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ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN V PRIEVOZE
VÝSTAVBA POTREBUJE PRAVIDLÁ
Ak chce mať niekto pocit dediny uprostred mesta, vyberie si Prievoz. Práve 
preto je dôležité určiť jasné pravidlá pre jeho ďalší rozvoj. Počas celého ok-
tóbra môže verejnosť posielať svoje pripomienky k návrhom zadania územ-
ných plánov zón Prievoz – východ a Prievoz – západ.

Územný plán zóny je kľúčový materiál, 
ktorý určuje ako má vyzerať určitá lokalita. 
Zároveň je to východiskový dokument pre 
každého stavebníka. Definuje najmä to, čo 
je a čo nie je možné v konkrétnej lokalite 
stavať, do akej výšky, koľko zelene musí os-
tať zachovanej alebo aký druh infraštruk-
túry je tam treba vybudovať. 

Prievoz je pre potreby územného plánu 
rozdelený na dve časti – východ a západ. 
Východ je vymedzený ulicami Gagarinova 
(severná hranica), Osvetová a Telocvičná 
(východná hranica), diaľnica D1 (južná 
hranica), Parková a Kaštieľska ulica (zá-
padná hranica). Západ zo severnej strany 
Gagarinovou, z východnej Kaštieľskou  

a Parkovou, z južnej strany diaľnicou D1  
a zo západnej strany Hraničnou ulicou.

Jednotlivé dokumenty nájdete na webe 
mestskej časti www.ruzinov.sk v časti 
územné plány (územné plány zón – obsta-
rávané). Pripomienky, námety a odporú-
čania k obom návrhom môžu orgány štát-
nej správy, samosprávy, právnické, ale aj 
fyzické osoby posielať od 1. do 31. októbra 
2020 buď písomne na adresu miestneho 
úradu alebo elektronicky na alexandra.
szokeova@ruzinov.sk (Prievoz – východ) 
alebo patricia.rusnakova@ruzinov.sk 
(Prievoz – západ). Vyhodnocovať sa budú 
len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťaho-
vať k týmto dokumentom.

Milí 
Ružinovčania,
veľa z vás to 
pozná viac než 
dôverne - Ga-
garinova ulica 
upchatá sme-
rom z mesta už 
o druhej po-
obede, zápchy 
takmer v každej 
ulici. Áno, dnes je to spôsobené najmä 
veľkými dopravnými uzáverami kvô-
li výstavbe diaľničného obchvatu, ale 
lepšie to nebude ani neskôr. Mesto sa 
rozrastá príliš rýchlo. 

Jednoduché riešenie neexistuje.Vyža-
duje to hlavne vybudovanie bezkon-
flitnej verejnej dopravy, kde by sme 
električkou priamo prepojili Petržalku, 
Ružinov a Vrakuňu.

Nejde o nový koncept. Dôkladne 
ho overoval aj primátor Matúš Vallo  
a dnes, na základe faktov, dôkazov  
a odborných štúdií, presne poznáme 
najlepšie trasy. Z centra na koniec Vra-
kune by sa dalo dostať asi za 20 minút  
a uvoľnili by sa cesty a parkovacie mies-
ta v celom Ružinove i v Starom Meste.

Dnes sú hotové základné projekty a sú 
k dispozícii financie z EÚ. Postavenie 
takejto trate je 10-násobne lacnejšie 
než výstavba obchvatu, no doprave  
v  meste by prospelo oveľa viac. Jedi-
né, čo chýba, je politická vôľa. Áno, aj 
takýto rozumný a efektívny projekt má 
svoju opozíciu. Niektorí sú proti len 
preto, lebo nič iné ako byť proti neve-
dia. Niektorí sa objektívne boja o vplyv 
na národné divadlo, čo je reálna otáz-
ka a vyžaduje si predstavenie reálnych 
riešení.

Rovnako ako vám mi je úplne jedno,  
či električka pôjde popred divadlo, 
poza divadlo alebo ponad divadlo. 
Hlavne, nech už ide. Nech tí, ktorým 
vadí variant vyhodnotený odborníkmi 
ako najlepší, dajú na stôl aj skutočnú, 
realizovateľnú alternatívu.

