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Milí 
Ružinovčania,
tohtoročná jar je 
pre je pre Ruži-
nov prelomová. 
Od konca marca 
totiž v spolu-
práci s hlavným 
mestom zavá-
dzame na úze-
mí Ružinova po 
prvýkrát v histórii prednostné parkova-
nie pre rezidentov - celomestskú parko-
vaciu politiku. Tento rok začíname v na 
Nivách - do leta by mala platiť na celom 
území od Starého Mesta až po Bajkalskú. 
Na budúci rok do rezidentského par-
kovania pribudnú Štrkovec a Trávniky,  
v roku 2024 aj Ostredky a Pošeň.

Parkovacia politika je citlivá téma  
a vyvoláva mnoho emócií. Jej hlavným 
cieľom je uľahčiť parkovanie Ružinov-
čanom pred ich vlastným domom. 
Koncom marca sme spustili prvú zónu  
v Starom Ružinove a musím povedať, že 
som sám až veľmi príjemne prekvapený,  
s akými pozitívnymi reakciami sa medzi 
obyvateľmi zóny stretla. Aj vďaka tomu, 
že dodržiavanie pravidiel veľmi prísne 
kontroluje mestská polícia s našimi in-
špektormi. Už dnes môžeme potvrdiť, že 
situácia s parkovaním pre obyvateľov sa  
v novej zóne veľmi výrazne zlepšila.

Samozrejme, nič nie je od začiatku úplne 
dokonalé. Aj v Starom Ružinove sme už 
v prvých pár týždňoch našli veci na zlep-
šenie, podarilo sa nám napríklad doplniť 
vyše 10 nových parkovacích miest, ktoré 
sme predtým nedokázali presadiť. 

Celkovo sa však teším, že nový systém 
funguje a obyvatelia naozaj cítia jeho prí-
nos. Sťažujú sa najmä tí, ktorí tam buď 
nemajú trvalý pobyt, alebo majú viac ako 
dve autá v rodine. S tým však, žiaľ, naozaj 
nedokážeme nič urobiť.

Tento rok chceme začať aj s budovaním 
nových parkovacích domov a aj v celo-
mestskom systéme budeme presadzovať 
drobné zmeny, ktoré ho ešte vylepšia. 
Aby sa v Ružinove, ktorý je naším domo-
vom, žilo obyvateľom stále lepšie.

Váš starosta

KALENDÁR
4. máj  Poslanecké stredy: 
 Martin Patoprstý (Ostredky)

11. máj  Poslanecké stredy: 
 Silvia Pilková (Trnávka)

18. máj  Poslanecké stredy: 
 Katarína Šimončičová (Nivy)

25. máj  Poslanecké stredy: 
 Petra Kurhajcová (Trávniky)

1. jún  Poslanecké stredy: 
 Lucia Štasselová (Pošeň)

8. jún  Poslanecké stredy: 
 Nikolaj Gečevský (Prievoz)

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

Informácie o akciách pre seniorov: 
Srdečne pozývame obyvateľov Ružinova, ktorí sa v mesiacoch január – jún  
2022 dožívajú 80 rokov, 90 rokov a viac na Slávnosť jubilantov, ktorá bude 

31. mája 2022 o 10.00 h v CULTUSE RUŽINOV. Účasť nahláste do 13. mája 
2022 telefonicky: 02/ 482 84 267, emailom: eniko.meszaros@ruzinov.sk alebo 

osobne na miestnom úrade. Prihlášku nájdete na www.ruzinov.sk.

PRVÁ KOSBA 
PREČO SA ZAČALO TAK SKORO?  
Ružinov patrí medzi najväčšie mestské časti Bratislavy. Udržať pritom tráv-
naté plochy v udržiavanom stave si tak nevyžaduje len čas, ale hlavne dob-
rú organizáciu. A tak otázka – kosiť či nekosiť vyvoláva vždy na jar mnohé 
vášne. Prečo sa v Ružinove odštartovala už v prvej polovici apríla?  

Ak sa vám zdá, že sa s kosbou mohlo ešte 
počkať, tak opak je pravdou.  Naša mest-
ská časť má totiž rozlohu takmer 40 km2 
a pokosiť treba 1 800 000 m2. Znie to síce 
takmer neuveriteľne, ale je to plocha veľká 
ako 250 futbalových ihrísk. Pokosiť naraz 
takú veľkú rozlohu na jedenkrát a v rovna-
kom čase, nie je možné. 

Ako to naplánovať

Základom prác je vždy dobrý plán. Začiat-
kom apríla preto kolegovia prešli všetky 
sídliská, aby zistili, aká je situácia a kde 
treba začať s kosbou na začiatku a kde to 
ešte vydrží. Dostatok vlahy a pribúdajúce 
slnečné lúče ženú trávu rýchlo nahor. Na-
vyše – okrem trávy rastie aj burina a mno-
hé byliny, ktoré spôsobujú alergie. 

Ako prvé sa kosili Nivy a Ružová dolina, 
kde pokosené upravené trávniky obyva-
telia určite ocenia. Štyri plnohodnotné 
kosiace tímy to stihli expresne rýchlo – za 
tri pracovné dni. Ešte pred veľkonočnými 
sviatkami sa stihli pokosiť aj  prícestné 
pásy v Prievoze a po sviatkoch sa pokračo-
valo aj na Ostredkoch.  Kosiť sa však mu-
selo aj počas víkendov, s čím súvisí aj väčší 
hluk. Prvú kosbu sme totiž museli rýchlo 
ukončiť, aby sa mohlo začať s druhou.

Bez vás to nepôjde 

Kosba síce vyzerá ako jednoduchá vec, ide 
však o celkom náročný proces. Potrebu-
jeme pritom aj vašu aj spoluprácu. Preto 
prosíme, aby ste dodržiavali dočasné do-
pravné značenie. 
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MEDZINÁRODNÁ SKÚSENOSŤ
ERASMUS PROJEKTY V RUŽINOVE
Na ZŠ Drieňová to opäť žilo, v priebehu jedného mesiaca hostila až dve zahraničné mobility v projekte Erasmus+. 
Prvú návštevu privítali zo škôl z Česka, Nemecka, Poľska, Talianska a Španielska cez projekt Art it out, v ktorom 
školy vytvárajú virtuálnu galériu prác žiakov. Druhú návštevu hostili žiakov a učiteľov z Dánska, Nemecka, Nórska, 
Portugalska a Slovinska cez projekt Nemesis, v ktorom sa školy venujú boju proti hoaxom a dezinformáciám. 

Výstupy z oboch projektov, ktoré sú do-
stupné aj na webových stránkach, ukazu-
jú, akým spôsobom mladí ľudia tieto témy 
vnímajú a ako o nich hovoria. Zároveň ich 
však učia rozumieť im cez optiku rovesní-
kov z iných krajín a iného spoločenského  
a kultúrneho prostredia. Projekty im po-
núkajú osobnú skúsensoť, ktorú len sa-
motné štúdium nahradiť nedokáže. Práve 
skúsenosti posledných týždňov nám do-
kazujú, aké dôležité je to, čomu sa žiaci  
v oboch projektoch venovali.

Počas mobilít žiaci s učiteľmi spoznali 
okrem  školy aj Bratislavu, navštívili hrad 
či Danubianu a stretli sa aj s ružinovským 
starostom, ktorý sa s nimi nielen poroz-
prával o miestnej samospráve, ale im aj 
odporučil, čo by nemali pri prehliadke 
Bratislavy určite vynechať. Zahraničná 
spolupráca je veľmi dôležitá a žiaci mali 
možnosť do týchto krajín aj vycestovať  
a bývať v hosťovskej rodine. Bohužiaľ, sú-
časná pandemická situácia, ale aj konflikt 
na Ukrajine spôsobili, že nie všetky ško-
ly mali možnosť vyslať toľko zástupcov, 
koľko bolo v projektoch naplánovaných, 
ale aj tak pevne veríme, že si každý jeden  
z účastníkov pobyt v Bratislave a na Drie-
ňovej užil a odchádzal s krásnymi spo-
mienkami a novými skúsenosťami.

Riaditeľ školy, Mgr. Gabriel Kalna nám 
prezradil, že ZŠ Drieňová získala akredi-
táciu v programe Erasmus+ aj na obdobie 

2022-2027, a tak škola bude môcť vyslať 
do zahraničia ešte viac študentov a učite-
ľov ako doposiaľ. 

TAKÝTO BOL RUŽINOV: BEZ NEMOCNICE AJ BEZ ŠTADIÓNA
Ružinov má oficiálne vyše 80-tisíc obyvate-
ľov, neoficiálne ešte o 20-tisíc viac. Aj s tým 
súvisí výstavba v našej mestskej časti. Prvé 
projekty pre budovanie sídlisk sa rodili v 60. 
rokoch a pod tie najznámejšie sa podpísal aj 
nedávno zosnulý architekt a urbanista Iľja 
Skoček. 

Na fotografii z roku 1968 ešte vidieť, ako sa 
na Štrkoveckom jazere ťaží štrk, ešte pri-
tom nestoja Ružinovská poliklinika, Zimný 
štadión V. Dzurillu či Fakultná nemocni-
ca. V pozadí je však vytýčený budúci park  
A. Hlinku. 

Ak máte aj vy vo vašom archíve histo-
rické zábery či fotografie z Ružinova, 
pošlite nám ich naskenované na adresu  
fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejní-
me v ďalších číslach mesačníka.

foto: Emil Potočný
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VOJNA NA UKRAJINE 
POMOC, ZMLUVY, VÝKAZY A HLÁSENIA... 
Po pandémii a distribúcii rúšok v čase, keď aj šijacie stroje na ich šitie boli úzkoprofilový tovar, po zabezpečovaní 
stravy ľuďom, ktorých najviac ohrozoval Covid-19 a po celoštátnom testovaní, po ktorom nasledovali mesiace, kedy 
vďaka testovaniam organizovaným našou mestskou časťou mohli Ružinovčania chodiť pokojne do práce, dostali 
samosprávy ďalšie úlohy. Štát na ne delegoval povinnosť zabezpečiť vyplácanie príspevkov za ubytovávanie ľudí, 
ktorí po začatí vojenských útokov na Ukrajinu utekali do bezpečia. 

