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REGULOVANÉ PARKOVANIE:

TERAZ STARÝ RUŽINOV,
DO LETA CELÉ NIVY
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www.ruzinovskeecho.sk

Milí
Ružinovčania,
v celej Bratislave sa rok 2022
nesie v znamení jednej z najväčších zmien:
zavádzania spoločnej parkovacej politiky.
Prvé zóny rezidentského parkovania magistrát spustil
už v januári - na Tehelnom poli, v Rači
a v Petržalke. V najbližších mesiacoch
pribudnú ďalšie: v Starom Meste, a - čo
je najdôležitejšie pre nás - do spoločnej
mestskej parkovacej politiky budú do
leta postupne zaradené celé Nivy.
Priznám sa - nehrnuli sme sa veľmi
do toho, aby úplne prvé zóny vznikli
u nás. Chceli sme si overiť, ako nový
mestský systém funguje. S hlavným
mestom sme zároveň intenzívne komunikovali a spolupracovali. a skúsenosti za prvý mesiac ukazujú, že
parkovacia politika funguje: v existujúcich zónach sa výrazne zvýšil počet
voľných parkovacích miest a zlepšilo sa
parkovanie pre obyvateľov. Prvým sídliskom, kde bude spoločná parkovacia
politika PAAS v Ružinove spustená,
bude oblasť Starého Ružinova východ
- zóna medzi Jégého, Bajkalskou, Trnavskou a Záhradníckou ulicou. Zo
sídliska tak prestane byť záchytné parkovisko, zároveň však nikomu nebudeme brániť napríklad navštíviť lekára
či obchod v doobedňajších hodinách.
S primátorom Matúšom Vallom sa
o prednostnom parkovaní pre rezidentov rozprávame dlho a často. Ak by
sme neboli presvedčení, že vám tento
systém zlepší život, netrúfli by sme si
ho zavádzať, a už vôbec nie krátko pred
voľbami. Keďže však parkovanie a dopravu asi všetci považujeme za kľúčový
problém mesta, musíme urobiť všetko
preto, aby ste sa podvečer mohli pokojne vracať domov. Nájsť konečne
odvahu, urobiť poriadok v parkovaní,
zvýhodniť v Ružinove Ružinovčanov,
rezidentov pred ich vlastným domom,
je dôležitejšie než voľby a funkcie kohokoľvek z nás.
Váš starosta

OTVORENÁ KRIŽOVATKA PRIEVOZ

VODIČI UŠETRIA ČAS

Vodiči, ktorí sa pohybujú po našej mestskej časti, už určite zaregistrovali, že
po takmer troch rokoch otvorili križovatku Prievoz/Nivy. Pri prejazde týmto
úsekom však zvýšte opatrnosť. Cesta je totiž v úplne novej polohe.

zdroj: FB Martin Chren

Trvalo to takmer tri roky, ale posledná vetva mimoúrovňovej križovatky Prievoz/Nivy,
takzvaný rondel – od R7 a Slovnaftskej na
Prístavnú ulicu je už sprejazdnená. Prestavba dôležitého dopravného uzla sa realizovala
od februára 2019. Ak ste vodiči a chystáte sa
jazdiť po tejto trase, zvýšte opatrnosť. Cesta
je totiž v úplne novej polohe a zákruty sú tam
o čosi ostrejšie ako boli v minulosti. Pribrzdiť
sa teda niekedy naozaj oplatí.
Dobrou správou je, že nová križovatka prinesie odľahčenie dopravy aj plynulejší prejazd.
Plusom má byť aj vyššia bezpečnosť, keďže
v minulosti boli práve na tomto mieste časté dopravné nehody. Z tejto situácie by mali
profitovať aj vodiči na križovatke Bajkal-

ská-Prievozská a to najmä v rannej dopravnej špičke.
Postupne by sa mali tešiť aj tí, ktorí prechádzajú po Gagarinovej ulici. Tá bola v uplynulých mesiacoch mimoriadne zaťažená tým,
že bola využívaná ako obchádzková trasa pri
budovaní križovatky Prievoz. Už tento rok
by sa však malo začať s jej rekonštrukciou.
Spustenie nového úseku R7 a prestavaných
vetiev, ktoré sa uvádzali do prevádzky za
posledný rok, iste potešilo tých, ktorí autami
cestujú od Dunajskej Stredy cez Podunajské
Biskupice, Vrakuňu, Ružinov a napokon aj
ďalšie mestské časti, na ktoré mala vplyv spomínaná doprava.

KALENDÁR
23. feb.

Poslanecké stredy:
Kamil Bodnár (Štrkovec)

16. mar.

Poslanecké stredy:
Michal Gašaj (Nivy)

2. mar.

Poslanecké stredy:
Maroš Mačuha (Ostredky)

23. mar.

Poslanecké stredy:
Jozef Matúšek (Starý Ružinov)

9. mar.

Poslanecké stredy:
Marek Machata (Trnávka)

30. mar.

Poslanecké stredy:
Michal Vicáň (Ružová dolina)

Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu
vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup
a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk
(mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).
Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života:
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská
časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.

www.ruzinov.sk
SPOMIENKA NA ARCHITEKTA IĽJU SKOČEKA

ZOMREL AUTOR NAŠICH SÍDLISK

Svoj život zasvätil architektúre a jeho rukopis je rozpoznateľný na najznámejších stavbách v hlavnom meste. Pečať zanechal aj v našej mestskej časti. Slovenský architekt Iľja Skoček starší zomrel vo veku 91 rokov.

V roku 1966 predstavil aj Urbanistický koncept mesta pre 60 000 obyvateľov
v „F“ obvode Bratislavy – inými slovami,
podobu našich ružinovských sídlisk Ružová dolina a Štrkovec. Vytvoril ho spolu
so skupinou ďalších spoluautorov Dušan
Kedro, Ladislav Pinkalský, Tibor Gebauer,
Štefan Ďurkovič, Ferdinand Milučký, Ferdinand Konček a Ľubomír Titl. Za tento
koncept boli ocenení významnou cenou
Dušana Jurkoviča.

Skoček spolu s Končekom a Titlom patrili medzi významných predstaviteľov
neskorej moderny na Slovensku. Spolu
pracovali na viacerých projektoch, ktoré
poznajú nielen obyvatelia hlavného mesta
ale aj jeho návštevníci. Spomínaní autori
sa podpísali napríklad pod projekt Domu
odborov Istropolis z rokov 1955 – 1980,
ktorý sa realizoval o rok neskôr a tento
rok ho začali búrať, či sídliska Dúbravka
z rokov 1967 – 1968, ktoré začali budovať
na konci 70. rokov.
Významný slovenský architekt nemal
však vplyv len na podobu nášho mesta.
Inšpiráciou bol aj pre svojich potomkov.
Traja synovia zo šiestich detí sú architekti.
Tak ako ich otec.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: AKO

REVITALIZÁCIA
„DULÁKU”
Obyvatelia zóny Dulovo námestie – východ, ktorá je ohraničená ulicami Košická
a Trenčianska a dvomi rezidenčnými budovami, si pred niekoľkými dňami našli
v schránkach letáky Metropolitného inštitútu Bratislava. Túto lokalitu totiž čaká
revitalizácia, ktorej cieľom je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre
všetky generácie, ktorý bude zohľadňovať
potreby obyvateľov.
Hlavným dôvodom budúcej revitalizácie je zanedbanosť a nevyužitý potenciál
priestoru, ktorý susedí s rozvíjajúcou sa
lokalitou Nív.

foto: Karol Belický / OZ Bratislava a jej Premeny

Prázdne ulice a len predstava, ako budú
vyzerať sídliská v Ružinove. Víziu preniesol na papier práve Iľja Skoček. Projekty,
pod ktorými je podpísaný, vznikali najmä
na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia.

