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ZÁMENA POZEMKOV JE UKONČENÁ
MESTO ZÍSKA POZEMKY OKOLO 
NEMOCNICE
Takmer dvadsaťročný spor o určenie vlastníctva sa skončil. Univerzitná ne-
mocnica získala pozemky na Antolskej ulici v Petržalke a mesto zasa po-
zemky v zóne jazera Rohlík a v okolí ružinovského zimného štadióna.

Zámena sa mohla uskutočniť potom, ako 
súd rozhodol o vlastníckom práve na po-
zemkoch v areáli ružinovskej nemocnice 
v prospech nemocnice. 

Pozemky v Ružinove tak teraz budú pat-
riť bratislavskému magistrátu v správe 
mestskej časti a pozemky v Petržalke 
bude zasa vlastniť štát a budú v správe 
univerzitnej nemocnice. Hlavné mesto 
na základe zámennej zmluvy ešte muselo 
doplatiť tzv. rozdielovú čiastku vo výške 

len niečo viac ako 8-tisíc eur. Mesto tak 
získalo kompletne nielen pozemky, ktoré 
priamo susedia s jazerom Rohlík, ale aj 
pozemky pod ružinovským zimným šta-
diónom až po budovu Rosum.

V tejto časti Ružinova by tak časom mo-
hol vzniknúť napríklad tichý, terapeu-
tický parčík a vedľa zrekonštruovaného 
zimného štadióna nová plaváreň, ktorú 
by bolo možné vykurovať zbytkovým 
teplom, ktoré vzniká pri výrobe ľadu. 

KALENDÁR
 2. okt.  Poslanecké stredy:  

Ing. Mgr. Ivan Kraszkó 
(Ružová dolina)

 9. okt.  Poslanecké stredy:  
JUDr. Michaela Biháryová 
(Trávniky)

10. okt.  Tvorivé dielne pre seniorov  
(10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00) 
DK Ružinov

16. okt.  Vítanie novorodencov 
(10:00 – 11:00 zasadačka 
miestneho úradu)

 Poslanecké stredy: 
Mgr. Peter Herceg (Pošeň)

 18. okt.  Koncert pre seniorov: 
Kozlovanka ľudová hudba 
(14:30) DK Ružinov

 23. okt.  Poslanecké stredy:  
PaeDr. Mária Barancová 
(Prievoz)

 24. okt.  Deň seniorov  
(10:00 – 12:00 prednášky) 
DK Ružinov

 28. okt.  Výlet pre seniorov: 
Buchlovice, Česká republika 
(prihlasovanie do 18. 10.)

 30. okt.  Poslanecké stredy:  
Mgr. Kamil Bodnár (Štrkovec)

 6. nov.  Poslanecké stredy:  
Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 
(Ostredky)

 13. nov.  Vítanie novorodencov 
(10:00 – 11:00 zasadačka 
miestneho úradu)

 Koncert pre seniorov 
(14:30 DK Ružinov)

 Poslanecké stredy: 
Mgr. et Mgr. Marek Machata 
(Trnávka)

 15. nov.  Termín: Žiadosť  
o poskytnutie vianočného 
príspevku (viac s. 8)

 25. nov.  Výlet pre seniorov: 
BUK termál, Maďarsko  
(prihlasovanie do 15. 11.)

Stretnutia s poslancami sa konajú vždy 
od 16:30 do 17:30 v zasadačke miestneho úradu.

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: 
natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 4828 4551

Vážení 
susedia, milí 
Ružinovčania,
prvý mesiac nové-
ho školského roka 
je už za nami - a po 
prázdninách všetci 
cítime, že sa život 
vrátil do svojich 
bežných, hektic-
kých koľají. Cesty sú zrazu plnšie, ľu-
dia majú viac práce, v obchodoch sa 
začínajú (zbytočne skoro) objavovať 
prvé vianočné motívy.

V sobotu, 21. septembra, sme si pri-
pomenuli Svetový deň čistenia. Aj náš 
úrad sa zapojil do štrajku za lepšiu klí-
mu - symbolicky vlajkou na budove, 
ale aj reálne. Historicky prvýkrát sme 
na našich ihriskách začali osádzať so-
lárne lampy. V parkoch sme zas roz-
miestnili prvé koše na separovaný 
zber - a vyberať ich bude chodiť elek-
tromobil, aby sme čo najviac chránili 
naše životné prostredie.

Takmer 70 z vás sa zapojilo aj do veľ-
kej brigády - rojnice - v rámci ktorej 
sme zozbierali niekoľko kontajnerov 
odpadu na Štrkovci, Ostredkoch,  
vo Vlčom hrdle a na Zlatých pieskoch. 
A ďalší ružinovský poslanec sa zapojil 
vlastnou brigádou na Trnávke.

Až kým počasie dovolí, budú pokra-
čovať aj opravy a rekonštrukcie ciest  
a chodníkov. Pribúdajú nové priecho-
dy pre chodcov. Upravili sme projekt 
rekonštrukcie Jelačičovej ulice, aby 
boli zachované pekné pôvodné čadi-
čové obrubníky - a za ušetrené penia-
ze začíname budovať vyvýšené prie-
chody pre chodcov, aby sme zvýšili 
ich bezpečnosť.

A hlavne sa teším, že robiť transpa-
rentne a nekradnúť sa oplatí - na re-
konštrukciách dvoch našich škôl sa 
nám z rozpočtovaných 1,6 milóna eur 
podarilo ušetriť takmer polovicu - 
vďaka úspore na obstarávaní a grantu, 
ktorý sme získali.

Máme plné ruky práce, ale teším sa  
z toho. A dúfam, že pozitívne zmeny 
už vidíte aj vy :-)

Váš starosta

mailto:natasa.horvathova@ruzinov.sk
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GIS: SPOLUPRÁCA S MAGISTRÁTOM
VŠETKO NA JEDNEJ MAPE
Chcete vedieť, v koho správe je konkrétna komunikácia? Alebo kde sú  
a aké stromy, lavičky, koše prípadne dopravné značenie či rozkopávky? 
Alebo vás zaujímajú informácie z katastrálneho alebo stavebného úradu? 

Geografický informačný systém (GIS) do-
káže toto a časom ešte omnoho viac. Už 
nebudete musieť preklikávať viacero da-
tabáz, rôzne mapy a hľadať v excelovských 
tabuľkách s množstvom dát, čo, samo-
zrejme, zvyšuje chybovosť. Mestská časť 
a bratislavský magistrát pred niekoľkými 
dňami podpísali zmluvu a k dátam, ktoré 
sú v nej k dispozícii dnes, tak vďaka tejto 
spolupráci postupne pribudnú informácie 
aj za Ružinov.

Informácie na úrovni hlavného mesta 
sú pravidelne dopĺňané a aktualizované  
a mestská časť do nej začne prioritne vkla-
dať informácie z odborov životného pro-

stredia, územného plánu a dopravy a sta-
vebného úradu. Ak vás  zaujíma, ako tento 
systém funguje, pozrite si stránku hlavné-
ho mesta mapy.bratislava.sk.

RADNICA V PRIEVOZE 
KÚPU ZDRŽUJÚ SÚDNE SPORY
Kúpa radnice sa zatiaľ odkladá rovnako ako 400-tisíc eur, ktoré poslanci 
schválili na tento účel. Súdne spory, ktoré sa okolo nej vedú, sú totiž zloži-
tejšie ako sa zdalo.

Budova patrí medzi najvýznamnejšie  
v tejto časti Ružinova, a preto poslanci roz-
hodli o jej odkúpení. Objavili sa však kom-
plikácie. Jeden zo sporov sa týka nájomcov, 
ktorí v priestoroch starej radnice bývajú. 
Ten druhý je v súčasnosti na mimoriad-
nom dovolaní na Najvyššom súde SR  
a nájomníci v ňom spochybňujú privati-

záciu budovy z čias Vladimíra Mečiara,  
a teda aj to, že súčasní majitelia na ňu majú 
nárok. V prípade, že by mestská časť bu-
dovu odkúpila a súd by následne rozhodol  
v prospech navrhovateľov, Ružinov by pri-
šiel nielen o radnicu, ale aj o 400-tisíc, kto-
ré do jej získania investovala. Mestská časť 
tak zatiaľ čaká na rozhodnutie súdu.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: HASIČSKÁ ZBROJNICA
Títo elegantní páni sú hasiči z požiarnej 
zbrojnice na Mierovej 89 neďaleko Rad-
ničného námestia.

