCIA A PREVZDUŠNENIE TRÁVNIKA, 

VÝRUBY, OREZY, ŠTIEPKOVANIE. Cena dohodou.
ČERVENKA 0911621145
cervenkap@gmail.com

Ako môžem JA prispieť k zdravšej 
planéte?
Možností je veľmi veľa a čo je najlepšie, niekto-
ré nás nestoja ani cent. Vyžadujú si len náš čas 
a ochotu meniť veci k lepšiemu. Stále sa však 
medzi nami nájdu ľudia, ktorí obhajujú svoju ne-
činnosť v otázke ochrany prírody argumentom, 
že oni samy na tom aj tak nič nezmenia. Pravdou 
však je, že každá pomoc prírode sa počíta. Veľký 
zmysel má už len to, že mnohí sme do značnej 
miery prešli na elektronický spôsob komunikácie, 
nastavili sme si zasielanie bankových výpisov či 
faktúr za telekomunikačné služby e-mailom a pla-
tíme naše účty prevodom namiesto papierových 
poštových poukážok. Aktívne prispieť k ochrane 
životného prostredia môžeme aj tak, že budeme 
triediť odpad, aspoň z času na čas vymeníme auto 
za cestovanie bicyklom či hromadnou dopravou 
(vlak, autobus, električka), nebudeme zbytočne 
plytvať energiami a potravinami a obmedzíme 
používanie plastov napríklad tým, že si do obchodu 
zoberieme vlastné vrecká a nákupné tašky na 
potraviny. Možno ste netušili, ale na Slovensku 
máme takmer v každom väčšom meste bezo-

balové obchody, v ktorých na kúpite výhodnejšie 
a ešte aj zodpovednejšie k prírode, keďže obaly 
na potraviny alebo drogériu, ktoré tam nakúpite, 
si prinesiete z domu. 

30 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody 
Zrejme ste už počuli o Zelenej elektrine, s ktorou 
môžete podporovať zelené elektrárne (napr. sl-
nečné, vodné, veterné) aj na Slovensku. Zelenú 
elektrinu od ZSE už využíva viac ako 30 000 zá-
kazníkov z radov domácností. Pri podieli uhlia ako 
zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE na úrovni 
13,8 % to znamená, že týchto 30 000 zákazníkov 
ročne ušetrí 15 131 286 kg uhlia a zabráni vzniku 
až 15 100 800 kg CO

2 
zo spáleného uhlia. Čím viac 

zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať zelené 
elektrárne, tým viac ich bude pribúdať, ich výrobné 

procesy sa budú zefektívňovať a to sa odrazí aj 
na postupnom znižovaní cien elektriny vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov. ZSE v roku 2020 nakúpilo 
záruky pôvodu elektriny od viac ako 760 malých 
fotovoltických elektrární po celom Slovensku. 

Ako funguje Zelená elektrina od ZSE?
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá do-
mácnosť bez problémov kedykoľvek počas dňa či 
noci, iba s tým rozdielom, že spotreba elektriny 
je 100 % krytá zárukami pôvodu elektriny z ob-
noviteľných zdrojov energie. Zelená elektrina sa 
od čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená, že ZSE 
vám nebude meniť elektrické káble, ale v objeme 
vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu elek-
triny z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo 
k vašej domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, či 
bývate v byte alebo v rodinnom dome.

O zelené témy sa Slováci aktívne zaujímajú
Koncom minulého roka realizoval Sociologický 
ústav Slovenskej akadémie vied prieskum 
na vzorke 1 021 respondentov. Z jeho výsledkov 
vyplynulo, že až 70 % opýtaných Slovákov 
má obavy o životné prostredie. O tom, že 
nám nie sú ľahostajné dôsledky klimatickej 
krízy, svedčí viac ako 120 000 podpisov 
v rámci petície Klíma ťa potrebuje, ktorá bola 
odovzdaná do parlamentu na prerokovanie. 