Vojna na Ukrajine začala vo štvrtok ráno 
24. februára. Hneď v piatok sme prvýkrát 
zverejnili výzvu s prosbou o pomoc s uby-
tovaním ľudí, ktorí začínali prichádzať na 
Slovensko. Cez víkend sme vďaka Ružinov-
čanom a viacerým ľuďom z ďalších častí  
z Bratislavy, ktorí ponúkli svoju pomoc, uby-
tovali prvých ľudí, ktorí prišli s jedným kuf-
rom a väčšina z nich tu nikoho nepoznala. 

Čakanie na štát

Za dva mesiace sme prostredníctvom ruži-
novského miestneho úradu sprostredkova-
li ubytovanie viac ako 350 ľuďom a ďalšie 
stovky ubytovali ľudia prostredníctvom 
výziev viacerých mimovládnych organi-
zácií. Informácie o tom, čo bude potrebné 
pre vyplatenie príspevkov boli zverejnené 
na webovej stránke ministerstva vo štvrtok  
31. marca. Deň predtým, ako začala ply-
núť päťdňová lehota na to, aby ľudia prišli 
na úrad so zmluvami, kópiami potvrdení  
o poskytnutí dočasného útočiska (odíde-
nec) a vyplneným výkazom za prvý mesiac.

Bez toho, aby mali samosprávy k dispozí-
cii metodické pokyny ako postupovať, aké 
povinné prílohy vyžadovať a ako jednotlivé 
žiadosti overovať, museli sme doslova za 
niekoľko dní vytvoriť novú kanceláriu na 
registráciu zmlúv a vyčleniť do nej niekoľko 
zamestnancov, ktorí budú presne vedieť, čo 
treba skontrolovať. Dôvod je jednoduchý. 
Ak nebudú podklady v poriadku, prena-
jímateľ nedostane refundáciu. Ešte v čase 
zberu zmlúv a výkazov však prichádzali  
z ministerstva zmeny, ktoré bolo treba ob-

ratom zapracovať do pracovného harmono-
gramu tímu.

Nápor na úrad

Kolegyne a kolegovia, ktorí registrovali 
zmluvy, však predstavovali len prvú časť ob-
rovského mechanizmu, ktorý musel vznik-
núť takmer z večera do rána. Každú jednu 
zmluvu, každý jeden výkaz a každú jednu 
prílohu museli ďalší kolegovia v priebehu 
víkendu skontrolovať a nahodiť do systému. 
Ak niečo nebolo v poriadku, chýbajúci údaj 
alebo nesprávne uvedený IBAN a podobne, 
konkrétneho človeka kontaktovali a chy-
by opravili. Ďalšími v poradí sú kolegyne  
a kolegovia na ekonomickom oddelení, kto-
rí spracovávajú každý jeden výkaz na zákla-
de metodiky ministerstva a výsledný report 
odosielajú na okresný úrad. Po jeho schvále-
ní odošle ministerstvo samosprávam sumu 
za príspevky a kolegovia ich budú rozosielať 
na účty jednotlivých prenajímateľov. 

Rovnaký proces s výkazmi za poskytnutie 
ubytovania sa bude opakovať ešte za ďalšie 
tri mesiace. Minimálne pre prenajímateľov 
však už bude reportovanie za apríl jedno-
duchšie – pripravili sme pre nich totiž jed-
noduchú aplikáciu, ktorú aj s inštrukciami 
ako ju možno používať nájdete na webe 
www.ruzinov.sk. 

Paralelne s registrovaním zmlúv sme sa 
museli pripraviť aj na Ohlasovni pobytov, 
kde sa odídencom zapisovala aktuálna ad-
resa. Proces je veľmi podobný tomu, keď si 
človek vybavuje trvalý pobyt, len potrebuje 

doložiť viac dokladov. Ani na tomto odde-
lení to nebolo jednorazové zadanie. Každý 
odídenec sa musí každý mesiac osobne hlá-
siť na miestnom úrade. 

Štatistiky a ľudia

Potom, ako boli zverejnené pravidlá po-
skytovania príspevkov za ubytovanie, sme 
v Ružinove zaregistrovali 670 zmlúv spo-
jených s refundáciou nákladov, na území 
našej mestskej časti poskytli majitelia 320 
nehnuteľností (čiastočne alebo celkovo)  
a vydali sme 450 potvrdení o tolerovanom 
pobyte na adresách, kde sú ubytovaní. Toto 
posledné číslo ešte bude rásť, keďže podľa 
zmlúv je tu ubytovaných viac ako tisíc oby-
vateľov Ukrajiny so statusom odídenca –  
a to len u fyzických osôb, resp. im ubytova-
nie poskytli firmy, ktoré nepodnikajú v uby-
tovacích službách.

To všetko sú čísla. Ale za týmito číslami sú 
skutoční ľudia. Mama dvoch detí, ktoré ne-
majú ani desať a ktorá nevie ani poriadne 
zaspať, lebo sa už tretí deň nevie dovolať 
manželovi, ktorý ostal doma bojovať. Ba-
bička po sedemdesiatke, ktorá prišla sama  
a vôbec netuší, čo s ňou bude. Mladí hlucho-
nemí manželia s maličkými deťmi. Mladá 
žena, ktorú priviezli so svokrou a deťmi  
a na ich aute nemôžete prehliadnuť stopy po 
streľbe. A to je len zlomok príbehov...

P.S.

Tento článok bol osobný. Pretože každý, kto 
denne stretáva ľudí, ktorí utiekli pred voj-
nou, akú my poznáme len zo správ alebo 
filmov, len ťažko nesie to obrovské množ-
stvo bolesti, ktorú vidí. A je to ešte omnoho 
horšie, keď čítame niektoré komentáre na 
sociálnych sieťach. Takmer všetci Ukrajin-
ci, s ktorými sme stretli, sa mali doma ove-
ľa lepšie ako sa majú tu. Takmer všetci sa 
chcú vrátiť domov hneď ako to bude čo i len 
trocha možné. A nik z nich nemusel doma 
stáť v rade v nákupnom centre a čakať, či sa 
mu ujde jedlo pre rodinu. Lebo ukrajinské 
hrivny začali vymieňať len nedávno. Lebo 
na väčšinu pracovných ponúk musíte aspoň 
trochu hovoriť po slovensky. Sú však nes-
mierne vďační za všetku pomoc, ktorej sa im 
dostáva a neviem, či sme niekedy tak často 
počuli, akí sú ľudia na Slovensku úžasní. 
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POMÔCKA PRE TÝCH, KTORÍ UBYTOVÁVAJÚ 
ĽUDÍ NA ÚTEKU PRED VOJNOU

DÔLEŽITÉ 
TERMÍNY

PRENAJÍMATEĽ – odovzdanie výkazov za ukončený mesiac
6. máj 2022 (za apríl) 
7. jún 2022 (za máj) 
8. júl 2022 (za jún)
• osobne na miestnom úrade v čase úradných hodín 
• poštou (najneskôr s pečiatkou s uvedeným dátumom)
aplikácia pre jednoduchšie vyplňovanie bude dostupná na www.ruzinov.sk

ODÍDENEC
raz za mesiac osobná návšteva na ohlasovni pobytov miestneho úradu  
v prípade zmeny adresy (presťahovanie) – nahlásenie zmeny na ohlasovni poby-
tov 

MATERIÁLNA POMOC
(ponuka aj poskytovanie)

Zoznam potrebných vecí obe 
organizácie pravidelne zverej-
ňujú na svojich facebookových 
profiloch.

Misia – osobnosti kuriérmi (FB @MISIAOsobnostiKuriermi)
zbierka: Zimný štadión V. Dzurillu (bývalá reštaurácia Play off): 
Ružinovská 4
výdaj pomoci pre ľudí z Ukrajiny: Zrkadlový háj, Petržalka
denne 10:00 – 18:00
Kto pomôže Ukrajine (FB @ktopomozeukrajine)
Aupark (1. posch. nad potravinami) 
 
denne 9:00 – 21:00 
(potrebné preukázať sa pasom a dokladom odídenca)

ĎALŠIE MIESTA 
NA POSKYTNUTIE POMOCI

BILLA – predajne v Ružinove (nakúpený tovar môžete odovzdať pri poklad-
niach a ten bude doručený do centra núdzového ubytovania v DK Ružinov a 
do centra pomoci na ružinovský zimný štadión)

ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

všeobecní lekári podľa miesta bydliska, resp.
Zdravotné stredisko Rovniankova 1, Bratislava – Petržalka (Zrkadlový háj) 
pracovné dni 14:00 – 17:00
NsP Antolská a NsP Kramáre - kontaktné centrá pomoci pre utečencov z Ukra-
jiny pracovné dni 8:00 – 14:00

pohotovosť (akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne ne-
ohrozujú život pacienta - prac. dni 16:00 – 22:00, víkend 7:00 – 22:00)
pre deti – NsP Kramáre 
pre dospelých – Železničná nemocnica s poliklinikou, Šancová 110 (tel.: 02/3914 
3205)
Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13 (02/6225 0944)

AKTUÁLNE 
INFORMÁCIE

ua.gov.sk (oficiálna stránka štátu s informáciami aj v ukrajinčine)
workania.eu (pracovné ponuky)
bit.ly/praca_ukrajincina (pracovné ponuky)
unb.sk (zdravotná starostlivosť)
bit.ly/lekari_Ukrajinci (zdravotná starostlivosť)
ruzinov.sk (informácia o výkazoch o ubytovaní, hlásenie pobytu pre MČ Ružinov)
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REKONŠTRUKCIE
MODERNÉ IHRISKÁ SÚ PRE VŠETKÝCH 
Jarné a letné mesiace sú príležitosťou vyjsť za pohybom a po zime sa začať opäť aspoň trochu rozhýbať. V posled-
ných týždňoch sme v Ružinove zrekonštruovali či opravili hracie prvky na viacerých športoviskách a ihriskách. Sú 
teda nielen moderné ale aj beypečné. Zábavu tu nenájdu len tí najmenší, ale aj staršie generácie. Ktoré priestory 
prešli obmenou a čo sa ešte chystá?   

Nie je to tak dávno, čo sme ihriská videli len 
ako pieskovisko s nejakými preliezkami za 
svojim domom. Časom k nim pribudlo aj 
zopár opustených tréningových prvkov, ale 
stále to neboli miesta, kde by mohli zmys-
luplne tráviť čas celé rodiny – s malými aj 
väčšími deťmi, rovnako ako dospelí. 