SPRÁVY

RUŽINOVSKÉ
LAVIČKY
Projekt Ružinovské lavičky za plastové
fľaštičky, ktorý prebiehal koncom minulého roka, ukázal, že Ružinovčanom záleží
ako na ekológii, tak aj na mieste, kde žijú.
Počas dvoch mesiacov sa v rámci tohto spoločného projektu so spoločnosťou
BILLA podarilo vyzbierať až 13 954 fliaš,
a v mestskej časti tak už počas jari vďaka
tomu pribudnú tri piknikové sedenia –
jedno pri Rohlíku (Chrobáčikovo), druhé
pri petangovom ihrisku na Ostredkoch
a tretie na Trnávke.

SA BUDOVAL ŠTRKOVEC
Je to už šesťdesiat rokov, čo sa začalo
s výstavbou sídliska Štrkovec. Vzniklo
v rokoch 1962-1964 ako prvé zo sídlisk
v našej mestskej časti. Vtedy sa plánovalo, že
tu bude žiť 15-tisíc obyvateľov. Ohraničené
je ulicami Bajkalská, Trnavská, Tomášikova
a Ružinovská. Pod urbanistický koncept sa
podpísal aj zosnulý Iľja Skoček. Táto časť
Ružinova je medzi obyvateľmi mimoriadne
obľúbená nielen pre rýchlu dopravnú dostupnosť na všetky strany, infraštruktúru,
ale aj oddych a relax, ktoré ponúka okolie
Štrkoveckého jazera nielen v lete, ale dokonca aj v zime.

foto: TASR

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

BOJ PROTI STAVEBNÉMU ZÁKONU POKRAČUJE

Chceme lepšiu komunikáciu štátnej exekutívy a úpravu stavebného zákona. S takýmito požiadavkami prišli samosprávy na zhromaždenie pred Úrad vlády. Opätovne upozornili, že právna norma, o ktorej už rozhoduje parlament
a ktorá ich úplne obišla, výrazne zhorší život obyvateľov.

Zástupcov vyše 60 regionálnych združení
ZMOS-u neodradilo ani nepriaznivé počasie. V hustom daždi a silnom vetre odprezentovali svoje požiadavky. Podporu im
prišli vyjadriť aj desiatky priaznivcov. Celé
zhromaždenie sa nieslo v pokojnej atmosfére, náladu dotvárali plagáty s jasnými
heslami ako „Bránite rozvoju regiónov“,
„My žijeme v realite“, „Skúšate našu trpezlivosť?“, či „Zákon nie je trhací kalendár“.
Samosprávy totiž dlhodobo upozorňujú, že
stavebný zákon, pre ktorý sa sporia s pod-

predsedom vlády Štefanom Holým, má
viacero chýb. On tvrdí, že cieľom je zrýchliť stavebné konanie a odbyrokratizovať ho.
Samosprávy majú však celkom iný názor.
Za najvýraznejšie považujú oklieštenie ich
kompetencií. Jedným dychom tiež dodávajú, že z občana sa stane akýsi rukojemník,
keď ako účastník stavebného konania príde
o právne možnosti ako sa brániť.
Zároveň pripomínajú, že to boli práve oni,
kto zabezpečoval všetky kľúčové opatrenia
na ochranu obyvateľov, testovali a riešili

očkovanie a teraz sú podľa vlastných slov
ignorované pri príprave zákonov.
„Záujmy obyvateľov nebude obhajovať štát
a stavebný úrad, ale pripomienky a námietky obyvateľov bude vyhodnocovať developerom platený projektant, voči ktorému sa
nie je možné odvolať, nie je možné napadnúť jeho rozhodnutie na prokuratúre,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava - Ružinova Martin Chren, ktorý vedie pracovnú
skupinu Združenia miest a obcí Slovenska
k stavebnej legislatíve.

www.ruzinov.sk
Zároveň tiež dodal, že projektant môže
podľa nového stavebného zákona odmietnuť stanovisko štátneho orgánu, keď si to
odôvodní. „To je absolútny nonsens, takéto
niečo nemôže existovať v žiadnom právnom štáte, v žiadnej normálnej krajine,“
dodal starosta jednej z najväčších bratislavských mestských častí.

RÝCHLE SPRÁVY Z RUŽINOVA

BEH DOBRÝCH ROČNÍKOV

Súčasťou ČSOB maratónu bude v sobotu 2. apríla 2022 už po štvrtýkrát aj
trasa ušitá špeciálne na mieru seniorom. Ak teda máte radi beh alebo rezkú chôdzu, prípadne ste fanúšikom nordic walking, Beh dobrých ročníkov
je pre vás ako stvorený.

Projektant totiž nemá byť orgánom štátu, takže sa proti jeho postupu už nebude
dať odvolať. Ružinovčania pritom vedia,
aké zložité je bojovať proti developerom.
Predstavme si hypotetickú situáciu, aká
by mohla vzniknúť napr. na Dulovom námestí. Ide o súkromný pozemok, a tak
by si majiteľ podľa nového zákona mohol na ňom navrhnúť výstavbu domu
a poslanci by sa týmto návrhom museli zaoberať.

Trať je dlhá 4,2 km a začína i končí pri Eurovea. Na rozdiel od iných bežeckých pretekov však
v tomto prípade nejde o to dosiahnuť čo najrýchlejší čas, ale užiť si čas strávený s priateľmi
a známymi. Ak sa chcete pridať, stačí sa zaregistrovať na uvedených telefónnych číslach, prípadne osobne v kancelárii prvého kontaktu (odb. soc. vecí).

ZMOS-u sa nepáči ani aktualizované financovanie neverejných škôl a školských
zariadení, nedostatky vidí aj v spôsobe financovania sociálnych služieb. Už pred
zhromaždením však zástupcovia samospráv prízvukovali, že nejdú do boja proti
politikom, ale že ich záujmom je seriózny
dialóg s vládou a parlamentom. „Chceme
ponúknuť riešenia a potrebujeme, aby nás
vláda pri tom akceptovala, lebo z aplikačnej praxe presne vieme, čo je potrebné do
zákonov dostať,“ dodal predseda ZMOS-u
Branislav Tréger. Združenie hovorí, že
skutočná komunikácia medzi štátom
a samosprávami neexistuje. Poukazuje na
to, že štát nechal obce a mestá pred dverami.

02/ 55 41 01 75 alebo 0904 883 249 (počas dňa aj večer)
02/ 48 28 41 65 (po – pia 9:00 – 12:00, po – štv 13:00 – 15:00)

Prihlásiť sa treba do piatku 18. marca a okrem mena nahlásiť aj telefonický alebo e-mailový
kontakt. Pripravené je aj inštruktážne stretnutie s profesionálnym trénerom. Štartovné hradí
mestská časť, ktorá zároveň všetkým účastníkom pripraví aj jednotné reprezentačné tričko.

AKO SA MÔŽETE ZAREGISTROVAŤ?

VIETOR NAROBIL NEPORIADOK

Samosprávy tiež upozornili, že ak ich vedenie štátu nevypočuje a nepríde ku zmenám,
k verejnému protestu sa pripoja aj zástupcovia samotných členských miest a obcí.
Zákon už prešiel rokovaním vlády, kde ho
Štefan Holý predložil spoločne s ministrom
dopravy Andrejom Doležalom.
Ak ho odobrí aj parlament, účinný by mal byť
od budúceho roka. Poslanci však majú šancu proces zastaviť a zákon odmietnuť. „Tento zákon pokladám za chaotický nedorobok,
ktorí si presadili oligarchovia, ktorí sú za
veľkými developerskými projektmi,“ zhodnotil už pred časom predseda hospodárskeho výboru a poslanec OĽaNO Peter Kremský. Jednotná teda nie je ani celá koalícia.
O zákone sa však už momentálne
v parlamente diskutuje.
Desiatky podporovateľov ZMOS-u a odporcov pripravovaného stavebného zákona,
ktorí sa stretli na zhromaždení pred Úradom vlády, vyzvali zástupcov samospráv,
aby sa nevzdávali a deklarovali im svoju
podporu. Sú odhodlaní protestovať a bojovať až do úplného konca.