Každá pomoc prírode
sa počíta

Zoberte si  
Zelenú elektrinu aj vy

www.zse.sk

M� hal Sabo
ekoaktiv� ta, gr nfluencer
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0948 912 079
fischer@rieseniedohodou.sk
www.rieseniedohodou.sk

VYRIEŠTE
VÁŠ SPOR
MIMOSÚDNE

RIEŠIM RODINNÉ,
OBČIANSKE, OBCHODNÉ
A PRACOVNÉ SPORY
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DO RUŽINOVA PRINESIEME TOUR DE FRANCE!
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Michal Vicáň.

Je to práve rok odkedy čelíme pandémii, 
ktorá významne ovplyvnila fungovanie 
celej spoločnosti. Čo je v takejto situácii 
kľúčovou úlohou obce?

Pandémia zasiahla takmer všetky oblasti 
verejného a súkromného života. S pria-
mym ohrozením súperí veľká časť obyva-
teľstva a bezprostredne ohrozuje každého 
z nás. Ochorenie ohrozuje milióny našich 
obyvateľov a ich rodín, taktiež tisíce spo-
ločností, firiem, živnostníkov a rôznych 
organizácii. Samosprávy na Slovensku ale 
aj v tejto situácii ukázali, aký veľký je ich 
význam. Kľúčovou úlohou bolo zabezpe-
čovanie pomoci pre obyvateľov, ochran-
ných pomôcok a liekov pre seniorov, tes-
tovanie a informovanie obyvateľov v boji 
s ochorením. Rád by som sa poďakoval 
všetkým zamestnancom miestneho úra-
du a všetkých organizácií mestskej časti, 
ktorí počas prvej a druhej vlny zabezpe-
čovali množstvo aktivít, ktoré síce na prvý 
pohľad nevidno, ale vďaka ktorým zvládol 
Ružinov toto obdobie tak dobre.

Okrem iného ste aj členom komisie územ-
ného plánovania a životného prostredia. 
Čo je pre vás prioritou v tejto oblasti?

Táto komisia je veľmi dôležitá pre rozvoj 
našej mestskej časti a nemôžeme pre-
hliadať ani globálne trendy zmeny klímy. 
Zdravé životné prostredie, starostlivosť  
o zeleň, výsadba nových stromov, čisto-
ta sú základ. Našťastie máme v Ružinove 
veľmi veľa zelene a staráme sa o 165 hek-
tárov zelených plôch. Z pohľadu územ-
ného plánovania sa snažíme usmerňovať 
urbanistický rozvoj a stavebný rozmach  
v Ružinove. Stavebníci musia pri svojich 
zámeroch myslieť aj na dopady ich pro-
jektov na obyvateľov, aby sme vytvárali 
dokonalý súlad v procesoch rozvoja úze-
mí našej mestskej časti. Ružinov je stále 
najlukratívnejší pre developerov, vidíme 
to stále na nových projektoch. Som veľmi 
rád, že aj prostredníctvom komisie doká-
žeme hľadať spôsoby, ako zabezpečovať 
správny urbanistický rozvoj. Kompetenč-
ne je samozrejme najdôležitejší územný 
plán Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ružinov je jednou z najobľúbenejších čas-
tí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká 
našej mestskej časti?

Poznám veľmi dobre mnoho miest na 
Slovensku a môžem povedať, že Ružinov 
patrí medzi najkrajšie. Má výborné na-

pojenie na všetky dôležité časti hlavného 
mesta. Je ideálne pre rodiny, ale aj pre 
seniorov. Máme skvost v podobe Štrko-
veckého jazera a o tom, aký je Ružinov 
atraktívny, svedčí aj to, že bude hosti-
teľom veľkého športového podujatia L´ 
Étape Slovakia by Tour de France. Som 
veľmi rád, že naše rokovania boli úspeš-
né a obyvateľov čaká úžasné cyklistické 
po dujatie a sprievodný program počas 
celého leta. Ružinovčania si zaslúžia ta-
kéto svetové podujatia, obzvlášť po ob-
dobí, ktorým všetci takmer rok prechá-
dzame kvôli pandémii.