Zrekonštruované ihriská, ktoré začínajú 
pribúdať v celom Ružinove, sú už veľmi po-
dobné tým, ktoré vídame v mestách na zá-
pad od našich hraníc. Okrem toho, že sú to 
moderné priestory pre malé aj väčšie deti, 
spĺňajú aj tie najprísnejšie bezpečnostné 
štandardy.

Vynovené ihriská

Najväčšie detské ihrisko v našej mestskej 
časti vzniklo kompletnou rekonštrukciou 
na Sedmokráskovej (Trávniky). Okrem 
toho už dnes môžu Ružinovčania tráviť voľ-
ný čas na hokejbalovom ihrisku na Martin-
čekovej (Starý Ružinov) a na nedávno otvo-
renom viacúčelovom športovom ihrisku na 
Bachovej (Pošeň). Na Medzilaboreckej sa 
čaká už len na to, kedy vyrastie tráva. To 
však ani zďaleka nie je všetko. Pracuje sa už 
aj na ďalších športoviskách a ihriskách.

Momentálne prebieha rekonštrukcia det-
ského ihriska na Martinčekovej a v máji by 
sa mali realizovať práce na detskom ihrisku 
Líščie Nivy (Starý Ružinov). V čase uzá-
vierky tohto čísla Ružinovského Echa bude 
ukončené verejné obstarávanie na detské 
ihrisko Bachová a pripravuje sa ďalšie na 
ihrisko na Tekovskej (Nivy). 

Zároveň sa v tomto období finalizujú pro-
jektové dokumentácie na detské ihrisko 
na Kvetnej (Nivy) a Haburskej (Štrkovec)  
a pripravuje sa projektová dokumentácia na 
detské ihrisko na Mesačnej (Ostredky).

Školy a škôlky

Viacerí z vás si všimli mechanizmy pri Zák-
ladnej škole Medzilaborecká. V areáli rastie 
nový pavilón, nová telocvičňa a tiež prístav-
ba jedálne. K rozšíreniu kapacít prichádza 
aj v Ružovej doline. Momentálne prebieha 
obstarávanie na projektanta, práce by mali 
byť ukončené do začiatku nového školského 
roka. V riešení je aj ZŠ Vrútocká a tiež ZŠ 
Ostredková, kde  má vyrásť nový pavilón. 

Nikdy nekončiacou témou je aj rozširovanie 
kapacít materských škôl a budovanie no-

vých takýchto zariadení. Reagujeme tak na 
pribúdajúci počet obyvateľov a zvyšujúci sa 
dopyt po takýchto zariadeniach. Tento rok 
plánujeme otvoriť tri nové škôlky so siedmi-
mi triedami a to na Hraničnej ulici, druhá 
by mala byť v časti Trnávka a tretia vznikne 
prerábkou knižnice Tomášikova. 

Bežecká dráha na Štrkovci 

Veľkej obľube sa síce tešia vynovené ihriská 
a športoviská, často sa však pýtate, kedy si 
na svoje prídu aj ružinovskí bežci. Na obno-
vu bežeckej dráhy na Štrkovci je už vysúťa-
žený dodávateľ a zmluva je už tiež podpísa-
ná. Štrkovecká tisícka, teda dráha s dĺžkou 
jeden kilometer, je síce na prvý pohľad ur-
čená pre nenáročného športovca, prostre-
die však dokáže zamestnať aj skúsenejších 
bežcov. Vyskúšať si môžete nové techniky, 
ktoré spestria váš tréning, je tu aj priestor 
na tempové tréningy či potrebný závereč-
ný regeneračný strečing. Po rekonštrukcii 
bude obľúbená dráha okolo Štrkovca patriť 
k tým najmodernejším v hlavnom meste.  
S prácami by sa malo začať už v najbližších 
dňoch, v týchto dňoch sa konajú stretnutia, 
na ktorých sa diskutuje o harmonograme  
a presnom postupe prác. 



www.ruzinov.sk 7

PÝTATE SA 
TOP 5 OTÁZOK, KTORÉ VÁS TRÁPIA NAJVIAC 
Chceli by sme, aby ste dali na cestu retardér. Prečo ste ešte stále nezrezali konáre na tom strome? Kedy už konečne 
odtiahnete to auto? To je len malá vzorka otázok, ktoré nám denne posielate. Väčšinu vašich podnetov vieme riešiť 
okamžite, iné si vyžadujú viac času. Prečo je to tak a aké sú zákonné postupy pri podnetoch, ktoré sa často opakujú 
a vyžadujú si viac trpezlivosti?  

1. Prečo tu konečne nedáte retardér (spo-
maľovač)? Tadiaľto chodia denne desiatky 
ľudí a je to mimoriadne nebezpečný úsek. 

Aj keď ide o nebezpečný úsek, oddelenie 
dopravy nemôže umiestniť retardéry na 
cestách ako sa im chce. Na začiatku tohto 
procesu je posúdenie situácie, čiže obhliad-
ka miesta a analýza dopravnej situácie, kde 
rozhoduje viacero faktorov – od umiest-
nenia takéhoto zariadenia až po vplyv na 
plynulosť premávky. Návrh riešenia po-
tom podlieha schvaľovaniu na Krajskom 
dopravnom inšpektoráte a magistráte. Až  
v poslednom kroku je možné tento spoma-
ľovač osadiť. Má to však zásadný háčik. Autá 
obyčajne jazdia rýchlo na hlavných ťahoch. 
Teda presne tam, kadiaľ chodí aj hromadná 
doprava. A na takých cestách ich osadenie 
rieši Magistrát hlavného mesta Bratislava.

2. Už by ste tu mohli vysadiť nový strom. 
Ten posledný vyschol ešte koncom minu-
lého roka. Ideálne by bolo, keby ste tu vy-
sadili lipy, topole, jelše... 

Oddelenie životného prostredia musí zvážiť 
mnohé situácie. Lipa by sa možno hodila  
a aj páčila, je to však strom, ktorý postup-
ne nadobúda veľké rozmery a tak by mohol 
spôsobiť ďalšie problémy. Topoľ by zase mo-
hol byť problémom pre ľudí, ktorí sú alergi-
ci a v danej lokalite by sa mohli pohybovať 
napríklad malé deti, ktoré tam chodia do 
škôlky. Do úvahy treba brať aj fakt, že sa na 
konkrétnom mieste môžu nachádzať horú-
covodné prípojky. A tak by výsadba „strom 

za strom“ nemala žiaden zmysel, lebo aj 
ten predchádzajúci vyhynul preto, že ne-
bol umiestnený na správne miesto. Navyše 
stromy sa nedajú sadiť v každom ročnom 
období.

3. Na našom parkovisku máme už dva 
roky vrak. To auto sa nehýbe, dokonca 
okolo neho už rastie tráva. Nemá plat-
nú technickú ani emisnú kontrolu (STK  
a EK). Kedy ho odtiahnete? Lebo iba tu 
zaberá miesto a s parkovaním je v celej 
Bratislave veľký problém. 

Ak auto stojí na parkovisku a má platné 
STK a EK, odtiahnuť ho nemôžeme. Áno, 
ide o neférový prístup jeho majiteľa. Nepo-
rušuje však žiadny platnú právnu normu.  
Ak zistíme, že potrebné predpísané kontro-
ly nemá v poriadku, alebo prekročili záko-
nom predpísané lehoty, oddelenie životné-
ho prostredia adresuje výzvu majiteľovi na 
adresu jeho trvalého pobytu a tiež ju vylepí 
aj na samotný vrak. Ďalšie kroky môže po-
skytnúť až po uplynutí lehôt. 

Podľa novely zákona o cestnej premávke 
môžeme odtiahnuť dlhodobo odstavené vo-
zidlo okrem iného po 6 mesiacoch odo dňa 
vypršania lehoty technickej a emisnej kon-
troly. V súčasnej dobe ešte navyše naďalej 
platí automaticky predĺžená lehota obnovy 
STK a EK o 3 mesiace (kvôli pandémii s ko-
ronavírusom). Ak malo napríklad vozidlo 
STK a EK platnú do novembra 2021, tak  
v zmysle zákona ho môžeme v súčasnosti 
odtiahnuť až v auguste 2022.

4. Pred bytovým domom v okolí kontaj-
nerov je obrovský neporiadok. Videli sme 
tam stôl, dve kreslá aj umývadlo. Kedy to 
konečne prídete upratať? 

Za čistotu kontajnerového stojiska zodpo-
vedá správca, ten sa teda pod hrozbou po-
kuty musí postarať aj o napravenie stavu.  
V takom prípade sa teda suma uhradí z by-
tového fondu a to, čo by mal zaplatiť ten, kto 
neporiadok spôsobil, sa rozráta na všetkých 
obyvateľov daného bytového domu. Pre 
porovnanie... suma, ktorú by uhradil „zne-
čisťovateľ“ v zbernom dvore, sa rovná nule  
a v prípade, že ide napríklad o stavebný odpad 
z rekonštrukcie bytu, je to len niekoľko eur. 

5. Aj my platíme dane a nikto sa nestará  
o našu ulicu. Je plná výtlkov. Okrem toho, 
že hrozia úrazy, ak tam ľudia zle stupia, 
ničíme si aj autá. Kedy konečne opravíte 
našu cestu, ktorá ale nie je ani v správe 
mestskej časti ani magistrátu? 

Ružinov sa stará o komunikácie, ktorá pat-
ria Ružinovu. Mesto sa stará o komunuká-
cie, ktoré patria mestu. O účelové komuni-
kácie (tie nepatria ani mestu a ani mestskej 
časti) sa má starať ten, kto ich najviac vyu-
žíva. Ako mestská časť robíme "nadprácu" 
v tom, že ak je to možné, riešime údržbu aj 
tých ciest a chodníkov, ktoré nemajú vlast-
níka. Komunikácií, ktoré „nepatria niko-
mu“, je však niekoľko desiatok kilometrov. 
Snažíme sa s mestom tento problém vyrie-
šiť, aby sa nezaradené komunikácie dostali 
buď do správy mesta alebo mestskej časti. 