Lebo dnes bojujeme o to, aby električ-
ka, ktorá mala stáť už včera, premávala 
aspoň zajtra - a aby sme zasa nestratili 
ďalších desať až dvadsať rokov, počas 
ktorých naše mesto totálne skolabuje.

 Váš starosta

LABUTE NA ŠTRKOVCI
KŔMENIE ZVIERAT NIE JE ZÁBAVA
Ani desiatky tabuliek okolo jazera nepomohlo a len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského echa 
zomrela mama – labuť a jedno labúťa, a všetko naznačuje tomu, že príčinou bola otrava botulotoxínom. Ostatné tri 
mláďatá sú v starostlivosti veterinárov a spolu s otcom – labutiakom budú neskôr preložené na iné miesto. Štrkovec 
tak príde o jednu zo svojich charakteristík.

Kŕmenie labutí a kačíc je obľúbenou zá-
bavou množstva ľudí, ktorí sem chodia na 
pravidelné prechádzky. Ak ich upozorníte, 
že sa to nesmie, argument majú hneď pri-
pravený – kŕmilo sa tu vždy a nikomu to 
nikdy neprekážalo. Dnes však k jazeru pri-
chádza mnohonásobne viac ľudí. Hlavným 
dôvodom je však to, že už niekoľko rokov 
platí VZN, ktoré takéto správanie zakazuje.  
V okolí jazera sú desiatky tabuliek, ktoré  

o tom informujú, celé leto boli na jazere 
špeciálne hliadky a lokalitu monitorovala 
aj mestská polícia. Napriek tomuto všetké-
mu a napriek rozsiahlej kampani to však 
stále veľa ľudí ignoruje. Pretože, ako napí-
sal jeden z obyvateľov v jednej z diskusií na 
facebooku, „nie, táto debata nie je o mŕtvej 
labuti, ale o tom, či sme schopní a ochotní 
dodržiavať pravidlá, alebo či sa len tešíme, 
že nás pri tom nik nechytil.“

RUŽINOV A JEHO PREMENY 
POHĽAD Z TRÁVNIKOV NA POŠEŇ
Naša mestská časť je relatívna „mladá“, ale práve vďaka tomu môžeme vidieť ako sa nám prakticky zo dňa na deň 
mení pred očami. Práve preto sme sa rozhodli posunúť koncept tejto rubriky a v spolupráci s obľúbenou facebooko-
vou stránkou Bratislava a jej premeny vám budeme ponúkať fotografie, ktoré ukazujú Ružinov v rozmedzí desaťročí 
alebo po veľkých zmenách.

Prvými zo série fotografických dvojičiek 
sú fotografie, ktoré urobil v rokoch 1974 
a potom 2013 pán Koudelka. V sedemde-
siatych rokoch mali obyvatelia Šalviovej 
ulice priamy výhľad na budovu Kerameta-
lu. Prešiel nejaký čas, lokalita sa zahustila, 
vyrástli nové paneláky, prisťahovali sa tisí-
ce ľudí a charakter tejto lokality sa úplne 
zmenil.

Občas máme všetci pocit, že fotiť bežný 
deň a ulice, po ktorých denne chodíme, 
je zbytočné. Pretože na nich nevidíme 
nič zaujímavé. Po rokoch nám však práve 
tieto spomienky môžu všetkým chýbať. 
Na fotkách, ktoré budeme postupne uve-
rejňovať, uvidíte aj to ako sa menil život 
Ružinovčanov v Ružinove – od toho, ako 
sa rozsiahle plochy zaplnili panelákmi, ako 
sa búrali celé ulice plné rodinných domov, 

aby mohli vyrásť ďalšie bytovky až po to, 
ako dlho trvalo, kým bola naša mestská 
časť taká plná zelene ako je dnes.

Stránka Bratislava a jej premeny funguje 
už od roku 2017 a podarilo sa jej zozbie-
rať množstvo zaujímavých záberov z celé-
ho hlavného mesta a skladať tak mozaiku 
toho, akými premenami za ten čas prešlo. 

Ak ste aj vy doma našli nejaké zaujímavé 
fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, 
budeme radi, ak nám ich pošlete na e-ma-
ilovú adresu fotky@ruzinov.sk, prípad-
ne poštou na adresu Ružinovského echa 
(Mierová 21, Bratislava) s označením „Ru-
žinov a jeho premeny“ a my ich radi zve-
rejníme. Budeme radi, ak spolu vytvoríme 
databázu, ktorú si raz budú môcť pozrieť aj 
naše deti a vnúčatá.