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

Ak by sme sa zamýšľali nad prioritnými 
problémami celého Ružinova, určite je 
dôležité čo najskôr konečne vyriešiť par-
kovaciu politiku. Ružovú dolinu tento 
problém trápi obzvlášť, nakoľko na jej 
území je veľa organizácií a firiem, kde 
do práce dochádza veľa obyvateľov aj  
z iných mestských častí. Po pilotnom 
spustení parkovacej politiky na Nivách je 
práve Ružová dolina ďalšia v poradí, kde 
reguláciu parkovania budeme zavádzať. 
Som veľmi rád, že sa mi podarilo presa-
diť v rozpočte mestskej časti státisícové 
investície práve v Ružovej doline. Spo-
meniem rekonštrukcie multifunkčného 
športového ihriska, ktorá už prebieha  
a tiež komplexná rekonštrukcia detského 
ihriska na Martinčekovej, investície do 
opravy ciest a chodníkov na Palušákoch, 
Sklenárovej, Klincovej, Trenčianskej a uli-
ce Ružová dolina. Pripravujeme výstavbu 
verejného parkoviska vedľa budovy bý-
valého Kovoprojektu, ktoré bude slúžiť aj 
pre obyvateľov Ružovej doliny. 

V pláne máme investície do výstavby 
parkovacieho domu na Martinčekovej, 
na ktoré už máme vypracovaný projek-
tový zámer, vizualizácie a po uvoľnení 
opatrení plánujem verejné predstavenie 
projektu obyvateľom. Musím spomenúť 
tiež rozvoj školstva pre našich najmenších 
obyvateľov. V Ružovej doline máme vy-
nikajúcu základnú školu a tiež materskú 
školu. Práve do týchto zariadení smerujú 
financie z mojich poslaneckých priorít. 
Za najdôležitejšie však považujem zá-
chranu pozemkov a športového areálu na 
Sklenárovej, kde sa žiadna bytovka stavať 
nebude a areál bude naďalej slúžiť deťom, 
obyvateľom, futbalu a športu.

Na záver jedna aktuálna otázka. V posled-
nom čase sa opäť veľa hovorí o vizuálnom 
smogu. Akým spôsobom sa dá riešiť táto 
téma?

Vizuálny smog má škodlivý efekt na vý-
zor mestských priestorov, vplýva nepriaz-
nivo na zdravie obyvateľov, je nebezpečný 
pre dopravu a predstavuje aj množstvo 
nelegálnych stavieb. V Bratislave sú bill-
boardy všade a ich odstraňovanie je veľ-
mi náročné. Napríklad odstránenie bill-
boardov na trhovisku Miletičova sme na 
predstavenstve RPVPS schválili 5. 9. 2019 
a reálne odstraňovanie sa vykonáva po 
takmer dvoch rokoch. Obce a mestá po-
trebujú silnejšie právomoci na boj s ne-
legálnymi reklamnými stavbami. Novela 
stavebného zákona rieši aj flexibilnejšie  
a rýchlejšie konanie na stavebných úra-
doch pri odstraňovaní takýchto stavieb, 
zvyšujú sa pokuty a mení sa aj spôsob po-
volení, vďaka čomu budú môcť mestá re-
gulovať svoje územia z hľadiska reklamy. 