Dnes už národná kultúrna pamiatka bola 
postavená krátko po 1. svetovej vojne, 
v roku 1923, a je jedinou zachovanou 
zbrojnicou z tohto obdobia v Bratislave. 
Pôvodná architektúra je na nej viditeľná aj 
teraz. Stala sa základom centra obce, ktoré 
vyrastalo práve okolo nej. V súčasnosti je 
sídlom ružinovských dobrovoľných hasi-
čov.

Našli ste doma nejaké zaujímavé foto-
grafie z Ružinova, aký bol pred  rokmi? 
Pošlite nám ich naskenované na adresu  
fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.Archív RE

STALO SA...
Podporujeme 
klimatický štrajk!

Ružinov sa pridal k podpore klimatického 
štrajku. Uvedomujeme si, že téma globál-
neho otepľovania zasahuje každého z nás  
a že ak chceme zachrániť planétu aj pre naše 
deti, nesmieme tento problém ignorovať.

Kontrola VPS

Už niekoľko týždňov majú všetky kontajne-
ry Ružinovského podniku VPS číslo a GPS 
lokalizátor. Vďaka tomu ich môže dispečing 
monitorovať nielen v reálnom čase, ale aj 
spätne.

Pamiatkári a Prievoz

Pamiatkový úrad vydal rozhodnutie, kto-
rým vyhlásil ochranné pásmo v okolí prie-
vozského kostola, radnice a hasičskej zbroj-
nice. Znamená to, že musí byť zachovaný 
charakter tejto lokality ako aj výhľad na 
kostol a areál hasičskej zbrojnice a radnice. 
Hovorí o maximálnej výške stavieb, hustote 
zástavby, o tom, ako majú vyzerať strechy  
a pod. A zároveň všetky investičné zámery 
v tejto lokalite, ako aj nadstavby, prestavby 
a vstavby, musia najskôr získať súhlas kraj-
ského pamiatkového ústavu.

Seniori pripravili premiéru

Ružinovskí seniori – herci Alžbetínskeho 
naivného divadla – predstavili pred niekoľ-
kými dňami novú hru s názvom „Mladosť 
nemá vek“, ktorá vznikla na motívy hry Ar-
nošta Goldflama Ředitelská lóže. 



www.ruzinovskeecho.sk4

BUDÚCNOSŤ RUŽINOVSKÝCH ŠKÔLOK A ŠKÔL
DVAKRÁT VIAC PRVÁKOV AKO DEVIATAKOV
Demografický vývoj je neúprosný. Analýza ukazuje, že výrazný nárast počtu 
obyvateľov bude pokračovať až do roku 2035. Súvisí to najmä s masívnou 
výstavbou, ktorá je reakciou investorov na fakt, že Ružinov je považovaný 
za jednu z najatraktívnejších lokalít na bývanie.  

Ak vezmeme do úvahy známe developer-
ské projekty, dá sa odhadovať, že v najbliž-
ších rokoch pribudne v našej mestskej čas-
ti takmer 30-tisíc obyvateľov. Najviac túto 
zmenu pocítia Nivy, kde pribudne 14-tisíc 
obyvateľov, Trnávka (5,5-tisíc) a Prievoz 
(cca 3-tisíc). A to sa odrazí aj na potrebe 
ďalšieho zvyšovania kapacít materských  
a základných škôl. Mestská časť je dnes 
zriaďovateľom jedných detských jaslí, 12 
materských škôl (plus 11 elokovaných pra-
covísk) a 9 základných škôl. Jasličky majú 

kapacitu približne 60 detí, škôlky navštevu-
je asi 2200 detí a na základné školy chodí 
takmer 4500 žiakov. 

Pribudli škôlky

Potom ako poslanci na jar schválili nové 
VZN, ktoré zaviedlo pri prijímaní do 
škôlok bodovací systém, bolo až 96 percent 
prijatých škôlkárov z Ružinova. Miesto sa 
pôvodne neušlo len 67 deťom z našej mest-
skej časti starším ako 3 roky, čo je výrazne 

menej ako po minulé roky. V septembri 
však ešte bola otvorená nová materská 
škola na Borodáčovej, ktorá má kapacitu 
40 miest a ďalších 66 miest bude k dispo-
zícii od januára na Stálicovej a Banšelovej.

"Chceme, aby v najbližších piatich rokoch 
v Ružinove pribudlo ešte ďalších 300 až 
500 nových miest v materských školách, 
ktoré by mali byť financované najmä z de-
veloperského poplatku," povedal starosta 
Ružinova Martin Chren.

Problém sa posúva vyššie

Zatiaľ čo pred pár rokmi bola krízovou 
témou oblasť materských škôl, problém sa 

Počty tried a žiakov ZŠ v Ružinove

1. ročník 9. ročník ZŠ spolu

počet tried počet žiakov počet tried počet žiakov počet tried počet žiakov

2010 / 2011 24 470 15 287 3314 169

2011 / 2012 26 496 15 285 3415 173

2012 / 2013 26 497 14 249 3580 182

2013 / 2014 26 533 13 279 3696 178

2014 / 2015 26 506 15 278 3747 180

2015 / 2016 28 593 17 320 3980 199

2016 / 2017 30 600 15 279 4133 208

2017 / 2018 30 633 16 293 4342 206

2018 / 2019 29 613 14 298 4492 204

2019 / 2020 32 703 16 331 4866 218
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OCENENIE RUŽINOVA BOLO  
UDELENÉ AJ ALFRÉDOVI 
WETZLEROVI
Miestne zastupiteľstvo rozhodlo o udelení verejného ocenenia mestskej 
časti trom výnimočným osobnostiam, ktorých život bol alebo je spätý  
s našou mestskou časťou.

Ocenením in memoriam si chcú poslanci pripomenúť  jednu z najvýznamnejších 
osobností našich novodobých dejín, Alfréda Wetzlera. Jeho život po vojne je spojený 
aj s Ružinovom, kde pracoval v našej knižnici. Spolu s Rudolfom Vrbom patria medzi 
zabudnutých hrdinov druhej svetovej vojny a to aj napriek tomu, aký význam mala 
32-stranová správa, ktorú spísali po svojom úteku z koncentračného tábora v Osvien-
čime, a ktorá zachránila podľa historikov až 200-tisíc maďarských Židov pred odvle-
čením do koncentračného tábora. Niektoré zdroje hovoria až o 700-tisícoch ľudí, ktorí 
sa po zverejnení ich správy vyhli deportácii. Žiadny iný individuálny akt počas vojny 
nedokázal zachrániť také obrovské množstvo ľudských životov.

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., ktorá je ďalšou z ocenených v rámci tohto ročníka, 
je spoluzakladateľkou Asociácie školskej psychológie SR a ČR a takisto aj spoluzakla-
dateľkou inkluzívnej základnej a strednej školy. Pravidelne organizuje programy pre 
žiakov aj učiteľov, ktorých cieľom je riešiť konflikty na školách, znižovanie agresivity 
a venuje sa aj programu emocionálnej a sociálnej inteligencie.

Posledným z trojice ocenených je Doc. PhDr. Anton Gajdoš, Dr.Sc., autor Národnej 
encyklopédie športu Slovenska, ktorý už od roku 1960 dokumentuje a propaguje his-
tóriu a súčasnosť športu u nás. Výsledky jeho práce je možné využívať aj vo vzdeláva-
com proese.

Viac sa o týchto osobnostiach dozviete vo vysielaní TV Ružinov.

BEZPEČNE NA BICYKLI
Počas Európskeho týždňa mobility spustil Ružinov pilotný projekt  
zameraný na podporu cyklodopravy u detí zo základných škôl.

Vybudovanie stojanov na bicykle a kolobežky, namaľovanie prechodov, zníženie rých-
losti v okolí školy. To je prvý krok pre bezpečnosť detí, ktoré do školy nevozia rodičia, 
ale dopravujú sa tam samy. Mestská časť sa aj takto rozhodla napomôcť minimalizo-
vaniu tzv. fenoménu „mama taxi“.