KALENDÁR

7. okt  Poslanecké stredy:  
PaeDr. Mária Barancová      
(Prievoz) MÚ - 16:30

14. okt  Poslanecké stredy:  
Mgr. Boris Čechvala  
(Starý Ružinov) MÚ - 16:30

21. okt  Poslanecké stredy:  
Mgr. Ivan Kraszkó   
(Ružová dolina) MÚ - 16:30

28. okt  Poslanecké stredy:  
JUDr. Michaela Biháryová    
(Trávniky) MÚ - 16:30

4. nov  Poslanecké stredy:  
Mgr. Peter Herceg     
(Pošeň) MÚ - 16:30

11. nov  Poslanecké stredy:  
Mgr. Eva Bacigalová  
(Nivy) MÚ - 16:30

18. nov  Poslanecké stredy:  
Mgr. Kamil Bodnár      
(Štrkovec) MÚ - 16:30

25. nov  Poslanecké stredy:  
Mgr. Maroš Mačuha, PhD.      
(Ostredky) MÚ - 16:30

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: 
natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451

Prihlasovanie na slávnosť jubilantov:
izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452

zdroj: Milan Koudelka

O čom hovoria 
pravidlá?

■ zákaz kŕmenia zvierat – VZN 
14/2016, §5, ods. 5, písm. o – zákaz 
znečisťovať alebo umožňovať zne-
čisťovanie verejného priestranstva 
(tj. ak dospelá sprevádzajúca osoba 
umožní takéto správanie maloletej 
osobe) sypaním krmiva a prikrmo-
vaním zvierat (aj ryby – pokiaľ nejde 
o rybára s rybárskym preukazom)

■ zákaz vstupu zvierat (najmä psov) 
do jazera – VZN 6/ 2015, §4, ods. 1, 
písm. c – vstup so psom je zakázaný 
do vodných plôch (pozri aj nasledu-
júci odkaz – brehy)

■ zákaz vstupu zvierat (najmä 
psov) na trávnaté brehy – VZN 6/ 
2015, §4, ods. 2, písm. b – vstup so 
psom je ďalej zakázaný na trávnaté 
brehy Štrkoveckého jazera
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ŠKOLY A ŠKÔLKY 
VIAC DETÍ AKO MIEST V ŠKOLÁCH
Silné populačné ročníky, odložené tehotenstvá a boom developerských 
projektov so sebou prináša aj narastajúci dopyt po materských a základ-
ných školách. Napriek tomu, že za posledný rok pribudlo v Ružinove rekord-
ných dvesto nových miest v materských škôlkach, nepodarilo sa tento rok 
umiestniť približne 250 detí.

Povinná predškolská výchova znamená, že 
deti mladšie ako 3 roky dnes prakticky ne-
majú šancu na umiestnenie. Významný 
vplyv na tieto čísla však majú aj zmeny tr-
valého bydliska, ktoré robili viacerí rodičia 
na poslednú chvíľu, aby zvýšili svoje šance 
dostať dieťa do škôlky. Podobná situácia sa 
opakovala aj pri zápisoch na školy.

Chýbajú aj školy

Obrovský nárast počtu detí v škôlkach sa 
však postupne presúva aj na základné ško-
ly, ktoré už tento rok fungujú na hranici 
svojich kapacít. Napríklad na ZŠ Ostred-
ková sa tento rok hlásil šesťkrát viac detí 
ako sme dokázali prijať a prístavbu a novú 
školu bude potrebné riešiť aj na Trnávke. 
Samostatnou kapitolou sú nové developer-
ské projekty na území Ružinova. Do budú-
ceho septembra preto musí mestská časť 
vybudovať dve dostavby k existujúcim ško-
lám. Keďže Ružinov nemá k dispozícii po-
zemky, na ktorých by mohli vyrásť úplne 
nové školy, rozširovanie existujúcich je  
v tejto chvíli jedinou alternatívou.