Zavolajte nám:

0902 222 212
Napíšte nám:

kratka@accentreal.sk
Nájdete nás:

Drieňová 34, Bratislava
www.accentreal.sk

Uvažujete o predaji nehnuteľnosti? 
U nás získate okrem profesionálneho servisu odmenu navyše:

...s nami získate ešte viac

Pobyt pre 4 osoby 
vo Valčianskej doline
v nádhernej
Chalupe Toscana.
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NOVÉ PRAVIDLÁ 
VYHRADENÉ PARKOVANIE V REZIDENTSKEJ ZÓNE  
Vyznačené parkovacie miesta pre autá s konkrétnymi ŠPZ-kami, ktoré často boli v exponovaných zónach po väčšinu 
dňa často neobsadené, sa v rámci celomestskej parkovacej politiky stanú minulosťou. Nové povolenia na vyhradené 
parkovanie sa v zónach, kde regulované parkovanie platí, alebo bude platiť, už nevydávajú a tým, ktoré ho majú, jeho 
platnosť už len „dobieha“. Podstatnou informáciou však je, že miest pre ŤZP sa toto obmedzenie netýka. Kontroly sa 
však budú zameriavať aj na zneužívanie vyhradených miest.

V zóne regulovaného parkovania RU1 
postupne ubúdajú vyhradené parkovacie 
miesta. V zóne Starý Ružinov – východ 
bolo k spusteniu regulácie o 37 vyhrade-
ných parkovacích miest menej v porovnaní 
s rokom 2021. 

Častejšie kontroly

Pracovníci mestskej časti Bratislava-Ruži-
nov budú v zónach regulovaného parkova-
nia vykonávať intenzívne kontroly vyhrade-
ných parkovacích miest. 

Kontrola bude zameraná na dodržiavanie 
podmienok povolenia vyhradeného parko-
vania. V prípade, že parkovacie miesta budú 
využívané inými motorovými vozidlami 
ako tými, na ktoré bolo vydané povolenie, 
miesta budú zrušené. Upozorňujeme aj na 
povinnosť nahlásenia akejkoľvek zmeny 
(ako aj zmena EČV) v povolení vyhradené-

ho parkovania. V opačnom prípade môže 
nastať neželaná situácia, keďže sa vychádza 
z verejne známeho stavu a teda neaktuál-
nych informácií. To môže spôsobiť udelenie 
pokuty.

Rušenie vyhradených miest

Upozorňujeme aj na rušenie vyhradených 
miest na vybraných cestách a parkoviskách 
v súvislosti so zavedením regulácie, kde si 
to vyžiada lokálna situácia v statickej dopra-
ve. Najmä v miestach, kde budú vyhradené 
miesta nevyužívané, v miestach kde bude 
zvýšený dopyt po rezidentských a návštev-
níckych miestach. 

Vyhradené miesta budú postupne do kon-
ca roka 2022 ubúdať až úplne zaniknú.  
V platnosti ostanú iba vyhradené parkova-
nie miesta pre osoby ťažko zdravotne po-
stihnuté (teda s preukazom ŤZP). 

Zmena parkovania 
v 500 bytoch

V lokalite 500 bytov aktuálne platí pilotný 
projekt regulácie parkovania mestskej časti 
z roku 2019. V máji sa aj zóna 500 bytov pri-
pojí do systému celomestského regulované-
ho parkovania PAAS. V nadväznosti na túto 
skutočnosť je nutné vykonať zmenu pôvod-
ného dopravného značenia. Zmena sa bude 
hlavne týkať časovej regulácie, kde rezidenti 
so zakúpenou rezidentskou kartou parku-
jú neobmedzene a nerezidenti budú mať  
v pracovných dňoch od 14:00 do 6:00 par-
kovanie spoplatnené.  

Zároveň je nutné, aby sa rezidenti registro-
vali  v systéme PAAS.  Registrácia je jed-
noduchá a dá sa vybaviť online na stránke 
www. paas.sk, kde nájdete aj všetky potreb-
né informácie o typoch kariet a pravidlách 
regulovaného parkovania PAAS.

Súkromná ortopedická ambulancia zameraná na pohybový aparát, kolená a bedrá* 

Zdravotné stredisko na Trnávke v Bratislave, ul. Pavlovičova 3

www.ortoinova.sk

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

•	 Rýchle	objednanie	=	rýchla	úľava	od	bolesti	kolien	 
a bedier

•	 Aplikujeme	iba	kvalitné	injekcie	do	kolien	a	bedier
•	 Máme	dostupné	ceny	hyalurónových	injekcií
• Jediná	ambulancia	v	SR,	ktorá	 
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

poznáte 
z TV

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky: 0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!
    

      ortoinova.sk 
* s	plnou	úhradou	pacienta

CHRÁŇTE SVOJE KĹBY
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VÝLETY PRE SENIOROV
KDE, KEDY A AKO SA PRIHLÁSIŤ
Po vynútenej pandemickej prestávke sa v máji opäť vracajú obľúbené výle-
ty pre seniorov. Koncom mája máme pripravenú cestu do Pezinka a o me-
siac neskôr to bude Modra. Súčasťou každého z výletov je aj komentovaná 
prehliadka. Prinášame vám informácie o tom, pre koho sú určené a termí-
ny, dokedy je potrebné prihlásiť sa.

Výlety sú určené pre nepracujúcich seniorov 
s trvalým pobytom v Ružinove. Prihlášky 
je potrebné odovzdať v určenom termíne 

osobne v čase úradných hodín na Miestnom 
úrade Bratislava – Ružinov. Viac informácií 
môžete získať na tel. čísle 02/ 48 28 42 85.

POMOC PRE RODINY
PRÍSPEVKY  NA LETNÉ A INTEGRAČNÉ TÁBORY
Rovnako ako po minulé roky aj tentokrát majú možnosť obyvatelia mestskej časti požiadať o príspevok na letný 
tábor pre svoje deti. Aké sú podmienky pre  poskytnutie finančnej pomoci? 

V prípade pobytového alebo denného letné-
ho tábora  môžu rodiny získať financie až do 
výšky 200 eur. Pokiaľ ide o integračný tábor 
pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprie-
vodom, môže táto suma dosiahnuť až 350 
eur.

Príspevok môžu získať rodiny, ktoré spĺňajú 
presne stanovené kritériá. Príspevok je urče-

ný na pomoc rodinám zo sociálne slabšieho 
prostredia, nízkopríjmových a viacdetných 
rodín. Podmienkou jeho priznania je trvalý 
pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa v Ruži-
nove a vek dieťaťa (7 až 14 rokov). 

Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného 
príspevku je potrebné doložiť všetky doku-
menty potrebné pre dokladovanie nároku na 

tento druh pomoci (napr. potvrdenie o výške 
vyplácanej dávky v hmotnej núdzi).

V prípade, že si chcete uplatniť nárok na 
tento príspevok, viac  informácií získate na 
adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, tel. čísle 
02/ 48 28 42 85, prípadne na webe mestskej 
časti www.ruzinov.sk (miestny úrad/ sociál-
ne služby).

PEZINOK 25. MÁJA 2022
termín prihlásenia sa 20. 5. 2022
odchod/ príchod do/ z Bratislavy 9:00/ 16:00
program prehliadka Malokarpatského múzea, komen-

tovaná prehliadka historickej časti mesta, in-
dividuálna návšteva zámku Šimák

MODRA 27. JÚNA 2022
termín prihlásenia sa 22. 6. 2022
odchod/ príchod do/ z Bratislavy 9:00/ 16:00
program prehliadka Majoliky, prehliadka historickej 

časti mesta, prehliadka pražiarne kávy

VÝŠKA STAROBNÉHO DÔCHODKU ÚČASTNÍCKY POPLATOK
do 365,00 eur 1 euro
365,01 – 565,00 eur 5 eur
od 565,01 eur 10 eur

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie?
+421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve? 
Vandalizmus?

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného 
odpadu?

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

Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

NOVÉ KOŠE 
NA ŠTRKOVCI
V okolí Štrkoveckého jazera pribudlo 
vďaka spolupráci so spoločnosťou 
BILLA niekoľko smetných košov, kto-
ré už teraz slúžia návštevníkom tohto 
miesta, ktoré s obľubou vyhľadávajú 
nielen Ružinovčania, ale aj obyvatelia 
ostatných častí Bratislavy.
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RUŽINOV A INOVÁCIE 
ČISTEJŠÍ VZDUCH PRE DETI V ŠKOLÁCH A ŠKÔLKACH  
Ružinov má rád inovácie. V minulom čísle Ružinovského Echa sme písali o pilotných projektoch, ktoré sa zameriavali 
na zníženie hlučnosti v triedach a optimalizovaní svetelnosti. Ďalším inovatívnym projektom, ktorý testujeme v rámci 
pilotného projektu, je čistenie vzduchu.

Každý deň sa nadýchneme približne 20-ti-
síckrát. To je rovnaké množstvo príležitostí, 
ako sa do nášho tela môžu dostať baktérie, 
kvasinky alebo plesne, ktoré ovplyvňujú to, 
ako sa cítime. Vynásobme si to ešte desiat-
kami tisíc druhmi plesní, s ktorými môže-
me prísť do kontaktu a ktoré potom prená-
šame na oblečení či domácich zvieratách.

Bolesti hlavy, problémy s dýchaním, rôzne 
ekzémy... To sú najčastejšie situácie, kto-

ré človeka dostanú do ambulancie lekára. 
Dnes sa už takéto prejavy ochorení nevy-
hýbajú ani malým deťom. Plesne sa v inte-
riéroch vyskytujú v ovzduší, môžu byť tiež 
sedimentované na povrchoch, kde sa často 
miešajú s prachom a pri utieraní sa iba viac 
rozptyľujú do priestoru. 

Koncentrácia spór plesní v interiéri závisí 
najmä od ich koncentrácie vo vonkajšom 
prostredí, odkiaľ sa dnu dostávajú pri vetra-

ní, na oblečení a obuvi alebo na zvieratách. 
Najväčšie množstvo spór v ovzduší je v jar-
ných až jesenných mesiacoch, v zimnom 
období sú koncentrácie plesní v interiéri 
dokonca vyššie než v exteriéri. Človek nie 
je schopný vnímať spóry plesní čuchom ani 
zrakom. Postupne porastajú povrch, ale vte-
dy je už spravidla na prevenciu neskoro.