Pilotným ročníkom sme v spolupráci s národným cyklokoordinátorom rozbehli 
projekt, ktorý bol venovaný žiakom 3. a 4. ročníkov základných škôl na Kulíškovej  
a v Ružovej doline, avšak Ružinov s týmito projektom plánuje pokračovať aj naďa-
lej. Deti absolvovali široké spektrum aktivít, kedy sa deti pomocou hier učili pravidlá 
cestnej premávky a mohli si vyskúšať rôzne situácie, v ktorých sa môžu v premávke 
ocitnúť. Do budúcnosti Ružinov s týmto projektom počíta aj pre ďalšie školy.

začína presúvať na vyššie stupne vzdeláva-
nia, na základné školy. Problémom sa už 
intenzívne zaoberajú aj ružinovskí poslan-
ci. Štatistiky ukazujú, že kým v školskom 
roku 2010/2011 nastúpilo do prvého roč-
níka 470 žiakov, teraz v septembri to bolo 
641 detí. Celkovo ich za toto obdobie pri-
budlo na základných školách takmer 1200 
a v priebehu nasledujúcich piatich rokoch 
ich bude ešte o ďalších 750 viac. Znamená 
to, že v najbližších rokoch bude potrebné 
vybudovať až 32 nových tried. Ružinovský 
rozpočet tak bude musieť počítať s investí-
ciami vo výške niekoľkých miliónov eur. 
Využiť bude chcieť aj budovy, ktoré v sú-
časnosti patria hlavnému mestu, a zdroje  
z európskych fondov.

Nielen budovy, ale aj učite-
lia

Budovanie nových tried nie je jedinou 
výzvou, ktorej musia školy čeliť. Podob-
ne veľkým problémom je aj výrazný ne-
dostatok kvalifikovaných zamestnancov.  
V Bratislave dnes chýba asi šesťsto učiteľov 
základných škôl, najmä na prvom stupni, 
matematikárov a fyzikárov. Podobne sú na 
tom aj materské školy a školské jedálne.  
Jedným z riešení by mohla byť možnosť 
poskytnúť zamestnancom ubytovanie. 
Mestská časť už v tejto chvíli identifikova-
la niekoľko priestorov, kde  by rozšírením, 
nadstavbou alebo prestavbou nebytových 
priestorov mohlo vzniknúť niekoľko slu-
žobných bytov, resp. ubytovania bunko-
vého typu. V prípade, že by bolo možné 
budovať nové, mestská časť by mohla ich 
výstavbu financovať aj z úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 

Celý text Koncepcie rozvoja kapacít ma-
terských a základných škôl v mestskej 
časti Bratislava – Ružinov nájdete na 
 www.ruzinov.sk. 

Počet narodených detí v Ružinove

rok počet detí

2010 755

2011 802

2012 834

2013 862

2014 877

2015 953

2016 990

2017 1032

2018 1100

2019 589*
stav k 14.8.2019
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ČO ROBIŤ, KEĎ... V MOJOM 
OKOLÍ STOJÍ VRAK?
Nájsť v Bratislave miesto na parkovanie je každým dňom náročnejšie.  
V kombinácii s ľuďmi, ktorí svoje nepojazdné autá nechávajú jednoducho 
aj celé roky stáť na mieste alebo ulice a vnútrobloky používajú na dlho-
dobé parkovanie, počet parkovacích miest klesá ešte viac. Obyvatelia pre-
to často žiadajú, aby miestny úrad zabezpečil čo najrýchlejšie ich odťah.  
Aj tu však treba dodržiavať pravidlá.

Pred domom mi stojí vrak...

V prvom rade je dôležité rozlišovať medzi 
vrakom (nemá ŠPZ) a dlhodobo odstave-
ným vozidlom (má ŠPZ, ale nemá platnú 
TK a EK). Len to, že auto je špinavé alebo 
na mieste stojí dlho bez pohybu, nie je dô-
vod na jeho odtiahnutie. 

Koho mám kontaktovať, ak 
chcem, aby odtiahli vrak 
spred môjho domu?

Záleží na tom, kto je správcom komu-
nikácie, na ktorej sa nachádza – tj. väč-
šinou buď mestská časť, magistrát. Ak si 
nie ste istí, pošlite fotografiu auta, infor-
mácie, či má ŠPZ a platné TK a EK na   
podnety@ruzinov.sk. 

Kto za odťah platí?

Úhradu za odtiahnutie si bude firma náro-
kovať priamo od majiteľa auta, takže mest-
ská časť neplatí za odťahy nič.

Prečo trvá odtiahnutie tak dlho? 

V prípade, že má auto platnú ŠPZ, ale ne-
platné EK a TK, postúpime ho na okresný 
úrad, ktorý majiteľa vyzve na obnovu EK  
a TK a ak nereaguje, vyradí ho z evidencie, 
čím sa stáva „starým vozidlom“. Na auto sa 
umiestni výzva s lehotou 60 dní na odstrá-
nenie vozidla a po jej uplynutí je auto za-
dané na odťah. Termín samotného odťahu 
si už potom určujú firmy samotné a závisí 
aj od ich kapacít.

STALO SA
Obrovská úspora 
pri oprave škôl

Pôvodný projekt odhadoval cenu za zatep-
ľovanie základných škôl na Borodáčovej  
a Drieňovej vo výške viac ako 1,6 milióna 
eur. Táto položka predstavovala významnú 
časť tohtoročného ružinovského rozpočtu, 
ktorý v oblasti vzdelávania počítal s kapi-
tálovými výdavkami vo výške približne 
2,6 milióna eur, takže investície do týchto 
dvoch škôl boli najväčšou časťou.  Vďaka 
tomu, že sa mestskej časti podarilo získať 
na každú z nich príspevok od Enviromen-
tálneho fondu vo výške 170-tisíc eur a pri 
úspore, ktorú sa podarilo dosiahnuť vďaka 
verejnému obstarávaniu prostredníctvom 
Elektronického kontraktačného systému 
(tzv. elektronické trhovisko), tak Ružinov 
ušetril celkovo neuveriteľných takmer 
870-tisíc eur! 

Ružinov separuje

Koncom septembra boli na najfrekvento-
vanejšie miesta v Ružinove (napríklad pri 
Štrkoveckom jazere) umiestnené špeciálne 
smetné koše aa separovaný odpad. Celko-
vo ich v prvej fáze bude na území mestskej 
časti rozmiestnených štrnásť. Vraky v Ružinove

odstránených majiteľmi  
po vylepení výzvy 24

odtiahnutých 15

vozidlá, na ktorých plynie  
lehota 60 dní 6

vozidlá, na ktoré bude daná 
výzva 1

vozidlá po uplynutí 60 dňovej 
lehoty - zadané na odťah 2

Ponuka práce

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

Má auto platnú TK a EK?

Áno

Áno

Nie

Nie

OdťahVýzva majiteľovi
(lehota 60 dní) 

Má EČV?

Nie je možné ho odtiahnuť Nahlásiť na podnety@ruzinov.sk

Výzva majiteľovi
(lehota 60 dní) 

Mestské časť/magistrát požiadajú 
Okresný úrad o vyradenie z evidencie

Zažili sme pri odťahoch...

Zabezpečiť odtiahnutie auta so sebou 
prináša momenty, ktoré by väčšina 
ľudí asi nikdy nechcela zažiť. Kolegom 
sa napríklad vyhrážal muž s vŕtačkou  
v ruke, vypočuli si napríklad to, že pá-
novi „kvôli nim“ zhoreli raňajky, a tak 
„si majú dať pozor, aby niečo nezhorelo 
im“, ale aj to, že vedia, kde bývajú a kde 
chodia ich deti do školy...
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CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
DONÚTENÝ K VÝPOVEDI DOHODOU
Otázka: Firma, v ktorej pracujem, chce prepúšťať a nútia nás podpísať doho-
du o ukončení pracovného pomeru, s tým, že by sme odišli okamžite. Vraj nám 
v opačnom prípade dajú hrubé porušenie pracovnej disciplíny. To ale nemá-
me písomne, len ústne. Na personálne chodíme samostatne a odbory u nás 
nie sú, sme malá firma, takže to bude moje slovo proti ich. Čo môžem robiť?