Veľmi efektívny je návrh mojich kolegov 
z ministerstva dopravy a výstavby, ktorí 
pripravili ochranné pásma pre cesty 1., 2. 
a 3. triedy, pretože reklamné stavby majú 
negatívny vplyv aj na nehodovosť. Rieše-
ním je tiež neuzatváranie nových zmlúv 
a vypovedanie nájomných zmlúv, vďaka 
čomu sa darí odstraňovať niektoré stavby 
a dosiahnuť tak efekt krajšieho prostredia. 
Primárnym nástrojom pre reguláciu bill-
boardov môže byť aj územný plán, ktoré-
ho zmena dokáže do istej miery regulovať 
výskyt vizuálneho smogu. Existujúca sta-
vebná legislatíva nás v tomto dosť brzdí. 
Je však potrebné pracovať na ucelenej 
koncepcii vizuálneho smogu a neobávať 
sa, že úbytkom reklám prídu mestá a obce 
o príjmy do mestskej kasy.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
AKO CHCEME BOJOVAŤ PROTI VIZUÁLNEMU SMOGU 
Dnes už je takmer nepredstaviteľné nájsť ulicu, kde by neboli žiadne reklamné nosičče. Nielen veľké firmy, ale aj obrovské 
množstvo malých prevádzok, ich považuje za nenahraditeľný nástroj komunikácie- Vizuálny smog je však jednou z tých 
tém, ktoré citlivo vníma stále viac ľudí. Na jednej strane je samospráva, ktorá sa ho snaží minimalizovať, na strane druhej 
súkromné pozemky a budovy, kde sa takto jednoznačne postupovať nedá. Zaujímalo nás, ako túto problematiku vnímajú 
naši poslanci a či oni osobne plánujú billboardy využiť v predvolebnej kampani.

Monika Ďurajková, Team Vallo pre Ružinov – juh (Prievoz)

V komunálnych voľbách som ani ja ani nikto  
z kandidátov Team Vallo Ružinov nevyužili bill-
boardy. Napriek tomu som dostala najviac hlasov 
a preskočila som pozitívne tváre kandidátov, ktoré 
sa na nás usmievali na každom rohu. Po rokoch 
neúmerného nárastu reklamných plôch prišiel 
konečne primátor, za ktorého hovoria činy. Mes-
tu Bratislava sa podarilo vyrokovať s najväčšou 
reklamnou spoločnosťou odstránenie 650 reklam-
ných a informačných plôch. Taktiež navrhuje do 
územného plánu prísnu reguláciu reklamných 

stavieb. V skratke - kto chce, hľadá spôsoby. Kto 
nechce, hľadá výhovorky, ako sa to nedá. Mestská 
časť má stále možnosť pridať sa k iniciatíve mesta 
a odstrániť billboardy na jej pozemkoch. Príjmy 
z prenájmu tvoria len 0,048% z príjmov mestskej 
časti. Preto budem s kolegami predkladať na naj-
bližšie zastupiteľstvo materiál pre vypovedanie 
nájomných zmlúv k reklamným zariadeniam na 
pozemkoch mestskej časti a pozemkoch jej zve-
rených. Verím, že všetci ružinovskí poslanci tento 
materiál podporia. 

Michal Vicáň, SME RUŽINOV (Ružová dolina)

Nemôže nám byť jedno, ako vyzerajú ulice našich 
miest, nemôže nám byť jedno ani to, aký vply majú 
takéto reklamné nosiče napríklad na nehodovosť 
a nemôžeme prehliadať ani to, koľko nelegálnych 
stavieb tu za desaťročia vyrástlo. V Bratislave sú 
billboardy všade a ich odstraňovanie z našich ulíc 
je veľmi náročné. Napríklad odstránenie billboar-
dov na trhovisku Miletičova sme na predstavenstve 
RPVPS schválili 5.9.2019 a reálne odstraňovanie sa 
vykonáva po takmer 2 rokoch. Obce a mestá potre-
bujú silnejšie právomoci na boj s nelegálnymi re-

klamnými stavbami. Novela stavebného zákona rie-
ši aj flexibilnejšie a rýchlejšie konanie na stavebných 
úradoch pri odstraňovaní takýchto stavieb, zvyšujú 
sa pokuty a mení sa aj spôsob povolení, vďaka čomu 
budú môcť mestá regulovať svoje územia z hľadiska 
reklamy. Veľmi efektívny je návrh mojich kolegov 
z ministerstva dopravy a výstavby, ktorí pripravili 
ochranné pásma pre cesty 1., 2. a 3. triedy, pretože 
reklamné stavby majú negatívny vplyv aj na neho-
dovosť. Momentálne neplánujem žiadnu predvoleb-
nú kampaň.