Práve tieto poznania inšpirovali mestskú 
časť pustiť sa do pilotného projektu analýzy 
ovzdušia v priestoroch niekoľkých našich 
školských zariadení. V čase uzávierky tohto 
čísla Ružinovského Echa sme v spolupráci 
s firmou Airlogy po prvotných analýzach 
nainštalovali v materských škôlkach na Bu-
dovateľskej, Haburskej 6, na ZŠ Kulíškova  
a v Cultuse Ružinov prvé štyri čističky 
vzduchu. 

Zároveň budú do priestoru umiestnené 
aj špeciálne real-time senzory, ktoré budú 
do konca júna merať prašnosť v danom 
priestore a na základe získaných dát sa bude 
vyhodnocovať zlepšenie kvality prostredia.

INFORMÁCIA PRE RODIČOV 
TERMÍN PRIHLASOVANIA DO JASLÍ A ŠKÔLOK
Prvý májový týždeň – 2. až 6. mája - sa bude niesť v znamení prihlášok do materských škôl. O prijatie dieťaťa na nie-
ktorú z ružinovských škôlok môže požiadať jeho zákonný zástupca. Ak máte menšie deti a hľadáte pre ne jasličky, 18. 
mája si môžete prísť medzi 17:00 a 18:00 pozrieť tie naše na Palkovičovej.

Ružinov je zriaďovateľom 12 materských 
škôl, ktoré majú celkovo 12 elokovaných 
pracovísk (1 škôlka je pritom súčasťou zá-
kladnej školy) a jedných jaslí - zariadenie 
starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa, do ktorých môžu byť po splnení 
podmienok prijaté deti od 18 mesiacov.

Podmienky prijatia

Prednostne budú prijímané tie deti, ktoré  
k 31. 8. 2022 budú mať 5 rokov, resp. tie, kto-
ré dovŕšili šiesty rok veku a majú odložený 
začiatok plnenia povinnej školskej dochádz-
ky. Každá materská škola má svoju spádovú 
oblasť. Nie je povinnosťou rodiča prihlásiť 
dieťa do spádovej škôlky, avšak jej riaditeľ je 
povinný prednostne prijať na povinné pred-
primárne vzdelávanie deti z tejto oblasti  
a s trvalým pobytom v mestskej časti. Dôle-
žité je aj to, aby dieťa spĺňalo základný stu-
peň hygienickej a sociálnej samostatnosti 
na úrovni, ktorá zodpovedá jeho veku.

Termín pre škôlky

Žiadosti o prijatie sa doručujú elektro-
nicky v týždni od 2. do 6. mája. Aktívne 
elektronické prihlášky budú na webových 
stránkach jednotlivých škôlok zverejnené 
hneď po polnoci na 2. mája až do polnoci 
6. júna. V prípade, že rodičia nemajú prí-
stup na internet, môžu sa počas pracovnej 
doby v tomto istom týždni zastaviť v škôl-
ke osobne a vyzdvihnúť si tlačivo. Osobne 
ho môžu odovzdať do 6. mája, resp. poštou  
s pečiatkou 6. 5. 

Povinné údaje

Dokument musí obsahovať meno a priez-
visko dieťaťa, dátum a miesto jeho naro-
denia, bydlisko, rodné číslo, národnosť, 
štátnu príslušnosť a meno, priezvisko a tr-
valé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne 
kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia 
o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Zákonný 

zástupca spolu so žiadosťou predkladá aj 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťa-
ťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj  
o povinnom očkovaní dieťaťa. Kvôli overe-
niu pravdivosti údajov zákonní zástupcovia 
na základe výzvy doložia rodný list dieťaťa  
a svoj občiansky preukaz. Rozhodnutie  
o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa rodičia do-
stanú do 30. júna.

Pozrite si jasličky

Ak uvažujete o tom, že by ste vaše deti 
dali do jasličiek, príďte sa aj s deťmi  
v stredu 18. mája medzi 17:00 a 18:00 
pozrieť priamo na Palkovičovu 11/A. 
Ukážeme vám, kde sa budú hrávať, spá-
vať a učiť sa nové a zaujímavé veci. Kole-
gyne vám tiež vysvetlia, kedy a ako treba 
podať prihlášky.

Všetky podrobnosti nájdete  
na www.ruzinov.sk  



1000 ruží
19. 5. (štvrtok)
Nivy, Dulovo nám., 16:00

PRE KRAJŠÍ RUŽINOV
20. 5. (piatok)

Ostredky, OC Budúcnosť, 15:00
21. 5. (sobota)
Štrkovec, OC Helios, 10:00

2. krát
a

Bol by som rád, ak by na získanie podpory ľudí stačili výsledky 
práce a aby sme nemuseli riešiť volebnú kampaň. No bez nej 
to, žiaľ, nejde ani v komunálnej politike. Môžete chcieť ďalej 
robiť tie najlepšie veci pre Ružinov, nekradnúť, plniť svoj 
program - ale bez toho, aby ste získali voličov, úspech nedo-
siahnete.

S kolegami a priateľmi z Tímu Ružinov sme sa preto rozhodli, 
že keď už kampaň musí byť, nech z nej niečo má aj naša 
mestská časť. Rovnako ako pred štyrmi rokmi, aj tento-
krát sme sa rozhodli rozdať vám sadenice ruží, 
aby ste si ich vy sami vysadili vo svojom 
okolí - napríklad do predzáhradky 
svojho domu.

Pred 4 rokmi sme vám rozdali 
1000 ruží a dodnes od 
mnohých z vás dostávam 
fotky tých, ktoré ste si 
vysadili. Za ten čas vyrástli 
a skrášľujú náš Ružinov. 
V máji rozdáme ruže po 
druhýkrát a teraz ich bude 
už 2000. Príďte si ich 
vyzdvihnúť 19., 20. a 21. 
mája. 

Keď už kampaň musí byť, nech je 
v prospech celej mestskej časti 
a nech skrášli Ružinov, náš domov. 

Váš starosta
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 Stratiť všetko 

 Prešli dva mesiace od začiatku hroznej vojny a na ukrajinčinu v našom 
okolí sme si už zvykli. A práve tento zvyk ukázal to najlepšie a zároveň 
 o najhoršie v nás. Máme okolo seba ľudí, ktorí stále dokážu pomáhať  
 a nejde o to, aký plný je ich nákupný košík, ponúknu to, čo môžu. Niektorí  
 jedlo, niektorí svoj čas  a niektorí strechu nad hlavou. A toto nie je ani 
 miesto ani čas na úvahy o príspevkoch, pretože vzdať sa súkromia je viac  
 ako mnohí z nás kedy dokážu.

 Ľudia, ktorí sem prišli, sú ako my. Aj my máme susedov a kamarátov  
 na lepších aj na horších autách. V drahšom oblečení aj v takom  
 z Miletičky. Takých, ktorí veľa cestovali a hovoria niekoľkými jazykmi.  
 Ale aj takých, ktorí sa dohovoria len po slovensky. Takých, ktorí si 
 nepripúšťajú to zlé, ale aj takých, ktorí to nesú horšie. Skúsme si  
 predstaviť, aké by to bolo stratiť všetko. Nevedieť, kedy sa budeme môcť  
 vrátiť a či vôbec budeme mať kam a za kým. A nedovoľme, aby vyhralo to  
 sebecké v nás. 

 foto: Alena Ulejova 
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RUŽINOV MÁ ĎALŠIE DIVADLO  
ČO SI HERCI NAPÍŠU, TO SI AJ ZAHRAJÚ  
Keď prišli herci, na ktorých predstavenia ste boli zvyknutí chodiť na takzvanú Adyloď, o divadelnú strechu nad 
hlavou, nezúfali a našli si nové útočisko. Dnes ich nájdete pod názvom Divadlo pART of ART v ružinovskom Spo-
ločenskom dome Nivy, kde našli nové pôsobisko. 

Oľga Belešová, Roman Pomajbo, Števo 
Martinovič a Karin Haydu. Taká je zosta-
va umelcov, ktorá od polovice marca našla 
nový domov práve v našej mestskej časti. 
Prečo v SD Nivy? Odpoveď je vraj jedno-
duchá. „Ako malé, 8-ročné dievčatko, som 
chodila do Ľudovej školy umenia na Sú-
ťažnej ulici 18 na dramatický odbor práve  
v týchto priestoroch. Začínala som v Di-
vadle Ludus, ktoré tam sídlilo a teraz sa 
symbolicky kruh uzatvára,“ vysvetľuje 
Oľga Belešová, ktorú diváci poznajú aj  
z mnohých televíznych projektov. Rozhod-
nutie usadiť sa v Ružinove však pramenilo 
aj z príjemnej atmosféry, ktorú cítili v tých-
to priestoroch. 

Neopakovateľný zážitok

Spoločne si divadelné hry aj píšu. „Sme 
autorské divadlo. Všetky naše hry sú ko-
médie. Aj keď v súkromí v tejto ťažkej dobe 
pomáhame ľuďom, ktorí to potrebujú, mu-
síme myslieť aj na radosť,“ objasňuje vždy 
dobre naladená herečka. Lebo, ako dodá-
va, zachovať si duševné zdravie, je mimo-
riadne dôležité. Veď aj divadlá boli dva 
roky pre pandémiu koronavírusu zatvore-
né. O to viac si váži, že diváci opäť začínajú 
chodiť do divadla. „Divadlo je pre herca 
najviac. Každé predstavenie je neopako-
vateľný zážitok, ktorý obohacuje herca aj 

diváka. Je to výmena energie medzi hľa-
diskom a javiskom,“ opisuje zase dôvod, 
prečo celú skupinu hranie na divadelných 
doskách tak napĺňa. 

Úlohy priamo na telo

Vo svojom repertoári majú viacero hier – 
Zoznamka, Rita, Hra o (ci)tróny, Rozbité 
Vianoce, Baby na palube, či show jedného 
herca Ocko. Vidieť sa oplatí každú z nich. 
„Inšpiráciou je život okolo. To, čo žije-
me, čo vidíme,“ hovorí. Každý divák si tak  
v hre nájde aj kúsok z toho svojho života, na 
ktorom sa môže zasmiať. Spoločne s herca-
mi. Lebo aj také situácie v divadle vznikajú. 