Dohoda vyžaduje súhlas oboch strán. 
Nikto Vás ju teda nemôže nútiť podpí-
sať. Ak by však na Vás zamestnávateľ taký 
nátlak vyvíjal, môžete sa obrátiť na polí-
ciu a pokiaľ by došlo k podpísaniu doho-
dy pod takýmto nátlakom, treba v lehote 
dvoch mesiacov, odo dňa kedy pracovný 
pomer skončil, podať žalobu o neplatnosť 
skončenia pracovného pomeru. Takáto 
dohoda by mohla byť súdom vyhlásená za 
neplatnú, a mali by ste tak nárok na ušlú 
mzdu. 

Výpoveď z dôvodu hrubého porušenia 
pracovnej disciplíny je možné použiť len 
ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený 
za úmyselný trestný čin, alebo ak závaž-
ne porušil pracovnú disciplínu. Okamžité 
skončenie pracovného pomeru musí byť 
urobené písomne a musí v ňom byť skut-
kovo vymedzený dôvod tak, aby ho nebolo 
možné zameniť s iným dôvodom. Nemôže 

to byť iba vymyslený dôvod, ale také kona-
nie, ktoré by zamestnávateľ v prípade súd-
neho sporu vedel preukázať. 

Zamestnanec, ktorý nesúhlasí so skon-
čením pracovného pomeru, môže do  
2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný 
pomer skončiť, oznámiť zamestnávateľovi, 
že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďa-
lej zamestnával, a zároveň je v tejto lehote 
potrebné podať na príslušný súd žalobu  
o určenie neplatnosti skončenia pracovné-
ho pomeru. Súd takýto spor posudzuje ako 
spor s ochranou slabšej strany a poskytuje 
zvýšenú súčinnosť žalobcovi, t. j. zamest-
nancovi. Každý pracovnoprávny spor je 
však individuálny, a preto odporúčame 
konkrétny prípad prekonzultovať s práv-
nikom.

 Článok vznikol na základe 
spolupráce s Centrom právnej pomoci.

PRIHLÁSTE SA
Vianoce pre 
seniorov

Radi by sme pozvali osamelých seniorov, 
ktorí nemajú nikoho blízkeho a nie sú 
umiestnení v zariadení pre seniorov, na 
vianočnú večeru. Uskutoční sa 24. decem-
bra o 13:30 v jedálni domova dôchodcov 
na Sklenárovej 14.

Záujemcovia sa môžu prísť osobne prihlá-
siť do 6. decembra do kancelárie prvého 
kontaktu na miestnom úrade (Mierová 21).

V prípade otázok sa môžete obrátiť na  
02/ 48 28 42 67 alebo 02/ 48 28 44 51

PORADŇA PRE PODNIKATEĽOV:
NAUČTE SA BYŤ EFEKTÍVNI, 
ZDOKONAĽUJTE SA V PODNIKANÍ 
Mať firmu je výsada, ale aj záväzok. Musíte sa obracať aby ste sa neustále 
posúvali vpred. V Národnom podnikateľskom centre na Mlynských nivách 
môžete získať bezplatnú pomoc odborníkov, aby ste nikdy nestagnovali.

Odborné informácie a komplexnú podpo-
ru získate v rámci Rastového programu, 
ktorý sa zameriava na malých a stredných 
podnikateľov (MSP) v rôznych etapách 
rastu a rozvoja ich firmy. 

„Cieľom je pomôcť podnikateľom zefek-
tívniť ich biznis. Ponúkame odborné 
poradenstvo, dlhodobé i krátkodobé. 
Ďalej mentoring, skupinové poradenstvo 
vo forme odborných seminárov, work-
shopov, prednášok či networkingových 
stretnutí,“ vysvetľuje Ivica Forrová, vedú-
ca manažérka Rastového programu. 

Okrem toho majú podnikatelia možnosť 
využiť motivačné tímové aktivity vo for-
me teambuildingu či teamkoučingu alebo 
ísť na medzinárodné odborné podujatia. 
Odbornú radu dostanete aj pri zapájaní 
sa do komunitárnych programov EÚ. Me-

dzi najväčšie ťaháky Rastového programu 
patria semináre a prednáška na témy ako 
sú marketing, právo, financie, legislatíva, 
manažment, elektronické podnikanie... 

Alebo potrebujete motivovať celý tím? 
Vylepšiť komunikáciu, spoluprácu, pod-
poriť tvorivosť zamestnancov, predchá-
dzať ich vyhoreniu, vylepšiť medziľudské 
vzťahy? Hľadajte riešenia s lektorom, vyu-
žite našu službu na skupinové motivačné 
aktivity. Aj takýto jeden „teambuildingo-
vý“ deň strávený u nás, pod vedením lek-
tora, môže pomôcť vašej firme ďalej na-
predovať. Ponuku všetkých služieb nájde 
každý podnikateľ na stránke www.npc.sk. 
Potom sa už stačí len registrovať a môžete 
bezplatne čerpať služby, ktoré si vyberiete. 

Článok vznikol na základe spolupráce 
s Národným podnikateľským centrom.

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY

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?
zbgis.skgeodesy.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

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

Najlepšie fotografie tohto ročníka Ru-
žinovskej ekologickej fotografie si budú 
môcť záujemci pozrieť už na vernisáži, 
ktorá sa uskutoční v pondelok 4. novem-
bra o 17:00 v priestoroch nákupného cen-
tra Retro.

14. ročník obľúbenej súťaže dokumentár-
nej fotografie sa venoval témam životného 
prostredia v Bratislave a okolí, súčasnej 
podoby mesta a vzťahu obyvateľov k verej-
nému priestoru. Uzávierka je 15. októbra, 
takže prípadní záujemcovia majú ešte stále 
čas prihlásiť sa  a poslať maximálne 3 foto-
grafie. Všetky potrebné informácie nájdete 
na www.ruzinov.sk. 

Učiteľ Slovenska

Finalistkou druhého ročníka ocenenia 
Učiteľ Slovenska, ktoré je súčasťou me-
dzinárodnej ceny Global Teacher Prize sa 
stala aj Dagmar Môťovská, učiteľka mate-
matiky, informatiky a etickej výchovy na 
základnej škole na Bajkalskej ul. 

Od malička túžila byť učiteľkou, okrem 
troch vlastných detí má adoptovaného 
syna. Jej najväčšou inšpiráciou a zdrojom 
je Hejného metóda vyučovania. Využíva ju 
v plnom rozsahu v predmete matematika 
a vo veľkom rozsahu v ostatných predme-
toch. Podporuje samostatné uvažovanie 
žiakov a učenie často zážitkovou metódou. 
Je zakladateľkou neziskovej organizácie 
Púpava, ktorá pracuje s deťmi od najmen-
šieho veku, rôzneho spoločenského posta-
venia, s rodičmi, aj dospelými.

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK 
PRE RODINY V NÚDZI
Až do 15. novembra môžu ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi 
požiadať o finančný príspevok. 

VÝŠKA PRÍSPEVKU:
rodina s 1 dieťaťom   150 €
rodina s 2  deťmi                 170 €
rodina s viac ako 2 deťmi   200 €  

  
Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny  
v náhlej núdzi,  ktorým v  roku 2019 už 
bola poskytnutá niektorá z finančných vý-
pomocí, majú nárok na vianočný finančný 
príspevok vo výške 80 eur. Spolu so žiados-
ťou, ktorá je dostupná na www.ruzinov.sk 
alebo osobne v kancelárii prvého kontak-
tu, o priznanie vianočného príspevku je 
oprávnená osoba povinná priložiť všetky 
dokumenty preukazujúce oprávnenosť 
a opodstatnenosť poskytnutia vianoč-
ného príspevku, najmä potvrdenie sku-
točnosti, že oprávnená osoba je rodinou  
v hmotnej núdzi.

V prípade otázok kontaktuje 02/48 28 44 
04 alebo 02/48 28 44 51, alebo osobne na 
oddelení sociálnych služieb, v kancelárii  
č. 4.