Výčiny počasia sú v posledných rokoch čoraz častejšie a aj keď sa dá na ne len ťažko zvyknúť,
následky treba odstraňovať. Naši kolegovia predovšetkým z oddelenia životného prostredia
a verejno-prospešných služieb majú plné ruky aj v zimných mesiacoch – odstraňujú vyvrátené stromy, popadané konáre, rozfúkané odpady či čistia ulice od iného neporiadku. Ak viete
o probléme, ktorý by sme mali riešiť, napíšte na podnety@ruzinov.sk.

ZÁPISY DO ŠKÔL A ŠKÔLOK
Máte doma dieťa, ktoré by od nového školského roka malo navštevovať materskú alebo
základnú školu? Zápisy do týchto zariadení budú už v tradičných termínoch – do základných škôl sa budú konať 8.- 9. apríla 2022, v piatok v čase 14:30 - 18:00 a v sobotu
8:00 - 12:00 a do materských škôl začiatkom mája 2022. Podrobnosti budú zverejnené
na webových sídlach škôl aj na stránke www.ruzinov.sk.
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STARÝ RUŽINOV – VÝCHOD: NOVÁ REGISTRÁCIA

REGULOVANÉ PARKOVANIE OD 23. MARCA

Dôležitá informácia pre obyvateľov zóny Starý Ružinov – východ: od stredy 23. marca 2022 už nebude môcť počas
pracovných dní od 14:00 do 6:00 v lokalite zadarmo parkovať nik, kto nie je zaregistrovaný v systéme regulovaného
parkovania PAAS. Tí, ktorí sa už registrovali na webe ruzinov.sk, dostanú e-mail s inštrukciami ako sa preregistrovať
do celomestského parkovacieho systému. Novinkou je, že do leta sa regulované parkovanie rozšíri na celé Nivy.
Starý Ružinov patrí medzi miesta, kde je
parkovanie najzložitejšie. Preto to bude práve jeho časť „východ“ (medzi ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka),
ktorá bude ako prvá začlenená do celomestskej parkovacej politiky. Vďaka intenzívnej
spolupráci mestskej časti a magistrátu sa
podarilo preskočiť pôvodne plánovanú pilotnú fázu regulácie a nastúpiť priamo do
celobratislavského projektu parkovania.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete
obrátiť na infolinku 0800 222 888, e-mailom
na registracie@paas.sk, prípadne môžete
využiť klientské miesta v tržnici na Trnavskom mýte (1. posch.) v pracovné dni 7:00
– 18:00, prípadne na magistráte na Prima‑
ciálnom nám. 1 (centrum služieb občanov –
v čase úradných hodín) alebo v predajni
DPB v podchode na Hodžovom nám. v pracovné dni 7:00 – 19:00.

Ako sa zaregistrovať

Kontrola parkovania

Formulár a informácie o podmienkach na
vydanie jednotlivých typov kariet nájdete
na webovej stránke hlavného mesta paas.
sk. Registrovať sa obyvatelia môžu od 23. 2.

Dôležitým dátumom je streda 23. marca.
Vtedy sa začína kontrola parkovania v zóne.
Držitelia rezidentských kariet budú môcť
parkovať neobmedzene, ale nerezidenti si

za parkovanie v pracovných dňoch od 14:00
do 6:00 zaplatia 1,50 eur/ hod.
Lepšie parkovanie pre rezidentov v rámci
parkovacej politiky vyžaduje aj dôslednú kontrolu dodržiavania pravidiel. Práve
princíp objektívnej zodpovednosti umožňuje efektívnejšie postupy.
V súčasnosti kontrolu vykonávajú oficiálni kontrolóri, neskôr pribudnú skenovacie
autá a pokuta príde majiteľovi auta poštou
na adresu trvalého bydliska. Plná výška pokuty je 78 eur, ak ju uhradí do 15 dní, je to
52 eur.
Všetky informácie nájdete na paas.sk.

39 eur/ rok na prvé auto

10 eur/ rok

Návštevnícka karta

Abonentská karta

S rezidentskou parkovacou kartou (RPK) môže v danej lokalite za ročný poplatok parkovať
fyzická osoba s preukázateľným
vzťahom k vozidlu a s trvalým
pobytom v danej zóne. (pozn.:
karty sú v elektronickej podobe)

Bonusová karta dáva obyvateľom
s trvalým pobytom v Bratislave
možnosť parkovať 2 hodiny denne v regulovanej zóne (okrem
najdrahšieho pásma A). Parkovanie sa zadáva prostredníctvom
mobilnej aplikácie.

Návštevnícka karta je zdarma
a majiteľ RPK môže poskytnúť
návštevám 100 hodín na rok. Ak
RPK nemáte (parkujete v garáži,
alebo nemáte auto), je to 150 hodín/ rok. ŤZP s potrebou osobnej asistencie - 500 hodín/ rok.

týždenná / mesačná / ročná
Za poplatok môže v zóne parkovať ten, kto má v okalite miesto
podnikaniania alebo fyzická
osoba, ktorá tam vlastní nehnuteľnosť (ale nemá trvalý pobyt).

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

www.ruzinov.sk
SERIÁL: REGULOVANÉ PARKOVANIE V RUŽINOVE

KDE ZASTAVIŤ PRI ŠKOLE

Môžem zastaviť pred školou, keď veziem dieťa do školy, aj keď v Ružinove nemám trvalý pobyt? Kde a kedy môžem
parkovať? Aj takéto otázky prináša parkovacia politika. V druhej časti seriálu preto vysvetlíme účel a význam niektorých špecifických dopravných plôch a dopravného značenia, ktoré sú súčasťou ružinovskej Zóny s regulovaným
parkovaním.
z dopravných značiek, pretože iba tak môže
zóna fungovať a plniť svoj účel, v opačnom
prípade vznikajú problémy.

Výhody aj pre ostatných
Okrem zlepšenia parkovania pre rezidentov
regulácia prináša aj výhody pre ostatných
účastníkov cestnej premávky. Jednou z nich
je celková úprava verejného priestoru tým,
že vozidlá budú parkovať iba na vyznačených miestach.

Pri školách a škôlkach budú príslušnými
dopravnými značkami vyznačené parkovacie miesta na dovoz a odvoz detí. Zastavenie
a státie vozidiel návštevníkov školy alebo
škôlky bude možné na miestach s časovým
obmedzením (maximálne 10 minút), v pracovných dňoch od 7.00 do 8.00 hod. a od
14.00 do 17.00 hod. Mimo uvedenej doby
budú môcť tieto miesta využívať obyvatelia
a verejnosť (obr. 1).

Parkovanie pre ŤZP
V rámci zóny s regulovaným parkovaním
budú zvislým a vodorovným dopravným
značením označené parkovacie miesta pre
všetkých vodičov, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu so zdravotným postihnutím alebo vodičov, ktorí prepravujú osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
(obr. 2).

Rezidenti, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu ŤZP, majú naďalej nárok
na pridelenie vyhradeného parkovacieho
miesta.

Eliminuje sa tým porušovanie zákona
o cestnej premávke parkovaním v križovatkách (zamedzenie rozhľadu), na chodníkoch, na zeleni, pred vjazdami na pozemky
a pod.