Dbajú preto nielen na samotné hranie 
ale aj dokonalú schopnosť improvizovať  
v spomínaných hrách. Na sfinalizovaní jed-
nej komédie pritom pracujú celé týždne. 
„Nápad sa nosí v hlave aj niekoľko rokov. 
Samotná tvorba trvá jeden až dva mesiace. 
Keďže si divadelné hry v spolupráci s reži-
sérom Viktorom Csudaiom a hudobníkom 
Mariánom Čurkom sami píšeme, tvoríme 
si ich priamo na telo,“ dodáva Oľga Belešo-
vá, ktorá sľubuje poriadnu dávku humoru. 
A na ktorú komédiu sa pôjdete pozrieť vy? 

Program predstavení pART of ART nájde-
te na stránke Domu kultúry Ružinov. 
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ME 22 V BOXE: ÚSPECH RUŽINOVČANKY 
ĎURÍKOVÁ SI VYBOJOVALA STRIEBRO 
Na prvý pohľad pôsobí nežne, ale ako sa hovorí – po tme by ste ju stretnúť nechceli. Ružinovská boxerka Nicole 
Ďuríková, zverenkyňa Box club Ružinov 821, si totiž z Majstrovstiev Európy do 22 rokov v Chorvátsku priniesla strie-
bornú medailu. Tvrdá obeta a viac ako ročná intenzívna príprava sa tak oplatila.   

Nicole obetovala úspechu množstvo svoj-
ho času, na ceste za cenným kovom ab-
solvovala dva pobyty vo vysokohorskom 
prostredí, aj tvrdé tréningy so svetovou 
špičkou. Nezastavilo ju ani to, že v po-

sledných dvoch mesiacoch pred štartom 
na európskom šampionáte prekonala ko-
ronavírus. Dokonca dvakrát. Ona sa však 
nevzdala, aj keď jej štart bol ešte krátko 
pred pretekmi otázny. Nakoniec sa po 

troch víťazstvách v Poreči prebojovala až 
do finále. 

Rozhodujúci zápas síce nepretavila do ví-
ťazstva, jej úspech však rozhodne stojí za 
to. „Finálový zápas sa mi nepodarilo vyhrať, 
čo ma veľmi mrzí... a tak si z ME odnášam 
striebornú medailu. Pocity po prehre sú 
zmiešané, no každopádne som hrdá, že na 
Slovensko prinášam striebro,“ napísala Ni-
cole krátko po finále na sociálnej sieti, keď 
porazila súperky z Írska, Španielska a Ukra-
jiny a nedokázala prekonať iba Erivu Baru-
tovú z Turecka.

Na ME sa zúčastnilo viac ako 300 športov-
cov z 39 krajín. Aj vďaka Nicole sa zviditeľ-
nilo Slovensko a tiež Box Club Ružinov 821, 
ktorý v našej mestskej časti funguje už vyše 
20 rokov. 
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VESLOVANIE V RUŽINOVE
HĽADAJÚ SA NOVÍ OLYMPIONICI  
Veslovanie možno na prvý pohľad pôsobí ako dovolenkový šport, ale svojich priaznivcov má aj v Ružinove. Aj sa-
motná lodenica v lokalite Mokráň záhon patrí do našej mestskej časti. Klub Slávia STU  Bratislava má už viac ako 
polstoročnú tradíciu a pred sebou veľkú výzvu – olympijskú. 

Nezlákali ich ľadové plochy ani futbalo-
vé štadióny, dokonca ani kráľovský šport  
s tenisovými raketami. Prednosť dali vode. 
Veslovanie opisujú jeho priaznivci takmer 
ako poslanie. „Je to zdravý kolektívny šport 
v prírode, kde doslova platí – ťahať spolu na 
jednej lodi,“ hovorí s entuziazmom bývalý 
výkonnostný veslár a dlhoročný člen Vladi-
mír Vanek. Nezabudne pritom podotknúť, 
že je to práve veslovanie, ktoré buduje nie-
len silné telo, ale aj odolnú psychiku. 

Ten, kto chce byť podľa neho dobrý veslár, 
musí mať nie iba zdatné ruky, ale aj najmä 
nohy a chrbát. A tak trénovať len v lete 
nestačí. „V zime ide o naberanie sily a vy-
trvalosti,“ objasňuje. Športovci tak trávia 
hodiny v posilňovni, na trenažéri, behajú, 
plávajú či chodia na sústredenia. Tí, ktorí sú 
pripravení na takéto tréningy 3-4x za týž-
deň, majú dvere do klubu otvorené. Vladi-
mír Vanek hovorí, že momentálne majú 70 
členov a 20 mladých pretekárov. „Najmlad-
šia veslárka má 12 rokov, najstarší majú 
okolo 60. Ďalších 20-30 detí by sme prijali,“ 

dodáva niekoľko čísel. Ideálny vek je podľa 
jeho slov okolo 11 - 16 rokov. 

Dlhoročný člen sľubuje, že už po dvoch ro-
koch trénovania dokážu veslári bodovať na 
pretekoch. Za najdôležitejšie považuje u nás 
Majstrovstvá Slovenska. Sily si však špor-
tovci merajú aj na zápoleniach v okolitých 
štátoch. „Tí, ktorí majú výkonnosť alebo sa 
dostanú do reprezentácie, sú už nominova-
ní na súťaže po celom svete,“ dodáva. Sami 
však organizujú aj Memoriál Ctibora Reis-
kupa na Zlatých pieskoch. Tento rok je na 
pláne už 53. ročník. 

Najväčšou výzvou je však vychovať novú 
generáciu športovcov. O 10 rokov chcú 
splniť svoj cieľ. „Hlavnou víziou je zostaviť 
a dostať ženskú osemveslicu na letné olym-
pijské hry 2032,“ prezradil s tým, že chcú 
tiež udržiavať veslársky šport a rozvíjať 
komunitu, zveľaďovať areál a lodenicu klu-
bu, ktorý vznikol už v roku 1958. Odvtedy  
v ňom veslovali, športovali aj súťažili tisíce 
chlapcov aj dievčat. Kto sa chce k nim pri-

dať a začať s veslovaním, môže prísť do lo-
denice osobne, vždy v pondelok a v stredu 
od 15:00 do 17:00 od apríla do septembra 
alebo napísať na stu@veslovanie.sk. „Veslo-
vanie pre deti ponúka pobyt v lodenici,  
v kolektíve, vidieť mnohé krajiny a šancu 
stať sa olympionikom,“ uzatvára Vladimír 
Vanek. 

Viac info na www.podveslovat.sk.

DISCIPLÍNY
Vo veslovaní poznáme 6 základných 
“olympijských” disciplín. Rozdele-
nie je podľa počtu osôb v lodi: 1, 2, 4  
a 8. Tiež podľa toho, či veslár drží jed-
no alebo dve veslá. Sedieť tak môžete  
v lodiach párových disciplín: skif (je-
den veslár), dvojskif a párová štvorka. 
Alebo v lodiach, kde má každý veslár 
jedno veslo v rukách: dvojka, štvorka 
a osemveslica. 

BEZPLATNÝ VÝCVIK 
VÁŠHO ŠTVORNOHÉHO 
MILÁČIKA

Šteká váš pes na okoloidúcich? Snaží sa vám na prechádzkach 
vytrhnúť a utiecť? Skáče po iných a vy ste sa doteraz utešovali, 
že je len hravý, hoci okolie váš názor nezdieľa? Potrebujete 
preňho tréning. V Ružinove sa môžete na takúto aktivitu  
prihlásiť bezplatne.
Viac info na www.ruzinov.sk
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POLITICKÁ REKLAMA

ŠPORTOVÉ LETO  
PRIHLÁSTE DIEŤA DO TÁBOROV 
Ružinovský športový klub aj tento rok pripravuje pre deti vo veku 7 až 14 ro-
kov denný športový tábor s názvom Ružinovské športové prázdniny. Rodičia 
môžu svoje deti prihlásiť až do šiestich týždenných turnusov. 

Ďalší ročník úspešného prázdninového 
projektu s jednotným konceptom všetkých 
šiestich turnusov prešiel programovými 
zmenami – bude ešte viac zameraný na 
šport a športové aktivity. Program bude 
pestrý, od prezentácií tradičných, ale aj 
menej tradičných športov, až po tematické  
výlety, športové  turnaje či súťažné popo-
ludnia. 

Deti budú využívať všetky športoviská  
v správe RŠK -  Areál netradičných špor-
tov na Pivonkovej, Areál hier Radosť pri 
Štrkoveckom jazere a ŠH Trnávka. Chýbať 
nebudú ani návšteva jedného z bratislav-
ských kúpalísk či výlety prírody.

Zabezpečený bude pitný režim, strava po-
čas celého dňa, deti dostanú táborové tričká 
a tematické náramky. Všetky potrebné in-
formácie nájdete priamo na webovej strán-
ke RŠK www.rskruzinov.sk.

Kontakt: prazdniny@rskruzinov.sk 

Harmonogram turnusov

04.07. – 08.07.2022  od 7:30 – 16:30 
11.07. – 15.07.2022  od 7:30 – 16:30 
18.07. – 22.07.2022  od 7:30 – 16:30 
25.07. – 29.07.2022  od 7:30 – 16:30 
01.08. – 05.08.2022  od 7:30 – 16:30 
08.08. – 12.08.2022  od 7:30 – 16:30

KUCHYNSKÝ 
ODPAD
Pripravte sa na zmenu. Zber kuchyn-
ského bioodpadu je Bratislava povinná 
zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, 
preto doň OLO postupne zapája všet-
ky mestské časti. Po Lamači, Záhorskej 
Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke príde 
už o niekoľko týždňov na rad aj Ruži-
nov. Pravdepodobný termín distribú-
cie zberných nádob a kompostovateľ-
ných vreciek je 9. jún až 16. júl.

Domácnosti dostanú bezplatne jeden 
10-litrový odvetrávací kuchynský ko-
šík a 150 kusov kompostovateľných 
vreciek na 12 mesiacov. Obyvatelia 
rodinných domov dostanú aj 20-lit-
rovú hnedú zbernú nádobu označenú 
nápisom kuchynský biologicky roz-
ložiteľný odpad. Obyvatelia bytových 
domov budú vrecká s odpadom vy-
hadzovať do hnedej zbernej nádoby 
na obvyklom mieste kontajnerového 
stojiska. Všetky podrobnosti budú vy-
svetlené v letáku, ktorý bude distribuo-
vaný spolu s košíkmi a vreckami.