OBEDY A VÝLETY PRE SENIOROV 
Ste dôchodca? Nepracujete už? Máte trvalý pobyt v Ružinove? Mestská časť 
vám môže poskytnúť príspevok na obedy, ale aj na zájazdy, ktoré organizuje.

Obedy pre dôchodcov

Obedy pre ružinovských dôchodcov po-
skytujú určené zariadenia verejného stra-
vovania. Mestská časť na základe žiadosti 
a požadovaných dokladov poskytne prí-
spevok, ktorého výška sa odvíja od výšky 
dôchodku.

•  dôchodok do 270 €  
– príspevok 1,70 € na 1 obed

• 270,01 až 370 € – príspevok 0,70 €
• 370,01 až 555 € – príspevok 0,50 €
• 555,01 až 600 € – príspevok 0,30 €

Výlety organizované mestskou časťou
Ružinov organizuje pre dôchodcov pravi-
delné výlety. Spolu s prihláškou na zájazd 
záujemca predloží požadované doklady o 

výške dôchodku a na základe toho zaplatí 
účastnícky poplatok.

•  dôchodok do 365 €  
– účastnícky poplatok 1 €

• 365,01 až 565 € – 5 €
• nad 565,01 € – 10 €

Najbližšie výlety sú 28. 10. do Buchlovíc 
(prihlasovanie do 18. 10.) a 25. 11. na ter-
málne kúpalisko Buk v Maďarsku (prihla-
sovanie do 13. 11.).

V prípade otázok, prosím, kontaktujte  
referát sociálnych služieb:
Mgr. Darina Molnárová, tel.: 02/ 48 284 267 
e-mail: darina.molnarova@ruzinov.sk



ČO?
Komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok. Ide napríklad  
o obaly obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre, rozpúšťadlá, kyseliny, 
lepidlá a živice, fotochemické látky, pesticídy a pod..

ZBER ŠKODLIVÉHO ODPADU

www.ruzinov.sk

INZERUJTE V ECHU!
reklama@tvr.sk

Ponúkam prácu pre upratovačky 
na TPP pre pracovisko Ružinov 

a Antolskú v Petržalke. Pracovná 
doba od 06.00 hod. 

do 14.30 hod. 
Tel. kontakt pre Ružinov:

Jozef Sabo 0914 321 998 - vedúci 
prevádzky Tel. kontakt pre 

Petržalku: Michal Ivan  
0914 321 990 - vedúci prevádzky

Klasická zoznamovacia agentúra
Najdi Partnera sprostredkuje 

osobne dámy a pánov od 20 do 90 
rokov na vážny a dlhodobý vzťah.

Zavolajte a a zamilujte sa!

Martina Čakajdová
Najdi Partnera
 0948 050 138

Sprostredkujem seriózne
zoznámenie s partnermi 

z Rakúska pre nemecky hovoriace
dámy a slečny.

Zavolajte a zamilujte sa!

Martina Čakajdová
Najdi Partnera
0948 050 138

4.10.2019

KEDY?
Sobota 19. októbra 2019  
(8:00 až 10:00)

KDE?
Pri základnej škole  
Ružová dolina
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RUŽINOVSKÝ HOLLYWOOD
PO STOPÁCH OBĽÚBENÝCH FILMOV A SERIÁLOV
Poznáte ten pocit, keď máte v televízii zapnutý obľúbený program a zbadáte 
tam známe miesto. Alebo keď na dovolenke hľadáte miesta, na ktorých na-
krúcali film, ktorý ste nedávno videli v kine.

Od momentu, kedy televízia odvysielala 
prvý diel kultovej Hry o tróny, „seriálo-
vá“ turistika v chorvátskom Dubrovní-
ku priviedla do mesta o státisíce turistov 
viac. Kedysi pokojný Nový Zéland už od 
premiéry úvodného príbehu Pána prste-
ňov pokojný nie je. Alebo ak ostaneme 
bližšie... Keď sa povie Karlštejn, koľko  
z nás si spomenie skôr na slávny filmový 
muzikál než na jeho typickú architektúru? 
Alebo akí sme boli hrdí, keď sa v Bratisla-
ve nakrúcal Peacemaker s Nicole Kidman  
a Georgeom Clooneym? Podobné je to aj 
pri slovenských filmoch a seriáloch, ku 
ktorým si denne sadajú diváci z celej kra-
jiny. 

Rodisko seriálov

Ak máte pocit, že televízne hviezdy stret-
nete pri nakrúcaní nanajvýš v centre mes-
ta, nemôžete sa viac mýliť. Väčšina zo 
seriálov, ktoré vysiela televízia Markíza, 
sa nakrúca v štúdiách, ktoré sídlia práve  

u nás, v Ružinove. Vyrábajú sa tu napríklad 
Susedia, jeden z najúspešnejších denných 
seriálov posledných rokov – Oteckovia,  
v minulosti to bolo Búrlivé víno ale-
bo Chlapi neplačú. A aj keď pre Bra-
tislavčanov nie je nič nezvyčajné stre-
távať na uliciach, v obchodoch alebo 
kaviarňach ľudí, ktorých poznajú  
z novín a televízie, vidieť naživo ako vzni-
ká ich obľúbený seriál, je niečo úplne iné. 
Keď sa napríklad v parku na Ostredkoch 
rozložil štáb Oteckov a ľudia zbadali Braňa 
Deáka a Janku Kovalčíkovú, na sociálnych 
sieťach sa v priebehu niekoľkých minút  
objavilo nespočetné množstvo fotografií.

Najslávnejšia fontána

Ale zatiaľ čo nahliadnuť do televíznych 
štúdií predsa len nie je také jednoduché, 
množstvo scén ste mohli vidieť „naživo“ aj 
priamo v parkoch, na uliciach, po ktorých 
denne chodíte alebo aj priamo pred doma-
mi, kde bývate.

Generácia dnešných štyridsiatnikov pova-
žuje za najkultovejšie miesto v našej mest-
skej časti vnútroblok na Kupeckého ulici. 
Práve on bol centrálnym prvkom filmu 

Za sklom

Oteckovia
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Fontána pre Zuzanu, v ktorom sa mladá 
Eva Vejmělková stala pre svojich rovesní-
kov ikonou.  

Nebezpečný prístav

Bratislavský prístav nie je práve roman-
tickou destináciou, ale to, ako zlovestne 
dokáže pôsobiť, určite potvrdia všetci, kto-
rí videli film Únos o prípade únosu syna 
bývalého prezidenta a vražde Róberta Re-
miáša, ale aj diváci Červeného kapitána  
na motívy knihy Dominika Dána. Práve 
táto časť Ružinova sa objaví hneď v úvo-
de pri rekonštrukcii vraždy, ktorú Krausz 
riešil. Prístav a jeho okolie sú bezpochyby 
ružinovskou jednotkou v preferenciách lo-
kačných manažérov.

Elán je elán

Keď televízni tvorcovia zistili, že by bolo 
hlúpe mrhať marketingovým potenciá-
lom skupiny Elán len na koncerty a pre-
daj kaziet, rozhodli sa otvoriť im dvere aj 
do filmu. Rabaka začína útekom z lode  
v prístave. Hrdinovia sa neskôr vybrali na 
jedno z najkultovejších miest Ružinova – 
na Štrkovec. Mimochodom... Vedeli ste, že 
obľúbený muzikál Cyrano z predmestia sa 
mal pôvodne volať Cyrano zo Štrkovca?

Ďaleko od davov

Ľudia, ktorí si radi chodia sadnúť do ka-
viarní pri Rozadole v Ružovej doline určite 
spoznali realitnú kanceláriu, kde v seriáli 
Milenky pracovala hrdinka, ktorú stvárňo-
vala jedna z najtalentovanejších mladých 
herečiek, Táňa Pauhofová.

Fanúšikovia seriálu Prázdniny určite spo-
znali priestory ružinovskej polikliniky, 
nákupného centra Retro, Domu kultúry 

Ružinov, alebo základnej školy na Drieňo-
vej, kde nastúpil Zdeno (Marko Igonda) za 
telocvikára.

Miletičova a Trenčianska sú ulice, na kto-
rých sa často prechádzala alebo preháňa-
la na bicykli  hlavná hrdinka seriálu Som 
mama - Tina v podaní Kristíny Tormo-
vej. A ešte pokojnejšie miesto si pre jeden  
z príbehov vybrali aj tvorcovia série Ne-
smrteľní. Kristínu Svarinskú ste mohli 
stretnúť na Martinskom cintoríne.  