Čo znamená „cikcak” čiara
Na vybraných uliciach v zóne regulovaného parkovania sa môžete stretnúť s bielou
kľukatou čiarou tzv. cikcak čiarou (bez zvislého dopravného značenia). Ide o plochu
určenú na zastavenie vozidiel dopravnej obsluhy, zásobovania, prípadne na zastavenie
vozidla z dôvodu naloženia alebo vyloženia
nákladu, nastúpenia alebo vystúpenia osôb
a podobne. Parkovanie vozidiel na takto
označených miestach je však zakázané
(obr. 3).
Všetkých obyvateľov prosíme, aby dodržiavali pravidlá parkovania v zóne vyplývajúce

(obr. 2)

(obr. 1)

Obr. 3: Vodorovná dopravná značka určená
pre zastavenie vozidiel

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

...s nami získate ešte viac

Nájdete nás:

Drieňová 34, Bratislava
www.accentreal.sk
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REKONŠTRUKCIE A VÝSTAVBA V RUŽINOVE

ROZŠIROVANIE ŠKÔL AJ OBNOVENÁ ZBROJNICA

Zvyšujúci sa počet obyvateľov signalizuje obľúbenosť našej mestskej časti medzi Bratislavčanmi, ale zároveň aj potrebu riešiť rekonštrukciu a výstavbu pre školy či ďalšie inštitúcie. Medzi najväčšie projekty patrí rozširovanie kapacít
ZŠ Medzilaborecká či renovácia na ZŠ Ostredková. Na materskú školu sa zase mení budova bývalej knižnice na Tomášikovej, obnovou prešla aj hasičská zbrojnica.

ZŠ Medzilaborecká
Základná škola Medzilaborecká je jedným
z projektov rozširovania kapacít školských
zariadení v Ružinove. V areáli sa buduje
nový pavilón učební, na mieste sú ťažké mechanizmy. Vzniknúť by tam malo asi 9 tried.
Deti budú môcť športovať v novej modernej telocvični a stravovať sa v jedálni, ktorá v tejto škole tiež prejde rekonštrukciou.
Ak nenastanú žiadne neočakávané situácie,
celý objekt by mal byť k dispozícii od nového školského roka, teda od septembra 2022.

ZŠ Ostredková
Výstavbu čaká aj areál ZŠ Ostredková, kde
tiež vyrastie nový pavilón deviatich učební
a pribudne aj nová telocvičňa. Spĺňať budú
náročné parametre pre výučbu aj športové
aktivity. Rekonštruuje sa však v tejto budove už aj v súčasnosti. Škola má vynovenú
jedáleň s novým výdajným okienkom, ktoré spĺňa najprísnejšie hygienické normy.
V škole pribudlo aj nové špeciálne osvetlenie, ktoré je prívetivejšie pre zdravie žiakov.

Hasičská zbrojnica
Téma rekonštrukcie sa v kuloároch skloňovala takmer dve desaťročia. Až v tomto roku
sa však práce na obnove budovy konečne blížia do finále, robia sa už len posledné úpravy. Vynovený je nielen interiér, ale aj okolie
hasičskej zbrojnice. Najväčšou výzvou bola
výmena strešnej krytiny tak, aby spĺňala aj
podmienky, aké stanovili pamiatkari. Aby
sa však budova mohla naplno využívať, je
ešte nutné kolaudačné rozhodnutie, ktoré by
malo byť uzatvorené v týchto dňoch.

Knižnica Tomášikova
Novú tvár dostáva v týchto týždňoch
aj budova bývalej knižnice na Tomášikovej ulici. Tam, kde bola rozsiahla
zbierka kníh a iných dokumentov uložená v bibliotéke, teraz vznikajú úplne nové a moderné školské triedy. Aktuálne prebiehajú na mieste búracie
práce, inštalácia nových rozvodov, zárubní
a dverí, podláh či stierok. Zámerom je, ak
to situácia dovolí, aby žiaci mohli nastúpiť do tejto školy v novom školskom roku,
teda od septembra 2022.

www.ruzinov.sk
SERVIS PRE OBYVATEĽOV

RUŽINOVSKÉ PREDZÁHRADKY

Minulý rok pribudli v Ružinove desiatky predzáhradiek, ktoré vznikli v spolupráci obyvateľov jednotlivých bytoviek
a mestskej časti. Každý deň tak môžeme prechádzať po vnútroblokoch a uliciach, ktoré vyzerajú z roka na rok krajšie aj vďaka ľuďom, ktorí tam žijú a ktorí sa o svoje okolie spoločne starajú. Projekt pokračuje aj tento rok a ak vás
susedia inšpirovali, radi pomôžeme aj vám a zakúpime všetko potrebné.
Žiadateľom môže byť jednotlivec ako fyzická osoba, skupina obyvateľov, ktorí
budú na predzáhradke spolupracovať, alebo správca bytového domu ako právnická
osoba. Keďže je to verejný priestor, je dôležité, aby ste sa so susedmi na jeho podobe
dohodli.
Podávať žiadosti môžete kedykoľvek v priebehu roka, avšak dodávka rastlín je viazaná len na obdobie výsadbovej sezóny od
15. marca do 15. októbra, ich dostupnosť
u dodávateľa a poveternostné podmienky.
Ak by ste mali záujem o výsadbu živého
plota alebo ruží, je potrebné dohodnúť sa
na skorší termín, keďže tieto sa sadia na jar
alebo na jeseň.
Mestská časť podporí na základe žiadosti
predzáhradku v rámci jedného vchodu do

bytového domu. V prípade, že by o tento
druh príspevku mali záujem obyvatelia
viacerých vchodov, môžu podať jednu spoločnú žiadosť, v ktorej však budú uvedené
viaceré zodpovedné osoby. O predzáhradky sa už potom nebude starať mestská časť,
ale minimálne počas nasledujúcich troch
rokov len obyvatelia.
V prípade nejasností a ďalších otázok môžete
kontaktovať odbor životného prostredia na
predzahradky@ruzinov.sk

AKO POSTUPOVAŤ?
1. Podať žiadosť (dostupná na www.ruzinov.
sk) písomne na adresu Odbor životného prostredia MÚ Bratislava – Ružinov,
Mierová 21, Bratislava, resp. e-mailom na
predzahradky@ruzinov.sk.

2. Konzultácia s odborným zamestnancom
odboru životného prostredia o detailoch
projektu.
3. 
Výber rastlín z katalógu (dostupný na
www.ruzinov.sk) – možnosť vybrať si aj
substrát, mulčovaciu kôru, jednoduché
oplotenie (tzv. neviditeľný obrubník), prípadne drobné záhradnícke náradie.
4. Mestská časť zabezpečí objednávku.
5. Materiál bude odovzdaný žiadateľovi (na
základe bezodplatnej dobrovoľníckej dohody uzatvorenej na 3 roky bude žiadateľ
zabezpečovať jednotlivé činnosti).
6. 
Žiadateľ zabezpečí výsadbu a vyhotoví
fotodokumentáciu, ktorú zašle odboru
životného prostredia.

GRANTY NADÁCIE MESTA BRATISLAVY

PODPORA PRE KOMUNITY AJ KULTÚRNE PODUJATIA

Hlavné mesto aj tento rok vyhlásilo grantové a štipendijné výzvy, prostredníctvom ktorých sa môžu mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti, fyzické osoby - podnikatelia, ale aj neformálne iniciatívy, ktoré zastupuje
fyzická osoba, uchádzať o podporu svojich projektov.
Celková alokovaná suma na celkovo deväť
programov a oblastí podpory predstavuje
pre tento rok 895-tisíc eur. Až do 15. marca
2022 môžu záujemcovia predkladať svoje
projekty v rámci programov: Komunitné aktivity, Komunitné priestory a Funkčnejšie verejné priestory aj v oblasti Kultúra. Celkovo

je v nich spolu alokovaných až 230-tisíc eur.
V rámci každého programu je presne uvedené, kto sa môže uchádzať o financovanie.
Podstatným pravidlom, ktoré je rovnaké
ako v prípade žiadostí o dotácie v Ružinove,
je to, že jeden žiadateľ môže v rámci výzvy

RUŽINOVSKÝ DOMOV SENIOROV
Hľadáme záujemcov na viacero
pracovných pozícií.
Podrobnosti na rdssklenarova.sk
(aktuality/voľné pracovné miesta).

podať len jednu žiadosť. Žiadosti je možné
podávať do dátumu uzavretia výzvy výlučne
elektronicky prostredníctvom systému na
webe Nadácie mesta Bratislavy.
Viac informácií nájdete
na nadaciamesta.bratislava.sk.
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RUŽINOV A RUŽINOVČANIA
V ČÍSLACH
Čo ukázalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov?
RODOVÉ
ROZDELENIE