Jednou zo škôl, ktorá bude môcť už o rok 
prijať podstatne viac detí, je ZŠ na Medzi-
laboreckej ulici. Tam by mali vzniknúť dva 

nové pavilóny – deväťtriedka, samostatná 
veľká telocvičňa a musí sa rozšíriť aj škol-
ská jedáleň. Na túto výstavbu už Ružinov 
získal stavebné povolenie a aj prísľub fi-
nancovania z eurofondov. Nový pavilón 
pribudne aj na Ostredkovej. V rámci tohto 
projektu práve prebiehajú povoľovacie 
procesy. 

Pomoc z ministerstva

Zvýšenie kapacít materských a základných 
škôl  je preto absolútnou nevyhnutnosťou. 
Pomoc pri riešení tejto situácie prisľúbilo 
aj ministerstvo školstva. „Veľmi radi by 
sme podporili jednotlivé samosprávy, aby 
sa rozvíjalo školstvo. Veľmi radi by sme po-
mohli pri rozširovaní kapacít, aby myslelo 
aj na vnútorné vybavenie škôl a aby to ne-
bolo len o tom, že zvonku uvidíme veľmi 
pekný priestor s vymenenými oknami, ale 
aby aj vnútorné priestory vyzerali tak, že sa 
tam žiaci budú cítiť dobre,“ povedal po 
stretnutí s vedením mestskej časti minister 
školstva Branislav Gröhling. Hovorilo sa  
o troch konkrétnych projektoch, ktoré by 
už v blízkej dobe mohli zlepšiť situáciu pre 
ružinovských školákov, škôlkárov, zamest-
nancov, ale aj rodičov detí v našej mestskej 
časti. 

NOVÁ ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ 
DOPRAVA KOLABUJE, ELEKTRIČKA 
JE NEVYHNUTNOSŤ
Pozná to každý, kto sa v pracovné dni ráno snaží dostať z Vrakune alebo Podunajských Biskupíc do mesta a poobe-
de už od druhej opačným smerom. Denne tadiaľto prechádza až 22-tisíc áut a ak to sčítame, tak počas roka cesto-
vaním do práce a z práce stratia 1255 rokov! Starostovia Vrakune, Podunajských Biskupíc a Ružinova preto vyzvali 
zodpovedných bezodkladne začať s prácami.

Denne do Bratislavy autami dochádzajú ti-
sícky ľudí a ďalšie desaťtisíce sa pravidelne 
presúvajú medzi mestskými časťami. Kým 
pred niekoľkými rokmi ste sa z centra mes-
ta dostali do Vrakune asi za pol hodinu, 
dnes je to viac než hodina, niekedy aj dve. 
Čas neušetria ani tí, ktorí jazdia MHD, ke-
ďže nie všade sú autobusové pruhy a nie 
všetci vodiči ich rešpektujú. 

Rýchlejšie presuny

Dopravný prieskum ukazuje, že električ-
kou by ste sa vedeli dostať z centra mesta 
do Vrakune za dvadsať minút. Skúsenosti 
z iných miest hovoria aj o tom, že v rámci 
lokalít, ktoré spája, sa výrazne zlepšila nie-
len situácia na cestách, ale aj s parkovaním. 
Najväčšie množstvo ľudí sa denne presúva 

medzi Ružinovom a Petržalkou a to je ďalší 
argument v prospech jej napojenia a pre-
dĺženia.

Problémy neskončia

Dnes situáciu značne komplikuje uzávera 
zjazdov z Prístavného mosta a Mlynské 
nivy, ale nie je reálne predpokladať, že  
v budúcnosti sa nebude rekonštruovať 
alebo dobudovávať žiadna komunikácia  
v okolí. Minimálne Gagarinova ulica bude 
rekonštrukciu po ukončení týchto uzáver 
potrebovať nevyhnutne.   

Ďalším faktorom, ktorý treba brať do úva-
hy, je masívna výstavba v okolí Mlynských 
nív. Už o niekoľko málo rokov tu bude žiť 
alebo pracovať takmer 200-tisíc ľudí (a asi 

70 - 80 tisíc áut), čo je ako celá Petržalka  
a Ružinov spolu na mieste, ktoré predsta-
vuje len zlomok ich rozlohy.