Obľúbené nábrežie

Promenáda pri Eurovea patrí medzi čas-
té miesta posedení nielen Bratislavčanov  
a návštevníkov hlavného mesta, ale radi si 
ju vyberajú aj štáby. Vo filme Love si sem 
napríklad vyšiel Maťo (Michal Nemtu-
da) na rande s Veronikou (Kristína Sva-
rinská) a nakrúcalo sa tu aj viacero scén  

zo seriálov Za sklom, Dr. Ludsky  
a Inšpektor Max.

Nočné naháňačky

Prístavná ulica je obľúbeným miestom 
filmárov a často ju využívajú najmä  
na nakrúcanie rôznych automobilových 
naháňačiek. Neskoro v noci ste tak v tých-
to končinách mohli vidieť rýchle autá a za 
ich volantom Tomáša Maštalíra alebo Jan-
ka Koleníka. A okolo nich desiatky členov 
štábu, vďaka ktorým vyzerá výsledok ako-
by išlo naozaj o život.

Ak v týchto dňoch sledujete tretiu sériu 
tohto kultového seriálu a premýšľate, kde 
asi sídlia kancelárie NAKA, tak si všimnite 
výhľad z okna a uvidíte, že to bolo v biznis 
centre neďaleko Prievozskej ulice. 

Polícia na úrade

Len pred niekoľkými týždňami sa ruži-
novský miestny úrad premenil na policaj-
nú stanicu. RTVS si vybrala túto lokáciu 
pre nakrúcanie nového seriálu Hniezdo  
v hlavných úlohách s Alexandrom Bártom, 
Mariánom Mitašom a Soňou Norisovou. 
Ružinovčania, ktorí si prišli vybaviť všet-
ko, čo potrebovali, si tak mohli posedieť 
na káve so svojimi obľúbenými tvárami  
z obrazoviek. Nie je to však prvýkrát, čo ste 
na chodbách úradu mohli stretnúť televíz-
ny štáb. Nie tak dávno sa tu nakrúcali nie-
ktoré scény zo seriálov Tajné životy alebo 
aj Panelák.

Koniec-koncov... Keď má odrazu ulica ne-
jaký príbeh, hoci aj televízny, hneď je zau-
jímavejšia

(dio)
Foto: TV JOJ, TV Markíza

Oteckovia

Susedia
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CHCEME ZACHOVAŤ CHARAKTER PRIEVOZU
V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavujeme všetkých 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec NIKOLAJ GEČEVSKÝ.

Ste poslanec, ale aj veliteľ ružinovských 
dobrovoľných hasičov. Zasahovali 
ste napríklad pri požiari internátu 
vo Vlčom hrdle, ale aj v ubytovni na 
Mlynských luhoch. Ako fungujú naši 
hasiči a prečo sú pre okolie dôležití?

Zasahujeme pri rôznych prípadoch a si-
tuáciách, sú to najmä povodne po príva-
lových dažďoch, ale aj pri autonehodách, 
požiaroch, ale aj v prípade 
ohrozenia bodavým hmyzom 
a podobne. Vďaka patrí najmä 
členom zboru za obetavú prá-
cu vo svojom voľnom čase na 
úkor svojich rodín. Veľakrát aj 
počas pracovnej doby, keď od-
chádzajú zo zamestnania kvôli 
výjazdu. A to napriek tomu, že 
nie sme za výkon služby štátu 
platení. Samotné fungovanie 
je nastavené tak, že v prípade 
výjazdu ohláseného z ope-
račného strediska Hasičského  
a Záchranného zboru sa zmo-
bilizujeme a ideme na požiar-
nu zbrojnicu podľa dohody 
v minimálnom počte 1+3, 
to znamená vodič-strojník  
a traja hasiči. Zasahujeme 
celoročne, v priemere každý 
tretí až štvrtý deň v celej Bra-
tislave, ale najmä v Ružinove.  
A to hlavne preto, že sme veľ-
mi dobre materiálno-technic-
ky vybavení a členmi nášho 
zboru sú aj profesionálni hasi-
či. Keďže všetci členovia zbo-
ru majú svoje zamestnanie, 
veľmi dôležité pre nás je hlavne to, aby sme 
sa dokonale zladili na výjazd. 

Poslanci prednedávnom 
rozhodli podporiť rekonštrukciu 
požiarnej zbrojnice. Ako sa bude 
teraz ďalej postupovať?

Samozrejme, sme veľmi vďační za pod-
poru, nakoľko tento plán rekonštrukcie je 
na stole už od roku 2009. Postup je naplá-
novaný podľa stavebného projektu, ktorý 
práve riešime s dotknutými oddeleniami 
na miestnom úrade, aby sme dodržali 
všetky zákonom stanovené predpisy. Plán 
rekonštrukcie sa odhaduje na 8 až 10 me-
siacov a my momentálne aj premýšľame, 
ako budeme počas rekonštrukcie fungo-
vať, aby sme čo najmenej ochromili chod 
požiarneho zboru. Projekt sme veľmi dlho 
riešili aj s pamiatkovým úradom nakoľko 

budova je datovaná od roku 1880. Samo-
zrejme, sme dospeli k rovnakému názoru 
zachovať čo najviac budovu v pôvodnom 
stave a celá dostavba bude zo zadnej časti 
budovy z dôvodu čelného vzhľadu. Posled-
né roky boli náročné, kým sme sa dopra-
covali tam kde sme dnes. Ale stálo to za to, 
zrekonštruovaná požiarna zbrojnica nám 
totiž umožní vykonávať svoju prácu plno-
hodnotne a pevne verím, že sa prekvalifi-

kujeme na profesionálny hasičský zbor. 

Pamiatkový úrad len prednedávnom 
vyhlásil ochrannú pamiatkovú zónu 
v okolí prievozského kostola, vrátane 
oblasti starej radnice a hasičskej 
zbrojnice. Čo to znamená pre Prievoz?

Pre Prievoz to znamená najmä zachovanie 
Radničného námestia ako bývalého centra 
tejto oblasti, keď ešte bol Prievoz pred-
mestie Bratislavy ako samostatná dedina. 
Dúfam že sa nám takýmto spôsobom po-
stupne podarí viacej vecí z histórie zacho-
vať. Aby Prievoz ostal naďalej takpovediac 
„dedina v meste“.

Okrem školskej a grantovej pôsobíte 
aj v komisii na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, ktorý by mal byť v zmysle 

zákona akýmsi “strážcom čistoty” 
pôsobenia ľudí v takýchto funkciách - 
t.j. starostu a poslancov. Ako to vyzerá 
v praxi? Aké sú právomoci komisie?

Aj keď názov tejto komisie sa môže zdať 
komplikovaný a mnoho obyvateľov vlastne 
nevie, aká je jej úloha a náplň, v praxi je 
to jednoduché. V podstate kontrolujeme 
samých seba. V komisii sú zástupcovia 
všetkých klubov tak, aby to bolo vyváže-
né. Posudzujeme napríklad nezlučiteľnosť 
funkcie verejného činiteľa s výkonom no-

vých funkcií či zamestnaní.  
V prípade pochybností po-
žadujeme od dotknutého 
poslanca vysvetlenie. Ak sa 
nám “nepozdáva”, podáme 
podnet príslušnému daňové-
mu orgánu, aby to bližšie pre-
skúmal.

V čom vidíte špecifiká 
našej mestskej časti v 
porovnaní s ostatnými?

Hlavné špecifiká vidím vo veľ-
mi dobrej katastrálnej pozícii 
Ružinova. Dovolím si tvrdiť, 
že sme aj jedna z najzelen-
ších častí v Bratislave. Máme 
viacero jazier, ktoré slúžia na 
oddych mnohým Ružinov-
čanom. Celkovo vieme v Ru-
žinove nájsť čarovné miesta. 
Úlohou nás všetkých je zacho-
vať tieto prednosti v čo naj-
väčšej miere, aby sme si zastali 
povesť najlepšieho bývania  
v Bratislave. 

Vašim domovským 
obvodom je Prievoz. 