46,30 % 53,61 %

SPOLU

81 004

VEK

0-14: 15,51 %

RODINNÝ
STAV

slobodný/-á:

44,15 %

15-64: 64,54 %

ženatý/vydatá:

36,55 %

rozvedený/-á:

10,63 %

11,89 %
bez ZŠ (nad 15 rokov):
0,09 %
základné:
9,28 %
stredné odborné (bez maturity): 8,15 %
úplné stredné (s maturitou):
20,88 %
vyššie odborné:
4,45 %
vysokoškolské:
39,6 %
deti (a neukončené):

NAJVYŠŠIE
VZDELANIE

65+: 19,95 %

vdovec/vdova:

7,08 %

DOMY
rodinný dom:
bytový dom:

polyfunkčná budova:

ostatné budovy na bývanie:
iné:

CELKOVÝ POČET

6 314

BYTY

49,54 %
32,53 %
1,47 %
7,33 %
9,13 %

POČET OBYTNÝCH MIESTNOSTÍ
1-izbový:

2-izbový:

3-izbový:

4-izbový:
CELKOVÝ POČET

49 881

5 a viac izbový:
nezistený:

18,18 %
30,98 %
34,74 %
8,64 %
2,37 %
5,1 %

ZAUJÍMAVOSTI

� priemerný vek v Ružinove je 42,6 roka – u žien 44,7 a u mužov 40,3
� najpočetnejšie vekové skupiny – ženy 35 a muži 41 rokov

� 30 Ružinovčanov má 100 a viac rokov – 15 žien a 15 mužov

� Ružinov je obcou s piatym najvyšším počtom vysokoškolsky vzdelaných ľudí
na Slovensku

� vzhľadom na počet bytov je Ružinov druhá najväčšia obec na Slovensku po
Petržalke (Bratislava a Košice sa neberú ako celok)

� najvyššia budova (v čase sčítania) mala 30 podlaží a 2 najvyššie položené byty boli na 25.
poschodí

� najviac je 3-izbových (34,74 %) a 2-izbových bytov (30,98 %), 83 bytov je 9 a viac izbových
� najviac dodnes stojacich domov sa postavilo v období 1961 – 1980 (27,27 %), kedy sa
stavali aj veľké sídliská (Ostredky, Pošeň, Štrkovec, Trávniky)

� najviac domov sa zrekonštruovalo v rokoch 2010-2015 (19,29 %)
v osobnom vlastníctve je až 91,9 % bytov

� zo zistených domov je na verejnú vodovodnú sieť pripojených 5 446 domov a vlastný zdroj
vody má len 40

� na plyn je pripojených 89,23 % domov

� 90 % je pripojených na verejnú kanalizáciu a 10 % domov využíva žumpu alebo domácu

čističku

� 92,75 % bytov je pripojených na ústredné kúrenie, 7,25% má vlastné kúrenie, iba 13 bytov
využíva na vykurovanie solárnu energiu

Zdroj: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (ŠÚ SR)
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TÝKA SA TO KAŽDÉHO...
Keď sa povie šikana, predstavíme si školákov. Niekoho menšieho, slabšieho...
niekoho, kto nemá značkové oblečenie alebo ten správny mobil. Niekoho, kto
nezvykne byť stredobodom pozornosti. Vieme o tom, že sa podobné veci dejú, ale
často nevidíme, ak sa to deje našim deťom. Rovnako ako chceme, aby sa jej oni
naučili čeliť, my ostatní sa ju musíme naučiť rozpoznávať a stáť pri nich.
Šikana sa ale môže týkať kohokoľvek a v akomkoľvek vzťahu. Či už je to kolega
alebo šéf, či je to niekto, kto znepríjemňuje susedom život, či niekto, kto je
zvyknutý prísť na drahom aute. Alebo niekto, kto rozpráva o tom, koho všetkého
pozná, kto chodí so zbraňou pod sakom (áno, aj dnes), kto získal
vo voľbách zopár hlasov, či niekto, kto si súkromné veci rieši z adresy
ministerstva a veľmi dobre vie, ako to pôsobí.
Týka sa to každého. Buďme veľmi pozorní, aby sme videli, ak niekomu ubližujú.
Aby sme to nedopustili. A aby sme to nerobili ani my.
foto: Veronika Kubányová
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PROBLÉMY DETÍ

KEĎ NEPOMÔŽE ROZHOVOR, VYHĽADAJTE POMOC

Šikana. Slovo, ktoré nielen úmorne znie. Ešte horšie je, ak sú obeťou deti. Mnohé sa s ňou stretávajú na školách,
obyčajne však hovoriť o nej nechcú. Nielen pri tomto probléme im môže napomôcť seriál Robin, v ktorom zložité
životné situácie rieši herec Juraj Bača so svojim psom, nemeckým ovčiakom.

O psychickom či fyzickom vydieraní, fackách, štuchancoch, či konfliktoch medzi
deťmi sa už popísalo veľa. Šikana tu bola aj
je. Boj proti nej je však veľmi zložitý.

Hľadal si cestu
Deti o tejto forme násilia hovoriť nechcú, lebo sa cítia ponížene. „Málo sa
o nej hovorí, lebo najväčším problémom je
následná hanba,“ myslí si herec Juraj Bača,
ktorý so zvieracím pomocníkom Robinom
v seriáli vysvetľuje deťom, ako sa popasovať aj s takouto skúsenosťou.
O náročnej téme hovoril aj s deťmi na Základnej škole Vrútocká, ktoré prišli navštíviť aj ministri školstva a vnútra Branislav
Gröhling a Roman Mikulec. V diskusii sa
deti naučili, ako sa správať, ak sa so šikanou stretnú, či už ako obete alebo svedkovia.
Podobne náročné situácie si Juraj pritom
zažil aj na vlastnej koži. Dnes však na zážit-

ky spred rokov spomína s úsmevom. Predsa
len, s odstupom času sa na takéto situácie
človek pozerá inak. „V 18-tich som vyzeral,
ako keby som mal 10-15 rokov,“ hovorí už
veselo. A tak si musel nájsť vlastnú cestu.
Ako vyhrať tento „boj“, ako sa ubrániť pred
tými, ktorí na neho útoky smerovali. „Žalovať sa vtedy nemohlo,“ pripomína. Uveriť,
že sa mu posmievali v partii študentov, je
však teraz už viac ako náročné. Treba však
pamätať na to, že šikana nemusí mať len
podobu slovných či fyzických útokov, ale aj
vyčleňovania z kolektívu.
Pripúšťa však, že občas musel zasiahnuť aj
otec. „Najskôr mi dával rady a keď už bolo
veľmi zle, tak prišiel urobiť poriadok,“
dodáva obľúbený herec a moderátor. Keď
však vyviedol niečo zlé, vyslúžil si aj on výchovné pokarhanie. Bitky, či fyzické tresty
absolútne odsudzuje. „Dôležitá je výchova,
nastaviť dieťaťu hranice,“ zdieľa herec svoj
názor. Je totiž presvedčený, že tak dieťa
utŕži menšiu „facku“ v kolektíve, na druhej
strane si však ani nedovolí páchať zlo.