Cieľom zavedenia zberu kuchynského 
bioodpadu je znížiť tento druh odpadu 
z tzv. čiernych košov. Pri skládkovaní, 
ktoré sa ešte stále využíva asi na 80 
percentách územia Slovenska, je totiž 
takýto bioodpad najväčším tvorcom 
skleníkových plynov a znečisťovate-
ľom povrchových a podzemných vôd, 
pôdy či ovzdušia. Samostatne zozbie-
raný však môže slúžiť na spracovanie 
do formy hodnotného kompostu.
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STOVKY NOVÝCH BYTOV S JEDINEČNÝMI 
VÝHĽADMI NA BRATISLAVU -  PRICHÁDZAJÚ 
SLNEČNICE NAD MESTOM!  
Bratislavský trh s nehnuteľnosťami dostane injekciu v podobe 1 500 bytov a 42 apartmánov. V Slnečniciach Nad mestom 
si okrem blízkosti druhého najväčšieho parku v Petržalke budete môcť vychutnať aj jedinečné výhľady na dominanty  
Bratislavy. Developer CRESCO REAL ESTATE spustil postupne predaj prvých 570 bytov v doteraz najväčšej a najvyššej časti 
Slnečníc. 

Z bohatej ponuky bývania  
si vyberie každý

Sen o dokonalom bývaní sa stáva reali-
tou. Z projektu Slnečnice Nad mestom si 
môžete postupne vybrať z bohatej ponuky 
570  bytov z celkového plánu 1 500 bytov. 
Spolu v Zóne mesto vyrastie päť rezidenč-
ných výškových budov a tri nižšie obytné. 
Chýbať nebudú ani otvorené vnútrobloky 
plné zelene, kde budú môcť ľudia, rodiny, 
ale aj susedia tráviť svoj voľný čas. 

Pre jednotlivcov aj veľké rodiny, skrom-
ných či náročnejších prinesú Slnečnice 
Nad mestom naozaj širokú ponuku jed-
no až štvorizbových bytov s rozlohou od 
27 do 90 m2. Priemerná cena za m2 sa 
bude pohybovať na úrovni 3 275 EUR 
bez DPH. Tým najnáročnejším sa oplatí 
čakať. V neskorších fázach budú v ponu-
ke aj exkluzívne penthousy na vrchných 
poschodiach výškových budov.

Oáza oddychu priamo  
v Petržalke

Život v Slnečniciach bude zelenší aj 
vďaka verejnému parku, ktorý bude 
po dokončení už druhým parkom v Sl-
nečniciach a so svojimi 29-tisíc m2 aj 
druhým najväčším v Petržalke. Súčasní 
a budúci obyvatelia Slnečníc sa môžu 
tešiť na bohatý výber aktivít, okrem 
trávnatých plôch, detského ihriska, 
miesta na grilovanie či petangového ih-
riska ponúkne park aj veľkorysý výbeh 

pre štvornohých miláčikov. Chýbať ne-
budú ani agility prvky.

Zaujímavými budú určite aj centrálna alej 
z platanov či pre dobrodružné typy láka-
vé bludisko zo živého plotu. „Etapou Nad 
mestom chceme osloviť mladé rodiny, 
páry aj investorov, ktorí hľadajú kvalitné 
bývanie s peknými výhľadmi, uprostred 
zelene a na dosah rozmanitých možností 
komfortného mestského bývania s boha-
tou infraštruktúrou,“ dopĺňa Peter Murín, 
Senior Development Manager CRESCO 
REAL ESTATE.

Slnečnice sú živou komunitou

Už pred 12 rokmi, kedy sa začala písať 
história Slnečníc, bolo zrejmé, že ne-
pôjde o miesto, kde budú ľudia chodiť 
len nocovať. V súlade s touto filozofiou 
CRESCO v minulom roku podporilo 
alebo priamo organizovalo viaceré su-
sedské podujatia a zaujímavé komunit-
né akcie, medzi nimi aj dnes populárne 
swapy alebo food festival Slnečnice 
Piknik fest. 

V dokončenom centrálnom parku v Zóne 
viladomy podporuje detský futbalový 
klub FC Slnečnice. „Za roky pôsobenia 
v Petržalke vnímame, že komunity sa tu 
formujú najmä okolo rodín, ktoré vyu-
žívajú čas s deťmi aj na socializovanie  
a budovanie vzťahov v rámci sused-
stva,“ hovorí Ján Krnáč, výkonný riaditeľ  
CRESCO REAL ESTATE. Ani pandémia 

tak život v Slnečniciach celkom nezasta-
vila a obyvatelia tejto unikátnej zóny do-
stali priestor lepšie sa spoznať so svojimi 
susedmi a nájsť si nové priateľstvá.

Nielen vybavenosť,  
ale aj komplexné služby

Po dokončení všetkých plánovaných zón 
budú Slnečnice jedinečným miestom pre 
život až 20-tisíc obyvateľov. To, samo-
zrejme, zvyšuje nároky aj na občiansku 
vybavenosť. Už dnes je súčasťou Slneč-
níc detská poliklinika, zubná ambulancia 
či gastrozóna. Slnečnice Market priniesli 
do tejto časti mesta mix obchodov a slu-
žieb vrátane rodinného centra. 

V najbližších rokoch bude zóna napoje-
ná aj na električkovú trať, vďaka ktorej sa 
obyvatelia ľahko a na čas dostanú do ce-
lého mesta. 

Priamo v Slnečniciach je plánovaná 
aj spojená materská a základná škola.  
O jej presnej podobe momentálne pre-
biehajú diskusie s mestskou časťou Petr-
žalka. Bohaté športové vyžitie v zóne po-
núka aj okolie s populárnou petržalskou 
hrádzou. 

Tak povediac cez cestu plánuje Bratislav-
ský samosprávny kraj výstavbu kampu-
su športu a zdravia. Tvoriť ho majú rôzne 
športoviská vrátane atletického areálu, 
plavárne a hokejovej haly, ako aj športo-
vá škola.
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NEBAVÍ VÁS KŔMIŤ HOLUBY?
U nás sa nudiť nebudete.

 Prijmeme aktívneho dôchodcu
pre výpomoc na predajni.

Požadujeme:
fyzická zdatnosť, práca s PC, komunikatívne jednanie

 
Čaká na vás: zaujímavá práca i zárobok,

príjemné prostredie v areáli R1 Centra

Volajte, píšte: 0917 942 270, oikos@oikos.sk

+421 903 494 000
 info@spektravet.sk

VETERINÁRNA  AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

 Skvelý tím odborníkov
 Kvalitné zariadenia
 Férové ceny
 Príjemné prostredie
 Zvierací salón 

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

PARTNERSKÉ KLINIKY:

.sk

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

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z RUŽINOVA

www.ruzinovskeecho.sk 
www.tvr.sk

neobmedzený prístup 
k informáciám

archív TV relácií 
 a vydaní ECHA

živé
vysielanie TVR
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Nikolaj Gečevský 
SME Ružinov (Prievoz)

Na smerovníky ulíc v Prievoze a podporím 
aj osadenie pamätnej tabule k 640. výročiu 
Prievozu. 

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

Kryté cyklostojany pri ružinovských ško-
lách – pre aktívny pohyb detí s rodičmi 
namiesto vozenia autami.

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

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

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

Na altánok pre MŠ Šťastná, kvetinový záhon 
na Starých Záhradách, osvetlenie Hracho-
vej a hist. pomník na Radničnom námestí.

Mgr. Martin Ferák  
nezaradený (Trávniky)

Na zveľadenie verejného priestranstva pri 
jazere Rohlík na Trávnikoch.

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

Rekonštrukcia detských ihrísk - v jasličkách 
na Palkovičovej a na Nivách na Kvetnej uli-
ci.  

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

Na rôzne aktivity pre seniorov, ktorí si vždy 
zaslúžia pozornosť celej spoločnosti.

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

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

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

Vďaka podpore pani Pagáčovej na hojdačku 
na Ondavskej.

Mgr. Eva Bacigalová  
Tím Ružinov (Nivy)

Na prípravu obnovy detského ihriska na 
Nivách známeho ako "Jama", kde vyrástli aj 
známi hokejisti, bratia Šťastní.-

PaedDr. Mária Barancová 
Tím Ružinov (Prievoz)

Na smerovníky ulíc a podporím aj osadenie 
pamätných tabúľ k 640. výročiu prvej pí-
somnej zmienky o Prievoze. 

JUDr. Michaela Biharyová 
Tím Ružinov (Trávniky)

Na hracie prvky na detských ihriskách.

RUŽINOVSKÍ POSLANCI: ANKETA
AKO VYUŽIJÚ POSLANECKÉ PRIORITY?
V Ružinovskom Echu sa poslancov každý mesiac pýtame na ich názor na témy, o ktoré sa v danom období inten-
zívnejšie zaujímate. Vďaka zrozumiteľnému formátu odpovedí uvidíte, ako by hlasovali v prípade, že by sa  takáto 
téma dostala do programu ružinovského zastupiteľstva, resp. v prípade otázky z tohto čísla, stručne naformulova-
né, akým spôsobom chcú priamo podporiť svoj volebný obvod. Práve to je témou aktuálneho čísla nášho časopisu. 
Pýtali sme sa poslancov, akým spôsobom plánujú tento rok využiť svoju poslaneckú prioritu, t.j. 5-tisíc eur, o použití 
ktorých môže každý rok rozhodnúť každý z poslancov. 
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Mgr. Michal Vicáň 
SME Ružinov (Ružová dolina)

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

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

Na odstránenie bilbordov z plota trhoviska 
Miletičky a miesto nich zelený plot.

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

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

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

Pripravujeme väčšiu investíciu do verejných 
priestorov na Trnávke za všetky moje posla-
necké priority.

Ing. Martin Patoprstý 
Tím Ružinov (Ostredky)

S poslancami Sirotkom a Mačuhom pripra-
vujeme spoločný projekt na rozšírenie det-
ského ihriska v parku.  

Silvia Pilková 
nezaradená (Trnávka)

Poslaneckú prioritu som využila na zrealizo-
vanie workoutoveho ihriska v parku na Viet-
namskej ulici. 

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

S poslancami Patoprstým a Mačuhom pri-
pravujeme spoločný projekt na rozšírenie 
detského ihriska v parku.

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

S poslancami Sirotkom a Patoprstým pri-
pravujeme spoločný projekt na rozšírenie 
detského ihriska v parku. 