Čo považujete za najdôležitejšie 
riešiť v tejto časti Ružinova?

V Prievoze sa nám posledné roky roz-
mohlo veľa stavieb. Čo považujem za 
najdôležitejšie, je snažiť sa v rámci našich 
právnych a legislatívnych možnosti kori-
govať tieto stavby. Bohužiaľ, v minulosti 
sa niektoré stavby neustriehli. Potom sú s 
tým spojené ďalšie problémy s logistikou 
a nadmernou prejazdnosťou v tejto časti. 
Mimo iných vecí, určite sa musíme ďalej 
zaoberať opravami ciest a chodníkov, ktoré 
sú často v dezolátnom stave. A v neposled-
nom rade treba myslieť na komfort obyva-
teľov, na ktorý sme boli v minulosti v Prie-
voze zvyknutí. Ten je z roka na rok viac 
narušený najmä tranzitom vozidiel, ktoré 
si skracujú svoje cesty práve cez náš obvod.  



www.ruzinov.sk 13

RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SI MYSLÍME O... BUDÚCNOSTI ŠKÔL
Analýzy demografického vývoja v Ružinove odhadujú, že počet obyvateľov bude nezanedbateľne stúpať až do roku 
2035. Zatiaľ čo doposiaľ bola kritická situácia s materskými školami, teraz sa problém presúva na úroveň základ-
ných škôl, ktorých kapacita už prestáva stačiť. Poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva schválili koncepciu 
rozvoja ich kapacít. Čo považujú do budúcnosti v tejto téme za kľúčové?

Monika Ďurajková, Team Vallo pre Ružinov (Prievoz)

Ružinov sa už dnes musí pripravovať na najbližšie roky, 
kedy nebude prioritným problémom umiestňovanie 
detí v materských školách, ale ich umiestňovanie v zák-
ladných školách. Základná škola bude v zmysle rajoni-
zácie povinná umiestniť deti patriace pod daný rajón. 
Čo ak to kvôli kapacite nebude možné? Je preto ne-
vyhnutné začať s prognózovaním počtu detí v jednot-
livých obvodoch Ružinova s príhľadom na plánovanú 
výstavbu. Len v Prievoze má pribudnúť viac ako tisíc 
bytov v projektoch ako Nuppu, Nový Ružinov alebo 
Domové role. Deti v týchto objektoch podľa súčasnej 

rajonizácie budú patriť pod ZŠ Mierová, ktorá už tento 
rok mala problém s kapacitou. Riešením po získaní dát 
bude preto rozširovanie kapacít súčasných základných 
škôl, prípadne rekonštrukcia nevyužitých objektov na 
základné školy. Riešením, hoc malým, je strategické na-
stavenie ulíc do rajónov. Čo sa týka materských škôl,  
v Prievoze sa plánuje prístavba v MŠ Šťastná. Pribudne 
tam tak 88 detí. Ja osobne by som tu radšej videla menej 
ambiciózny projekt, aby sme nemuseli deťom ukrajovať 
zo záhrady.

Peter Strapák, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka)

V  situácii, keď rodičia radšej nechajú svoje deti v škôlke, 
pretože ZŠ, kde chodí ich súrodenec, ich nezoberie z ne-
dostatku kapacity, je jasné, že kapacity v ZŠ nám nie že 
dochádzajú, ale už došli. Musím oceniť snahu a pochváliť 
úrad za vypracovanie strategického materiálu na podnet 
Petra Hercega a mňa, hlavne časť o materských školách je 
veľmi dobrá. Bohužiaľ tá časť o ZŠ je naproti tomu slabšia, 
bez časového harmonogramu a hlbšej vízie. Spoliehať sa 
pritom na pomoc hlavného mesta a samosprávneho kraja 

asi nie je tá správna cesta. Budovanie navrhovaných pa-
vilónov je časovo náročné, mám veľké pochybnosti, či do 
budúceho roka stihneme celý proces povoľovania stavby, 
verejného obstarávania staviteľa a samotnú realizáciu 
stavby. Ak rozšírime do budúceho roka jednu-dve ZŠ, 
čo je možno reálne, tak zas vznikne tlak na rodičov, aby 
rozvážali svoje deti cez polovicu Ružinova autom, čo je  
v rozpore s celomestskou stratégiou o obmedzovaní auto-
mobilovej dopravy. 

Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz) 

Vzhľadom na demografický vývoj môžeme konštatovať, 
že nastáva problém s nedostatkom miest pre žiakov v 
základných školách. V nasledujúcich rokoch bude nut-
né vytvoriť stovky miest z dôvodu demografického vý-
voja, investičnej výstavby, špecifických požiadaviek na 
špeciálne prístupy pri vzdelávaní a mobility pracovnej 
sily. Mestská časť ako zriaďovateľ materských a zák-
ladných škôl vytvorila koncepciu rozvoja ich kapacít, 
ktorá bola schválená miestnym zastupiteľstvom. Na-
vrhované opatrenia uvažujú s vytvorením miest v zá-

kladných školách a to ich dobudovaním v existujúcich 
objektoch. Odborne a detailne spracované návrhy sú 
rozpracované v danej koncepcii. Odrážajú ekonomické, 
vlastnícke, priestorové, technicko-konštruktívne mož-
nosti objektov,  časovú náročnosť realizácie novostavieb  
a nadstavieb so zámerom priestorovo pokryť celé úze-
mie Ružinova. Citlivo vnímam zložitosť  situácie a rôzne 
názorové pohľady na riešenie, ale verím, že spoluprácou 
a relevantnou argumentáciou dosiahneme prijateľné  
a kompromisné riešenia.

Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina)

Veľmi oceňujeme prácu zamestnancov odboru školstva 
ako aj osobný prístup starostu Martina Chrena, ktorí 
poskytli ucelený prehľad stavu a navrhli spôsoby, ako 
ho riešiť. Pri čítaní je ale dôležité uvedomovať si, že ide 
len o prvý krok, ktorý musí predchádzať definovaniu 
konkrétnych krokov.  Veľmi dôležitý je prístup obce k 
novým projektom, ktoré prinesú desiatky tisíc nových 
obyvateľov. Spolupráca developera s obcou musí byť ne-
vyhnutnosťou. Mestská časť si výstavbu nemôže dovoliť 
financovať sama. Zbytočne však postavíme nové školy 

a škôlky, ak v nich nebude mať kto učiť. Preto musíme 
zároveň zlepšiť podmienky pre zamestnávanie učiteľov 
a ostatných pracovníkov, či už formou poskytnutia ná-
jomných bytov alebo náborových príspevkov, aby sme 
boli schopní zabezpečiť a udržať si dostatočný počet 
kvalitných a motivovaných odborníkov. Teší nás, že ľu-
dia chcú prísť žiť do Ružinova. Nárast ich počtu však 
musí byť priamo úmerný občianskej vybavenosti, ktorá 
je dnes pre kvalitný život nevyhnutná.



14 www.tvr.sk

vyvaľuj oči 
(expr.)

550 
rímskymi 
číslicami

planú 
ohňom veľká mucha starý otec ruské jazero

grécky 
a rímsky 
starovek

Pomôcky: 
ergo, Knie, 
kako, asaul, 

Aeneas

koleno, 
po nemecky popevok farba 

na vajíčka
čínsky 
egreš predložka tamtí

hodia 
od seba preč

1. časť 
tajničky

soľ kyseliny 
azido- 

vodíkovej

ženské 
meno

slovko 
rezignácie

ženské 
meno

indická 
palma

výrobok 
z mlieka

Tajnička: Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti.  
Margarita Aligerová  

okresný 
výbor (skr.)

prítok 
Slanej

okaté ženy 
(expr.)
vnútri 
(lek.)

talizman
osobné 
zámeno

imunitný test 
(skr.)
ktorá

dvojhláska
prútená 
ohrada

slovenský 
herec

označenie 
kamiónov

ako, 
po chorvátsky

český 
zápor

africký štát
promenáda

Dietlova 
postava

metropola 
Tuniska

základná 
číslovka
japonské 

mesto

klokotanie
teda, 

skrátka

poradie
2. časť 
tajničky

trójsky 
hrdina

4. časť 
tajničky

Chaplinova 
manželka

kozácky 
kapitán

EČV okr. 
Ilava

na tomto 
mieste

3. časť 
tajničky

zámedzie 
(šport.)

krížovka 4 - 10/19

Margarita 
Aligerová

KRÍŽOVKA

NOVINKY Z DIELNE 
RUŽINOVSKEJ TELEVÍZIE
Vinyl – to je názov nové-
ho magazínu, ktorý v tej-
to sezóne predstaví ruži-
novská televízia a ktorý 
bude mapovať to najlep-
šie na našej i zahranič-
nej hudobnej scéne.