Starostovia vyzývajú

Starosta Vrakune Martin Kuruc sa už  
s týmto problémom obrátil aj na ministra 
dopravy, ktorý ho podľa jeho slov ubezpe-
čil, že táto téma je jednou z priorít rezortu 
a uvažuje sa o jej podpore. Veľmi aktívne sa 
v tejto téme angažuje aj magistrát a aj pria-
mo primátor Matúš Vallo, ktorí potvrdili, 
že robia všetko preto, aby presadili naje-
fektívnejšiu trasu električky popri SND  
a jej napojenia na ružinovskú radiálu až do 
Podunajských Biskupíc. „Dúfam, že sa ten-
to problém dá čo najskôr papierovo aj pro-
jektovo do poriadku, aby sme sa električky 

do Vrakune dočkali, pretože tieto zápchy 
sú neúnosné,“ skonštatoval starosta Kuruc. 

 „Všetci vieme, že to potrebujeme a všetci 
vidíme ako vyzerá situácia na týchto ces-
tách, kde sú o druhej popoludní obrov-
ské kolóny áut. Máme k dispozícii hotové 
projekty, máme možnosť využiť peniaze 
z Európskej únie a musíme začať konať. 
Pretože ak sa nepohneme dnes, opäť sa na 
ďalších desať rokov všetko zastaví,“ doplnil 
ho Martin Chren.

Nová trasa

Starostovia popísali aj to, kadiaľ by táto tra-
sa mohla viesť. „Samotná trasa je pomerne 
jednoduchá a jasná – minimálne v časti po 
Slovnaftskej ulici, na koniec Podunajských 
Biskupíc a Vrakune – kde je vynechaná 
priestorová rezerva. Jediná debata je, kde 
má byť prepojenie Ružinova s touto traťou 
a tam sú na stole dve alternatívy. Jedna je 
alternatíva po Prístavnej ulici, tá je najjed-
noduchšia a najrýchlejšia, a mierne kom-
plikovanejšia alternatíva po ulici Mlynské 
nivy, ktorá ale môže obslúžiť viac obyvate-
ľov. Potom popod Bajkalskú ulicu, tam je 
hotový vykopaný tunel ešte z čias výstav-
by tejto ulice a tadiaľ by mohla električka 
prejsť smerom na Pálenisko, Slovnaftskú  
a pokračovať ďalej. Technické problémy 
teda neexistujú.“ 

Cena za výstavbu

Ani otázku financovania novej elek-
tričkovej trasy nevidí starosta Ružino-
va Martin Chren nereálne. „V závis-
losti od rôznych alternatív, kadiaľ by 
trasa išla, sa celkové náklady pohybujú 
okolo 200 miliónov eur. Je to len zlomok  
v porovnaní s preinvestovanými dvoma 
miliardami eur do obchvatu a je to výrazne 
lepšie riešenie nosného bezkonfliktného 
dopravného systému,“ uzavrel ružinovský 
starosta. 
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KNIŽNICA RUŽINOV 
ČÍTAM KNIHY, PRETO VEĽA VIEM
Milujete knihy a nechcete dať celú výplatu alebo dôchodok na ich nákup? Najlepšou odpoveďou na takúto dilemu 
je knižnica. Najmä, ak sa nachádza len kúsok od vášho bytu, ponúka viac ako 160-tisíc kníh a namiesto prehrabá-
vania sa kopami kníh a desiatkami metrov políc stačí pohodlne si sadnúť za počítať a pekne z vlastnej obývačky 
si vybrať, čo by ste si prečítali najbližšie.

Ružinovská knižnica vznikla už v roku 
1972, vtedy ešte ako Obvodná knižnica 
Bratislava II, takže pokrývala okrem 
dnešného Ružinova aj Podunajské Bisku-
pice a Vrakuňu. Okrem ústrednej knižnice 
na Miletičovej 47 dnes môžete zájsť aj do 
niektorej z pobočiek – na Zimnej 1, Bacho-
vej 7, Na úvrati 52 alebo na Tomášikovej 25 
a požičať si niektorú z takmer 160-tisíc 
kníh zo všetkých oblastí od beletrie až po 
odbornú literatúru. K tomu ešte treba pri-
počítať desaťtisíce brožúr, časopisov  
a iných dokumentov. Každý mesiac pribú-
dajú nové a ich aktuálny zoznam nájdete 
na webe knižnice. 