Mgr. Jozef Matúšek 
nezávislý (Starý Ružinov)

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

JUDr. Matúš Méheš 
SME Ružinov (Pošeň)

Doplnenie lavičiek a osvetlenia na Pošni.

Ing. Marcela Kulifajová 
Tím Ružinov (Štrkovec)

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

Ing. Petra Kurhajcová 
SME Ružinov (Trávniky)

Na výsadbu zelene (Trávniky) a vypracova-
nie projektu revitalizácie vnútrobloku (Sta-
rý Ružinov).

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

Prioritu využijem pri rekonštrukcii detské-
ho ihriska, prípadne pri zveľadení areálu 
MŠ na Trnávke. 

Čo je to "poslanecká priorita"?  Je to 5-tisíc eur z rozpočtu mestskej časti, kto-
ré má každý rok k dispozícii každý z 25 ružinovských poslancov na projek-
ty a aktivity (zvyčajne) vo svojom domovskom volebnom obvode. Sú to finan-
cie na projekty, ktoré spomínajú poslanci prostredníctvom sociálnych sietí. 
Spôsob, akým ich investujú, je na ich rozhodnutí. Môžu ich použiť jednotli-
vo, alebo ich môžu využiť viacerí na financovanie nejakého väčšieho projek-
tu, resp. pridať nejaký prvok v rámci prác, ktoré už rieši alebo plánuje riešiť 
mestská časť. Peniaze nedostávajú v hotovosti, realizáciu zabezpečuje miestny 
úrad. V roku 2020 sa napríklad viacero poslancov vzdalo svojej poslanec-
kej priority v prospech aktivít mestskej časti na pokrytie nákladov súvisiacich  
s pandémiou Covid-19.
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KRÍŽOVKA

AKO SA DARÍ ŠPORTU...
V Ružinove je mnoho tímov, súťaží a líg, ktoré rozhodne stoja za 
povšimnutie. Práve naša televízia mapuje ich fungovanie. 

Pravidelne chodievame na západy Leaders Ružinov, stále ide  
o historicky najúspešnejší slovenský hokejbalový klub. Najmä 
v zime mapujeme činnosť HK Ružinov, klub ktorý je zameraný 
vyslovene na mládež. V našom športovom magazíne sa dozviete 
viac aj o Toplige a Ružinovskej amatérskej hokejovej lige.

A je toho samozrejme oveľa viac. Pravidelne vysielame aj re-
portáže z aktivít Ružinovského športového klubu a iných tímov  
a súťaží. Ak sa chcete teda dozvedieť viac o športovom živote  
v Ružinove, sledujte náš TV Šport!

RUŽINOVSKÉ ECHO 05/2022 • Dátum vydania 26. 4. 2022 • Mesačník mestskej časti Bratislava - Ružinov • Ročník XXVIII • Vydáva TVR a RE s.r.o., Mierová 21,  
827 05 Bratislava 212, IČO 35 728 213 • Príprava čísla: Mgr. Tatiana Tóthová, Ing. Adela Vavrušová, Andrej Lančarič, Mgr. Peter Žákovič, Mgr. Sa-
muel Struss, Martin Figura • ostatné foto: archív respondentov, Pixabay, Adobe Stock, Freepik.com, Facebook • Redakcia: Mierová 21, 827 05  
Bratislava, e-mail: echo@ruzinov.sk • Redakcia nezodpovedá za obsah a gramatickú úpravu inzerátov • Redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov poslancov MZ• 
 www.ruzinovskeecho.sk • Náklad: 43 300 ks • Distribúcia zadarmo do schránok • Evid. č. 4093/10 • ISSN 1338-9408

Henri Frédéric Amiel: Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým ... 
(dokončenie v tajničke krížovky)

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

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

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

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch
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Henri Frédéric Amiel:  
Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým   

...(dokončenie v tajničke krížovky).   

tajnička: ...si rozumieš lepšie než sám so sebou.

Henri 
Frédéric 

Amiel
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ROZBAJKUJME SPOLU BRATISLAVU   
Zažiarte v uliciach Bratislavy na žltom bicykli. Do konca mája kúpite ročný lístok na zdieľané bicykle Slovnaft BAjk za zvý-
hodnenú cenu 9,90 eur. 

Prišla jar a spolu s ňou aj čas na otvorenie 
cyklistickej sezóny. Skúste to tento rok so 
Slovnaft BAjkom. Je to jednoduchý a lac-
ný spôsob, ako opäť nabrať silu do nôh, 
istotu do riadidiel a endorfíny do tela. Celý 
rok môžete BAjkovať ešte lacnejšie – vy-
užite našu jarnú ponuku a kúpte si ročný 
KLASIK lístok za zvýhodnenú cenu 9,90 
eur. Lístky si môžete kúpiť do konca mája 
a nasledujúcich 12 mesiacov od nákupu 
lístka si užívať neobmedzený počet pol-
hodinových jázd. 

Jazdite pre seba, pre planétu aj 
pre vašu peňaženku

BAjkovanie má nekonečné množstvo 
výhod. Je to ekonomické, ekologické 
a aj zdravé spojenie príjemného s uži-
točným. Zdieľané bicykle sú zas jed-
noduchý spôsob, ako začať bicyklovať 
po meste. Bicyklom sa odveziete, kam 
vás nohy dovedú, a ďalej môžete po-
kračovať napríklad mestskou dopravou. 
BAjkovanie je zdravé – pre vás aj pre 

planétu. Jazdou na bicykli šetríte emisie  
a spálite len kalórie. Endorfíny z jazdy do-
stanete do vášho tela ku každej jazde ako 
bonus. Odporúčame BAjkovať do práce 
– prídete príjemne naladení, správne na-
budení a pripravení na obed. 

Bikesharing je lacný – za 9,90 eur získa-
te nekonečné množstvo polhodinových 
jázd na celý rok. Investícia sa vám vráti 
už po niekoľkých hodinách. BAjkovanie 
je bezstarostné – my vám dáme BAjk, 
vy sa veziete. Denne je pre vás v uliciach 
Bratislavy pripravených 500 bicyklov.  
K dispozícii sú v ôsmych mestských čas-
tiach, od Rače po Draždiak, od Karlovej 
Vsi po Vrakuňu. Bratislavu v sedle BAjku 
precestujete krížom-krážom, bez hraníc. 
Objavte radosť z bicyklovania a nebudete 
chcieť zosadnúť. 

Ako na BAjk?

Používanie je jednoduché. Zaregistruj-
te sa a kúpte si predplatné na stránke 

slovnaftbajk.sk alebo cez mobilnú apli-
káciu Slovnaft BAjk. V rámci akciového 
lístka KLASIK máte zadarmo nekoneč-
né množstvo 36 minútových jázd. Ak 
vymeníte alebo uzamknete a znova 
odomknete bicykel v dokovacej stanici 
do 36 minút, môžete ďalej jazdiť zadar-
mo. 

V cieli bicykel správne zaparkujte do do-
kovacej stanice. Ochránite ho tak pred 
poškodením či dokonca ukradnutím,  
a bude tak k dispozícii ďalším BAjkerom. 
Stojany sme upravili tak, aby bolo doko-
vanie ešte jednoduchšie: bicykel stačí 
naviesť do koľajnice na stojane a BAjk 
uzamknúť zámkom. 

Slovnaft BAjk vám prinášame v spoluprá-
ci s našimi partnermi AVION, IKEA, Kron 
Real, VIVO! a Bratislavskou integrovanou 
dopravou, a.s.

Inzercia

#SpoluDokazemeVela



19:00
ROZBITÉ VIANOCE

Komédia o manželstve 
po tridsiatich rokoch

Hrajú: O. Belešová, R. Pomajbo a i.

17:00 
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE

Srdiečko pre mamičku
Prihlasovanie: do 2. 5. na dana.

plaskova@cultusruzinov.sk

16:00
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
Arthur a súboj dvoch svetov

vstupné zadarmo

15:00
LITERÁRNE POPOLUDNIE

Divadlo Selavi
Vstupné zadarmo

19:00
KLIMAKTÉRIUM... A ČO?  

Komédia - kabaret -  
fraška s pesničkami.

Hrajú: Z. Tlučková, G. Oňová a i.

18:30
HÁRY JÁNOS

Spevohra v maďarskom jazyku
Vstupenky: 0905 707 232

18:00
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA 

Milan Lukáč – Kvety a sonety
vstupné zdarma

14:00
RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV

Meky
vstupné zadarmo

17:00
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE
Obrázok z prírodných materiálov
Prihlasovanie: do 23. 5. na dana.

plaskova@cultusruzinov.sk

Kaštieľska 30

SDPRIEVOZ

19:00
SEX NOCI SVETOJÁNSKEJ

ROZMARNÁ AJ INTELEKTUÁLNA 
KOMÉDIA

HRAJÚ: P. TRNÍK, D. JURČOVÁ A I.

19:00
PENZIÓN PONORKA

Francúzska komédia o záletoch
Hrajú: L. Vaculík, J. Révai a i.

9:00 – 13:45
STAVANIE MÁJOV V RUŽINOVE
DK Ružinov, Vietnamská, park  

Ostredky, Štrkovec,  
ihrisko Miletičova, SD Prievoz

19:00
MANDARÍNKOVÁ IZBA

Komédia plná francúzskeho espritu
Hrajú: M. Kramár, Z. Tlučková a i.

19:00
DVA NAHATÝ CHLAPI

Bláznivá francúzska komédia
Hrajú: M. Zounar, D. Šinkorová a i.

10:30
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ

DOPOLUDNIE
vstupné 3 eurá

Záhradnícka 95
www.rnd.sk

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

19:00
Mužské oddelenie

Trpká komédia o tom, ako sa 
otvárajú telá a duše na mužskom 

oddelení.

19:00
Jááánošííík

Jááánošííík po tristo rokoch so 
SĽUK-om.

19:00
Lakomec 

Hosť v RND – Divadlo A Prievidza

17. 5. 2022

11. 5. 2022

1. 5. 2022

13. 5. 2022

8. 4. 2022

13. 5. 2022

23. 5. 2022

13. 5. 2022

1./8./15./22./29. 5. 2022

30. 5. 2022

utorok/ streda

11. 5. 2022

25. 5. 2022

16. 5. 2022

3. 5. 2022

28. 5. 2022

29.4. 2022

6. 5. 2022