Eva Bacigalová, Tím Ružinov (Nivy)

Vždy, keď sa na Slovensko vraciam zo zahraničia, 
spoznám, že sme už prekročili hranice, práve pod-
ľa množstva billboardov, ktoré lemujú naše cesty.  
A vždy ma to zamrzí a cítim hanbu, že si našu kra-
jinu dobrovoľne špatíme. Veľmi sa preto teším 
rozhodnutiu prvých spoločností, ktoré sa takejto 
reklamy vzdali a sústredili sa predovšetkým na pro-
pagáciu v online priestore. Podporujem aj snahu 
samospráv, vrátane ružinovskej, zbavovať sa vizuál-
neho smogu na miestach, kde to spraviť môže. Na 
druhej strane rozumiem, že nie je vždy jednoduché 

vzdať sa príjmu z takejto reklamy pre majiteľov sú-
kromných pozemkov či nehnuteľností. Predstavuje 
často nezanedbateľnú finančnú pomoc pre školy, 
športoviská či bytové spoločenstvá a samospráva 
nemá zdroje na to, aby im prípadný výpadok sano-
vala. Práve trend zodpovedných spoločností, ktoré 
už billboardy na svoju propagáciu nepoužívajú, na-
značuje, že tento typ reklamy sa časom jednoducho 
stane zastaralým a vyjde z módy. A hádam sa tým 
budú pred voľbami inšpirovať aj politické strany  
a ich kandidáti, ktorí proti vizuálnemu smogu bojujú.

Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov – sever (Štrkovec)

Ako predseda dozornej rady Ružinovského pod-
niku verejno - prospešných služieb som inicio-
val spolu s dvoma nominantami - neposlancami 
Team Vallo v predstavenstve spoločnosti spravu-
júcej trhovisko Miletičova ukončenie nájomných 
zmlúv k 31.12.2019 k billboardom na plote trho-
viska. Po odstránení billboardovej aleje chceme 
spraviť alej zelene. Reklamné spoločnosti však 
bilbordy neodstránili a tak vedenie VPS-ky v júni 
2020 podalo na Stavebný úrad Ružinov ohlásenia 
odstránenia nepovolenej reklamnej stavby, ktorý 

mal v zákonnej lehote rozhodnúť o odstránení 
billboardov, ktorých nelegálnosť je zdokumen-
tovaná skutkovým stavom. To sa, žiaľ, nestalo  
a tak sme sa rozhodli zatlačiť na samotné reklam-
né spoločnosti petíciou, ktorú podpísalo vyše 
2000 občanov, čo pomohlo a reklamné spoloč-
nosti začali s odstraňovaním billboardov. Mrzí 
ma, že ružinovská samospráva sa vizuálny smog 
nesnaží obmedzovať. Ak by som bol zahltený po-
voľovaním stavieb vybraných developerov v krát-
kych termínoch, nerobil by som to inak.
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KRÍŽOVKA

LABKU NA TO!
Ríšou štvor a viac-nohých domácich miláčikov vás pravidelne už 
niekoľko rokov sprevádza moderátorka, milovníčka zvierat Marian-
na Šebová. Relácia je určená nielen tým, ktorí už nejaké zvieratko 
doma majú, ale aj tým, ktorí nad ním ešte len rozmýšľajú. 

Aj počas tejto neľahkej doby vám prinášame cenné rady a zaujíma-
vé tipy ohľadom starostlivosti a výchovy vašich chlpatých spoloční-
kov. Pravidelne navštevujeme aj bratislavský útulok Slobody zvierat 
a predstavujeme vám psíkov a mačky, ktoré netrpezlivo čakajú na 
adopciu a svoj nový domov.

Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR
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Seneca: Láska nie je zlučiteľná ... (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

Seneca osol, 
po česky

staršia 
značka  
práčok

Pomôcky: 
Amina, 
koa, tre, 

volos

 dejinné 
obdobie 

našej 
civilizácie

erbium 
(zn.)

obyvateľ 
Saska

kunovitý 
dravec

sťahovacia 
záclona

matka 
Mohameda

múčka 
z kurkumy

opica 
(zried.)

2. časť 
tajničky

bezprávny 
človek

obrábaj 
pluhom

1. časť 
tajničky

arabský 
náčelník

priateľ 
Boleka

molybdén 
(zn.)

obila 
kovom

3. časť 
tajničky

nápor

dávala soľ 
do jedla

balkánska 
ľud. špecialita

dnešný deň
mastná 
zemina

tri, 
po švédsky

choroba 
kĺbov

gumipuška
sekaj

zverník, 
po česky
osobné 
zámeno

na to 
miesto
plochá 

morská ryba

šaty, 
oblek

typ montova- 
ných domov

Park kultúry 
a oddychu 

(skr.)
načo, začo

Slovenská 
republika
slovenské 
okr. mesto

ošetrovateľka
zásobník 

obilia

predstavený 
kláštora
popevok

meno 
Renáty
vlas, 

po rusky

stavba 
cez rieku

vpíjala 
vlhkosť

nenáročná 
obilnina

kruh 
tancujúcich

citoslovce 
nesúhlasu

drozd, 
po česky

Autor: 
Miroslav 

Lisál



DOBRÝ SUSED
�DÁ�VŽDY�VEDIEŤ
S novou aplikáciou Sused Slovnaft
 budete vedieť, čo sa deje v našej rafinérii.



KOLAKOLA

KONTAKTNÉ MIESTA 
PRE ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV V RUŽINOVE 

3. MÁJ - 13. JÚN 2021

MIESTNY ÚRAD RUŽINOV 
MIEROVÁ 21 (PRIEVOZ)

KNIŽNICA RUŽINOV 
NA ÚVRATI 52 (TRNÁVKA)

SD NIVY 
SÚŤAŽNÁ 18  (NIVY)

KNIŽNICA RUŽINOV 
TOMÁŠIKOVA 25 (ŠTRKOVEC)

DK RUŽINOV  
RUŽINOVSKÁ 28 (POŠEŇ)

TRHOVISKO
MILETIČOVA 

MILETIČOVA 17
(RUŽOVÁ DOLINA)

NEMÔŽETE PRÍSŤ OSOBNE?

Tí, ktorí potrebujú pri sčítaní pomoc, môžu využiť dva spôsoby. Môžete navštíviť kontaktné miesto, kde vám  
so sčítaním pomôže „stacionárny asistent“. Druhá možnosť je určená pre obyvateľov s vážnym zdravotným ob-
medzením, alebo sú imobilní. „Mobilný“ asistent ich navštívi priamo doma. Požiadať o mobilného asistenta sčítania 
môžete na telefónnych číslach 0911 707 691 alebo 0911 707 687. 

POZOR NA PODVODÍKOV

Nedôverujte a neotvárajte ľuďom, ktorí sa predstavia ako asistenti sčítania a nemáte s nimi dohodnutý žiaden ter-
mín. Skutoční asistenti sčítania si ho s vami dohodnú ešte predtým, ako vás navštívia. Stačí, aby ste zatelefonovali 
na uvedené mobilné čísla. Kaźdý mobilný asistent je povinný vám ukázať preukay sčítacieho asistenta.

Linka je určená predovšetkým starším ľudom, 
ktorí sa nevedia alebo nemôžu samostatne 
zaregistrovať na očkovanie cez internet.

MESTSKÁ
LINKA
OČKOVACEJ
PODPORY

0800 222 888 
v pracovných dnoch od 8:00 do 16:00 h.