Názov relácie rozhodne nie 
je náhodný. Vinyl ako nosič 
sa opäť stáva žiadaným a už 
dávno neoslovuje len dídže-
jov. Aj súčasní interpreti pre-
to čoraz častejšie ponúkajú 
svoje albumy ako platne.  
V magazíne sa postupne ob-
javia interpreti, pre ktorých 
je vinyl aj životným štýlom  
a sami sú vášniví zberatelia – 
Yxo z Hexu, Tomáš Sloboda  
z kapely Le Payaco, či chlapci  

z kapely Polemic. Ako príjem-
ný bonus k tejto ponuke divá-
kov určite potešia aj videokli-
py z klasického „vinylového“ 
obdobia pop music. Relácia 
teda bude aj o spomienko-
vom sentimente, zároveň však  
o hudbe, ktorá ani po rokoch 
nestratila nič zo svojej poslu-
cháčskej atraktívnosti a kvali-
ty.

Reláciou bude sprevádzať 
obľúbený moderátor Roman 
Bomboš, ktorého v tomto 
roku Zväz autorov a interpre-
tov už po štvrtýkrát ocenil ako 
najlepšieho hudobného redak-
tora a moderátora Slovenska.

Katarína Kostková
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Chcete si na vlastné 
oči pozrieť ruský 
klasický balet alebo 
cirkus na ľade?
Tak sledujte Televíziu Ružinov! V októbri  
totiž súťažíme o lístky na tieto predstavenia.

Lístky na ruský balet môžete vyhrať v pondelok 7. 10.  
o 17:00 v relácii Garde a v piatok 11. 10. o 17:00 v re-
lácii Relax.

Lístky na ruský cirkus môžete vyhrať v pondelok 28. 10. 
o 17:00 v relácii Ergo a v stredu 30. 10. o 17:00  
v relácii Klub seniorov.

Zároveň sledujte facebook TV Ružinov, aj tu pre vás  
v októbri  pripravujeme súťaž o lístky na ruský cirkus!
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ODPORÚČAME

04.10. PI  18:00  PÁN MAZNÁČIK Kevin Johnson, Kan.
USA, 2019 (PRE DETI)

04.10. PI  19:45  JOKER Todd Phillips, USA, 2019
05.10. SO 18:00  CASINO.SK Ján Sabol, SR, 2019
09.10. ST 19:15  VTEDY V HOLLYWOODE  

Quentin Tarantino, USA/Brit., 2019
10.10. ŠT 19:30  NECH JE SVETLO Marko Škop, SR/ČR, 2019
11.10. PI  18:00  WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV 
   Katarína Kerekesová, SR/Poľ., 2019 (PRE DETI)
12.10. SO 19:45  JOKER Todd Phillips, USA, 2019
13.10. NE 16:15  VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY (PRE DETI)
14.10. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: 

RANDE NA SLEPO, Nem., 2017
16.10. ST 19:00  UKRADNUTÝ ŠTÁT Zuzana Piussi, SR/ČR, 2019
16.10. ST 20:30  SKUTOK SA STAL Barbora Berezňáková, SR, 2019
18.10. PI  19:45  DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019
25.10. PI  18:00  SNEŽNÝ CHLAPEC Jill Culton, Todd 

Wilderman, USA, 2019 (PRE DETI)
26.10. SO 16:00  RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: ARTUR 

A MINIMOJOVIA, USA/Fr., 2006
26.10. SO 19:45  POSLEDNÁ ARISTOKRATKA Jiří Vejdělek, ČR/SR, 2019 
30.10. ST 18:00  ANISHORT 2019 – Medzinárodný festival 

krátkych animovaných filmov 
31.10. ŠT 19:30  AMNESTIE Jonáš Karásek, SR/ČR, 2019 (PREMIÉRA)

Radosinské naivné divadlo
Záhradnícka 95, Bratislava

OKTÓBER 2019
1. 10. (2. 10.)  Malý veľký muž 

Ako RND a SĽUK vrátili do života z pamätníka Štefánika.
Réžia:  Ondrej Spišák

3. 10. (4. 10.)  Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om
Ako legendu uchopili do svojich rúk  RND a  SĽUK.

Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu.
Réžia: Juraj Nvota, Stanislav Štepka

8. 10. (9. 10.) Besame mucho
Smutno – smiešna komédia, správa o ľudoch  na hlavnej a vedľajšej koľaji.

Réžia: Ondrej Spišák

14. 10. (21. - 22. - 23. 10.) Čo sa sníva trpaslíkom
Zaujímavé a vtipné nahliadnutie do procesu vzniku, fungovania

 masovej či verejnej televíznej prezentácie nevkusu a gýču, 
 čo sa miestami vydáva za zábavnú tvorbu.

 Réžia: Ondrej Spišák

02 5556 3508,  0917 913 355      www.rnd.sk      e-mail: pokladna@rnd.sk

TO NAJLEPŠIE Z PONUKY

RUŽINOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK
03. 10. štv 14.00  -20.00 

Podujatie plné stánkov s jedlom a bohatým programom.
Na jarmoku sa odprezentujú aj predajcovia z Ružinova 

s vlastnoručnými výrobkami. 
Nivy - Dulovo námestie.

DK Ružinov
NEDEĽNÉ  ROZPRÁVKOVÉ  DOPOLUDNIE

06.10. ne 10:30                                 
Divadelné predstavenie pre deti,
Žabí kráľ - Divadlo na hojdačke.

Vstupné 3 €.

STRETNUTIA S DEJINAMI
10.10. štv 18:00 

Prednáška na tému: Slovenská ľudová mágia.
Boli naši predkovia poverčivejší ako sme my? Načo slúžila mágia? 

Aké magické postupy využívali naši predkovia?
Aký rozdiel je medzi erotickou a ľúbostnou mágiou?

Hosť: etnologička Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
Vstupné 2 €.

WEST SIDE STORY - PREMIÉRA
13.10. ne 19.00 (14.10. po 19.00)

Najlepší originál Broadway muzikál všetkých čias.
Hrajú: D. Cinkota, T. Palonder, G. Hološka, K. Ivánková a ďalší.

Vstupenky v sieti predpredaj.sk

HORÚCA SPRCHA
15.10. 19.00

Vtipná komédia, ktorá prináša humornú a zároveň pravdivú 
správu o inštitúcii manželstva.

Hrajú: Z. Tlučková, P. Kočiš, M. Ochránek, K. Ivanková,
T. Puskailer a ďalší.
Divadlo Komédie,

vstupenky v sieti Ticketportal.

SD Nivy
FILMOVÉ PREMIETANIE PRE SENIOROV Z RUŽINOVA

14.10.  po 14:00 - Kino Nostalgia
RANDE NASLEPO - komediálna dráma, Nemecko.

Vstupné zadarmo pre seniorov z Ružinova.

RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
26.10. so 16:00 - Kino Nostalgia

ARTUR A MINIMOJOVIA - animovaná rozprávka, USA, Fr.
Vstupné zadarmo pre rodiny z Ružinova.

SD Prievoz
PRIEVOZSKÉ TEKVICOVÉ SLÁVNOSTI

9.10. str 17.00
Tradičná jesenná komunitná slávnosť, výstava plodov z prievozských

záhrad, súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu dopestovanú
plodinu, jesenné tvorivé dielničky pre deti a  tanečné

vystúpenia, Gastrokútik - ochutnávka tradičných aj netradičných
tekvicových pochúťok a výmena receptov.

Súťažné plodiny môžete prihlásiť na dana.plaskova@cultusruzinov.sk.
Vstupné dobrovoľné.

Podrobný program nájdete na www.cultusruzinov.sk