Deti sú inšpiráciou
Podľa vlastných slov to videl aj pri natáčaní. „Deti, s ktorými sme pracovali,
mali 8-10 rokov. To je studnica inšpirácie.
Chceli sme im ukázať, aby problém, ktorý
majú, alebo ktorý vidia, neignorovali. Aby
v škole o ňom hovorili s triednou učiteľkou,“ dodáva Juraj Bača.
Do témy šikany sa už aktívne zapojilo
aj ministerstvo školstva. Odporúča školám, aby túto problematiku neignorovali
a mali ju zapracovanú v Školskom poriadku. „Považujem za dôležité, aby
škola nebola iba miestom, kde sa žiaci
vzdelávajú, ale aj miestom, kde si osvoja
hodnoty, naučia sa rešpektovať druhých
a miestom, kde sa každý žiak bude cítiť
bezpečne,“ znejú slová šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga zverejnené na
stránke rezortu.
Problém šikanovania totiž nedokážu deti
a mladí ľudia často riešiť sami a potrebu-

www.ruzinov.sk
jú pomoc. Následky dokonca môžu byť
katastrofálne. „Neošetrené zážitky predikujú dlhodobé následky, prechádzajúce
často do dospelosti, preto každá aktivita
v záujme prevencie a eliminácie šikanovania je potrebná a vítaná,“ konštatuje
Linka detskej istoty, n. o.
Smutným faktom však je, že prípadov šikany pribúda. Aj v posledných týždňoch
sa na svetlo sveta dostali prípady bitiek
detí. Páchateľomi zla aj obeťami boli ľudia,
ktorí sú v teenagerskom veku. Namiesto
športových aktivít, či iného trávenia času
s rovesníkmi, došlo medzi nimi až k absurdným situáciám, nad ktorými sa nedá
iné, len krútiť hlavou. Faktom však je, že
takéto situácie riešiť treba.

Nezatvárajte oči
Aj preto do škôl chodia pravidelne preventisti Policajného zboru: „So žiakmi
diskutujú na rôzne témy – vrátane oblasti
šikany na internete.“ Tá sa stala novodobým fenoménom. Aj preto by rodičia mali
sledovať, čo robí ich dieťa na internete
a aké stránky navštevuje. Len zatvárať oči
sa skutočne nevypláca.
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Rodič by mal byť aktívny aj podľa názoru
psychológov. Pripomínajú, že musí komunikovať so školou, učiteľmi aj školským
psychológom a to v oboch prípadoch - či
už je dieťa šikanované, alebo šikanuje
a teda pácha zlo. Rodič je podľa nich práve
tou osobou, ktorá by mala o všetkom vedieť. Zároveň však odborníci hovoria, že
do procesu vstupuje niekoľko faktorov vek, daná situácia alebo povaha dieťaťa. Ak
však nepomôže rozhovor s dieťaťom, rodičia by sa mali podľa psychológov obrátiť na
odborníkov.

Ako sa brániť proti šikane:
■ nereaguj na slovné ani fyzické útoky,
ktorými ťa chcú vyprovokovať
■ ak ťa urazia či udrú, zdôver sa, ale
nebi sa
■ hľadaj si kamarátov, na ktorých sa
môžeš spoľahnúť
■ porozprávaj sa o probléme s človekom,
ktorému dôveruješ – rodič, učiteľ
■ kontaktuj odborníkov na niektorej
linke dôvery (napr. Linka detskej
istoty - nonstop 116 111, Linka detskej
dôvery - v pracovné dni 14:00 - 20:00
0907 401 749 alebo na www.ipcko.sk)

foto: RTVS

foto: RTVS
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DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie
a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk
(prosíme, nezamieňať
si s podnety@ruzinov.sk)

REKONŠTRUKCIA DETSKÝCH IHRÍSK

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKÁ

Aj keď si obyčajne rodičia chránia svoje deti ako oko v hlave, nájdu sa aj
prípady, keď ich nedbajú pustiť na nebezpečné miesto. Takými sú aj plochy rekonštruovaných ihrísk. Aj keď nové prvky lákajú, až do odovzdania
stavby a kolaudácie by sa tam deti rozhodne nemali hrať.

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
Agenda magistrátu?
+421 259 356 111
info@bratislava.sk

Ponuka práce
Aktuálne ponuky práce Miestneho
úradu Bratislava – Ružinov nájdete na
www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.

Na riziko, ktoré hrozí na rozostavanom
detskom ihrisku, by mali pamätať najmä
dospelí – či už rodičia, alebo starí rodičia,
ktorí dohliadajú na tých najmenších. Aj keď
nové hracie či športové prvky sú už nainštalované a zvádzajú ku hre, červená páska je
jasným signálom. Na takéto miesto je vstup
zakázaný a hrať sa tam určite nepatrí medzi
aktivity, ktoré by sme mali deťom dovoliť,
či dokonca odporúčať. Navyše si treba uvedomiť, že odstránením takejto vizuálnej zátarasy riziko úrazu nepominie.
Dôvod je pritom jednoduchý. Betónované
plochy nemusia byť dostatočne vytvrdnuté,
skrutky nemusia byť dotiahnuté na maximum, či trávnik ešte nemusí byť upravený
do finálnej podoby. A to je len zlomok prác,
ktoré treba na rekonštruovaných ihriskách

urobiť. Dovtedy si teda treba nájsť inú plochu na hranie. Veď prejsť o pár stoviek metrov ďalej je určite menej nebezpečné ako
nechať dieťa hrať sa na mieste, kde na neho
číha niekoľko nebezpečenstiev - od odrenín
cez zlomené končatiny až po vážne úrazy
hlavy.
Smutným faktom je, že správ, ako rodičia
dovoľujú deťom hrať sa na takýchto plochách, sme dostali už niekoľko. Šokujúce
sú fotografie, ako sa deti hrajú na takýchto
miestach.
Namiesto zábavy však rodičia vystavujú
svoje deti obrovskému riziku. Preto si treba
poriadne všímať informačné tabule. Iba tak
sa dá vyhnúť neželaným situáciám a zároveň ochrániť spoločný majetok.

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

www.ortoinova.sk
ortoinova.sk
*

s plnou úhradou pacienta

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

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

Inzercia
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ŠTUDENTI PO VÝPOMOCI V NEMOCNICI

ŠIALENÉ, AKO UTRPENIE ZOVŠEDNELO

Už dva roky náš každodenný život ovplyvňuje pandémia koronavírusu. Uvoľňovanie opatrení sa skloňuje opatrne,
v nemocniciach sú stále hospitalizované stovky pacientov. Personál si každým dňom siaha na dno svojich síl. Aké
to je, pracovať v takomto prostredí, si na vlastnej koži vyskúšali aj študenti Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií.
Mala to byť jedna z diskusií na hodine sociálnej politiky, kde sa tretiaci zaoberali
témou pandémie. Práve vtedy sa zrodila
myšlienka. „Neriešiť tento problém len akademicky, v teoretickej rovine, ale aj aktívne,“ hovorí koordinátorka štúdia Dagmar
Kusá.
Všetko odštartovala komunikácia s ružinovskou nemocnicou. A odtiaľ bol k realizácii už len kúsok. Zdravotníci pripravili
pre študentov potrebné školenia, oni im
zase venovali kus svojho času a energie.
„K tretiakom sa postupne pridali aj študenti ostatných ročníkov. Pôsobili na
pľúcnom aj urologickom oddelení, ďalší
pomáhali na Kramároch aj v NCZI pri
administratíve,“ dodáva Kusá, ktorá je
zároveň aj pedagógom BISLA. S viac ako
desiatkou študentov si vyskúšala, aká je to

Cestou na trhovisko aj k nám

náročná práca. Niektorí študenti boli podľa nej raz, iní chodia opakovane. Priznáva
však, že v takýchto situáciách človek zažíva
rôzne emócie. To, či „stretnete“ smrť, sa
totiž naplánovať nedá. Mali však aj taký
prípad, keď zomrel pacient, o ktorého sa
starala práve jedna zo študentiek. „Je to
mimoriadne ťažká, ale zároveň dôležitá
skúsenosť... taká, aká sa v škole nedá naučiť,“ hovorí.
Na prácu v nemocnici tak určite nezabudnú. Odporcom a popieračom pandémie
odkazujú len jedno: „Ak neveríte, choďte
si to vyskúšať na vlastnej koži.“ Najväčším
šokom, s ktorým sa však musia vyrovnať
a akosi ho vstrebať, je fakt, že utrpenie berieme ako bežnú súčasť života. „Je celkom
šialené, ako utrpenie môže zovšednieť,“
uzatvára Dagmar Kusá.

NAVYŠE PRE

Košická 56
50 metrov
od trhoviska
Miletičova
02 5556 9005

- DÔCHODCOV
- DRŽITEĽOV PREUKAZU ZŤP
MÁME JEDEN
Z NAJVÄČŠÍCH VÝBEROV
LIEKOV

PRE VŠETKÝCH
MÁME STÁLE
JEDNY Z NAJNIŽŠÍCH
DOPLATKOV ZA LIEKY
Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poistovňou
a nákupe voľnopredajného 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 č. 363/2011 Z. z.
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Milgamma®1N
100 kapsúl

90 €
26

62

-20 %

KĹBY

Condrosulf® 400 1
60 kapsúl obsahuje chondroitínsulfát

foto: archív D. K.

Za dôchodcu sa na účely tejto tlačenej reklamy považujú osoby, podľa ust. § 87c, ods.1, písm. a) až e),
Zákona č. 363/2011 Z.z., na ktoré sa aplikuje limit spoluúčasti vo výške 0 EUR, ktoré sú členmi nášho
vernostného programu a ktoré sú zároveň v čase nákupu vedené v zozname poistencov podľa
ust. § 87d Zákona č. 363/2011 Z.z.. Pod slovným spojením ´zadarmo´ sa myslí nulová konečná priama
finančná spoluúčasť pacienta/dôchodcu, na úhrade doplatku za liek uhradený na základe verejného
zdravotného poistenia.

11

14

98 €
15 31

-26 %

Prostenal CONTROL / NIGHT
60 tabliet, výživový doplnok

1 - liek na vnútorné 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.

95 €
18 88

-20 %

18

www.ruzinovskeecho.sk

STARÁME SA O RUŽINOV

JARNÝ ZBER ODPADU 2022

Aj túto jar môžete využiť príležitosť a vyhodiť starý nábytok do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Lebo
tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov, nie ku stojiskám alebo za garáže.

ÁNO

NIE

STARÝ NÁBYTOK
UMÝVADLÁ
KUCHYNSKÉ LINKY
KOBERCE
LINOLEÁ ...

ELEKTROODPAD

POUŽITÉ BATÉRIE
A AKUMULÁTORY

NEBEZPEČNÝ ODPAD

PNEUMATIKY

Sobota 26. marca
9:00 – 17:00

Sobota 2. apríla
9:00 – 17:00

Sobota 9. apríla
9:00 – 17:00

OSTREDKY

PRIEVOZ

STARÝ RUŽINOV

parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,
- zástavka autobusov č. 39

parkovisko – výbeh pre psov Parková /
Syslia Vlčie hrdlo - sídlisko

garážové parkovisko ul. Priekopy roh
Cyrilovej a Metodovej ul.

ŠTRKOVEC

POŠEŇ

RUŽOVÁ DOLINA

Herlianska ulica
- parkovisko pred bývalou Tatra bankou

parkovisko pred nákupným centrom
- Kocka

parkovisko pred kúpaliskom Delfín

TRNÁVKA

TRÁVNIKY

Banšelova ulica
- parkovisko pri Autobazáre

parkovisko Rezedová
- výjazd na Ďatelinovú ulicu

NIVY
parkovisko pred SOŠ dopravná - Kvačalova,
roh Budovateľská - Kulíškova, vnútroblok
Košická - Oravská - Trenčianska

CHCETE SI ODPAD RADŠEJ ODVIEZŤ SAMI?
Počas týchto troch sobôt (9:00 – 17:00) ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19. Jediné,
čo potrebujete mať so sebou občiansky preukaz (doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Ružinove).

ZBER ELEKROODPADU: REGISTRÁCIA DO 23. MARCA, ODVOZ 26. MARCA
Ako na to?

Čo treba nahlásiť?

Inštrukcie na deň zberu

■ 02/ 4828 4454 (v čase úradných
hodín)
■ zber@ruzinov.sk
■ www.zberelektroodpadu.sk

■ druh a počet spotrebičov
■ meno a priezvisko, telefonický kontakt, presná adresa

■ v sobotu 26. marca do 8:00 pripravte
elektrospotrebiče do vchodu, ale nevynášajte ich na ulicu
■ zamestnanci nebudú vynášať spotrebiče z bytov, pivníc, ani z povál

Všetky aktuálne informácie nájdete na webe www.ruzinov.sk, resp. na oficiálnom facebookovom profile MČ Bratislava – Ružinov.
V prípade, že odpad neodvezú do 14:00, volajte do 14:30 na číslo 0907 434 303.

KÚPIME VÁŠ BYT A MÔŽETE
V ŇOM OSTAŤ BÝVAŤ
KÚPIME PODIEL
VO VAŠOM BYTE

www.wfg.sk

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z RUŽINOVA

VETERINÁRNA AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov







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

+421 903 494 000
info@spektravet.sk
www.spektravet.sk

Ordinačná doba:

www.tvr.sk
www.ruzinovskeecho.sk

neobmedzený prístup
k informáciám

živé
vysielanie TVR

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

archív TV relácií
a vydaní ECHA

VIRTUÁLNY ERASMUS NA DRIEŇOVEJ
Na ZŠ Drieňovej pokračujeme aj v projekte ART It Out (Vyjadri sa výtvarne), ktorý
pod záštitou projektu Erasmus + prebieha
zatiaľ iba virtuálne. Zapojené školy z Česka, Nemecka, Poľska, Španielska a Talianska spolupracujú na vytvorení virtuálnej
galérie, v ktorej si môžete pozrieť práce
našich žiakov. Tieto práce však nie sú
obyčajné, žiaci pracujú s rovnakými technikami ako naši najväčší slovenskí umelci.
Projektové práce sú prístupné na www.
artitouterasmus.wixsite.com/art-it-out .
Žiaci sa už tešia na zlepšenie situácie
v Európe, aby sme mohli konečne aj vyraziť na cesty a stretnúť sa so žiakmi z ostatných krajín a naučiť sa niečo nové. Zatiaľ
sme sa, ako môžete vidieť, mohli stretnúť
iba virtuálne.

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

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI: ANKETA

ÁNO ALEBO NIE: ZÁKAZ PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH

Zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý by mal začať platiť od 1. marca, poukázal na dva paralelné problémy,
s ktorými sa musia vysporiadavať najmä obyvatelia väčších a hustejšie zastavaných miest, resp. mestských častí.
Prvým z nich je akútny nedostatok parkovacích miest a tým druhým divoké parkovanie, kedy autá často zaberajú takmer celé chodníky a chodci, najmä rodičia s detskými kočiarikmi alebo vozíčkari, majú obrovský problém
prechádzať nimi. O tom, či sa účinnosť tohto pravidla odsunie na neskôr, by mal rozhodnúť parlament. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa ešte výsledok nebol známy. Bez ohľadu na termín, kedy toto pravidlo vstúpi
do platnosti, však prinesie zmeny ako majiteľom áut, tak aj chodcom. Opýtali sme sa preto poslancov, či súhlasia
so zákazom parkovania na chodníkoch.
Mgr. Eva Bacigalová
Tím Ružinov (Nivy)

PaedDr. Mária Barancová
Tím Ružinov (Prievoz)

JUDr. Michaela Biharyová
Tím Ružinov (Trávniky)

ÁNO -Som síce vodič, ale aj chodec, ktorý čoraz častejšie nemôže použiť chodník,
lebo na ňom parkujú autá.

NIE - Nereflektuje to realitu a nezohľadňuje
rozdiely medzi husto osídlenými mestami a
veľkoryso riešenými obcami.

ÁNO - Za predpokladu, že bude poskytnutá adekvátna náhrada pre rezidentov.

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

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

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

NIE - Ak ostane pre chodcov, rodičov s
kočíkmi a vozíčkárov min. 1,5 m, na jeho
zvyšku môže parkovať auto.

ÁNO - Chodníky sú v prvom rade pre
chodcov. Parkovanie dlhodobo rieši parkovacia politika a parkovacie domy.

ÁNO - S dodatkom, že výnimky, keď je to
logické a potrebné, môžu potvrdzovať pravidlo.

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

Mgr. Martin Ferák
nezaradený (Trávniky)

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

ÁNO - Situácia je neúnosná, chodníky treba vrátiť chodcom. Verím, že populizmus
nezvíťazí a vláda novelu nezruší.

ÁNO - Avšak s rozumom - až po urgentnom navýšení kapacít parkovania.

NIE - Plošný zákaz tam, kde je s parkovaním problém, situáciu len zhorší. Musí
však ostať 1,5 m pre chodcov.

Nikolaj Gečevský
SME Ružinov (Prievoz)

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

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

ÁNO - Zároveň však musíme riešiť alternatívy parkovania pre rezidentov ako napr.
polopodzemné parkoviská.

ÁNO - Chodníky patria chodcom. Parkovacia politika v tom pomôže, v už spustených
zónach funguje dobre pre domácich.

ÁNO - Chodníky majú slúžiť iba chodcom,
detským kočíkom, vozičkárom, bez výnimiek na parkovanie áut.

www.ruzinov.sk
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Ing. Marcela Kulifajová
Tím Ružinov (Štrkovec)

Ing. Petra Kurhajcová
SME Ružinov (Trávniky)

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

NIE - Vzhľadom na nedostatok parkovacích
miest by mali byť vyčlenené miesta, kde je
chodník dosť široký.

ÁNO - Myslím, že už zo samotného názvu
„chodník“ je zrejmé, pre koho by mal byť
primárne určený.

ÁNO - Chodník je určený v prvom rade
chodcom.

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

Mgr. Jozef Matúšek
nezávislý (Starý Ružinov)

JUDr. Matúš Méheš
SME Ružinov (Pošeň)

NIE - Nie som za radikálne obmedzenie,
kým nemáme pre parkovanie áut iné alternatívy ako parkovacie domy.

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

NIE - Som proti „divokému“ parkovaniu na
chodníkoch, len v Ružinove by sme prišli o
3.500 parkovacích miest!

Ing. Martin Patoprstý
Tím Ružinov (Ostredky)

Silvia Pilková
nezaradená (Trnávka)

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

ÁNO - Tam, kde tvoria prekážku. Treba však
citlivo posudzovať vnútrobloky, kde je to jedinou možnosťou.

NIE - Pokiaľ sa nevyrieši otázka, kam autá z
chodníkov zaparkovať, len problém presunieme na iné nevhodné plochy.

NIE - Treba to riešiť podľa lokalít. Chýba
množstvo parkovacích miest, ale nemôžeme obmedzovať ani chodcov.

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

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

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

ÁNO - Chodníky sú pre chodcov, pre mamičky s kočíkmi, pre starých ľudí, pre vozíčkárov, nie pre autá.

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

ÁNO - Chodníky patria chodcom. Na druhej
strane musíme nahradiť úbytok parkovacích
miest, ktoré zaniknú.

Mgr. Michal Vicáň
SME Ružinov (Ružová dolina)

ÁNO - Každá účelná regulácia musí mať ale
správne pravidlá s ohľadom na chodcov a
možnosti pre motoristov.

V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa, keď už väčšina ružinovských
poslancov poslala svoje odpovede, prešiel do druhého čítania NR SR návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o cestnej premávke. Cieľom predloženého návrhu
je umožniť vybraným motorovým vozidlám v prechodnom období (od účinnosti
tohto zákona do 31. marca 2024) parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platia
do 28. februára 2022. Ako sa uvádza aj priamo v dôvodovej správe, v mimoriadne
exponovaných lokalitách by zákaz spôsobil mestám, resp. mestským častiam, parkovací kolaps, keďže vzhľadom na počet áut tieto jednotky územnej samosprávy
jednoducho nemajú a do tejto doby nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, resp.
vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch. Za posunutie
účinnosti zákona sa postavil aj bratislavský magistrát.

www.tvr.sk
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KULINÁRSKA RELÁCIA SA VRACIA NA OBRAZOVKY TVR
Dlhoročnou klasikou v našej televízii je oddychový predvíkendový magazín Relax.
Relácia o všetkom možnom, ale najmä o kultúrnych podujatiach,
dobrých knihách, o záhrade, dielni, autách, rybačke a v neposlednom rade o dobrej muzike. To všetko vás čaká, keď si v piatok
o 17. hodine zapnete našu televíziu. Relaxom sprevádza osvedčená moderátorská dvojica Karin Majtánová a Roman Bomboš.
Každý piatok hostia niekoľkých zaujímavých hostí, vďaka ktorým
zaručene zrelaxujete po pracovnom týždni a správne sa naladíte
na víkend, prípadne sa dozviete aj tip na podujatie alebo dobrú
knihu. Tak ako nedávno prišla do Relaxu o svojich knižných tituloch porozprávať spisovateľka Kristína Baluchová.

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

krížovka 27
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bodavý
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roh

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174
SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná
vo všetkých balíkoch

Jean-Jacques Rousseau: Peniaze, ktoré držíme, sú prostriedkom slobody.
Peniaze, ktoré zháňame, ... (dokončenie v tajničke krížovky)
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Jean-Jacques Rousseau:
Peniaze, ktoré držíme, sú prostriedkom slobody. Peniaze, ktoré zháňame,
...(dokončenie v tajničke krížovky).

TALENT NIEKEDY
NESTAČÍ
Zapojte sa do programu Talenty Novej Európy
a získajte grant na rozvoj svojich schopností.
Prihlásiť sa môžete do 21. 3. 2022 na www.tne.sk

Prihláste sa

tne.sk

2. 3. 2022

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

8. 3. 2022

ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Show plná scénok a imitovania.
Vstupenky v sieti Ticketportal.

16. 3. 2022

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
Barbara Prešinská Nová vlna / New Wawe
Výstava obrazov a textilných kreácií.
Vstupné zadarmo.

21. 3. 2022
ŠIALENÉ NOŽNIČKY
Skvelá kriminálna komédia
z prostredia kaderníckeho salóna.
Teatro Wüstenrot,
vstupenky +421 905 668 070

25. - 27. 3. 2022

14. 3. 2022

15. 3. 2022

ANIME SHOW 2022
pia - ne 9:00 – 22:00 h
medzinárodný festival comicsu,
anime a hier

FRAGILE
Koncert vokálnej skupiny.
Vstupenky v sieti Ticketportal.

29. 3. 2022
OSM EUR NA HODINU
Búrlivá komédia o sebectve
i štedrosti.
Teatro Wüstenrot,
vstupenky +421 905 668 070.

SDNIVY
Súťažná 18
www.nostalgia.sk

OCKO
Svetovo úspešná divadelná komédia
Ocko je humornou spoveďou
novopečeného otca.

21. 3. 2022

22. 3. 2022

RITA
Trblietavá komédia s pesničkami
z prostredia lajfstajlového časopisu.

SDPRIEVOZ

AKORDEÓN
Koncert
SZ Ševčenkovci.

pondelok / utorok / streda

BABY NA PALUBE
Komediálna hra o materskej
„dovolenke“.

utorok / štvrtok

29. 3. 2022
HRA O (CI)TRÓNY
Nechajte sa strhnúť zábavnými
dejinami, aj víziou budúcnosti
Slovenska.

27. 3. 2022

BRATISLAVA HOT SERENADERSO
Orchester hot-jazzovej hudby
20. a 30. rokov

utorok / štvrtok

Kaštieľska 30
KLUB
DÔCHODCOV
30. 3. 2022

Záhradnícka 95
www.rnd.sk

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

LA ROSA
TANEČNÁ SKUPINA
2. 4. 2022

MUŽSKÉ ODDELENIE
Správa z nemocnice o mužoch,
ale aj ženách alebo Trpká
komédia o tom, ako sa otvárajú
telá a duše na mužskom oddelení.

SEBAOBRANA
KURZY PRE DOSPELÝCH
12. 4. 2022

SPEV KOHÚTA
Mestská rodina Bečkovcov chce
na dedine žiť vidiecky život. Čo
im naruší plány?