Moderná knižnica je však viac ako len po-
žičovňa kníh. Pripravujeme pre vás besedy 
so spisovateľmi, diskusie na rôzne aktuálne 
témy, workshopy pre deti, ale aj pre senio-
rov, prednášky, výstavy a zúčastňujeme sa 

aj na celoslovenských kampaniach ako 
napr. Noc s Andersenom, kedy deti strávia 
v knižnici celú noc.

Ani v knižnici však nežijeme len s hlavou  
v oblakoch, ale riešime aj praktické záleži-
tosti – napríklad ako čo najviac zjednodu-
šiť naše služby. Ako prvú sme hneď na za-
čiatku septembra zaviedli možnosť 
bezhotovostných platieb. Čitatelia majú 
možnosť akékoľvek poplatky (zápisné, po-
kutu alebo stratu knihy) poslať priamo na 
účet knižnice, ktorý nájdete na našej we-
bovej stránke a na plagátikoch vo všetkých 
našich pobočkách. Stačí už len ako varia-
bilný symbol uviesť číslo preukazu a do 
poznámky napísať za čo platíte. 

Druhá novinka šetrí čas a takisto  aj prispe-
je k zvýšeniu bezpečnosti v súvislosti  
s COVID 19. Ponúkame všetkým čitate-

ľom možnosť objednať si knihy na diaľku. 
Stačí si len vybrať v našom online katalógu 
knihy (max. 5), zavolať alebo poslať mail 
na pobočku. Potom už len stačí uviesť svo-
je meno a číslo čitateľského preukazu. Naši 
kolegovia knižky vyhľadajú, pripravia  
a obratom sa s vami dohodnú na termíne, 
kedy si ich prídete vyzdvihnúť.

A ak vás zaujíma, čo najviac „letí“ medzi 
Ružinovčanmi, pripravili sme pre vás zo-
znam piatich najčastejšie požičiavaných 
kníh. V top 20 sú to stále najmä romantic-
ké príbehy, ale tesne im na päty šlapú kri-
minálky a autori ako Dominik Dán, Daniel 
Silva a Frederick Forsyth.

Viac informácií nájdete na  
www.kniznica-ruzinov.sk.

DOBROVOĽNÍCI POMÁHAJÚ
ČISTEJŠÍ RUŽINOV? DÁ SA TO!
Stovky mechov plných odpadu, desiatky starých pneumatík, ale aj kusy ná-
bytku alebo strechy. Niektorí ľudia to podľa všetkého majú ku kontajnerom 
veľmi ďaleko. Vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa v polovici septembra zúčast-
nili projektov Naše mesto a Upracme Slovensko (a všetkým tým, ktorí to ro-
bia pravidelne, týždeň čo týždeň), bude Ružinov vyzerať opäť o čosi krajšie.

Len projektu Naše mesto sa u nás zúčast-
nilo viac ako stovka dobrovoľníkov, ktorí 
maľovali hracie prvky na detských ih-
riskách, zábradlia, upravovali dopravné 
ihrisko, zametali, vysádzali kvety alebo 
upratovali obrovské množstvá odpadkov 
vo Vlčom hrdle, na Zlatých pieskoch a na 
ďalších miestach v Ružinove. Hneď na ďal-
ší deň na túto ich prácu nadviazali desiat-
ky Ružinovčanov, ktorí sa pridali k aktivite 
Upracme Slovensko.

Pre lepšiu predstavu, čo všetko dokážu 
niektorí ľudia odhodiť len tak popri ces-
te, v parku alebo kúsok od domu – samo-
zrejme niekoho iného: v okruhu len pár 
metrov od jazera Rohlík našli naši dob-
rovoľníci asi štyridsať starých pneumatík, 
stovky plastových fliaš, plechoviek, svetlo  
z auta, nepoužiteľnú vŕtačku, časti kávovaru  
a počítačov, staré rozbité postele a dokonca 
aj kus pravdepodobne azbestovej strechy.  
O desiatkach použitých prezervatívov a to-
aletného papiera v okolí jazier na Zlatých 
pieskov by tiež dobrovoľníci vedeli rozprávať.

Odpad, ktorý dobrovoľníci počas týchto 
dvoch dní vyzbierali, sa na týchto miestach 
nezhromaždoval roky, ale len niekoľko týž-
dňov. A aj to je vizitka nás, ľudí.

OZNAMY
PRENÁJOM PRIESTORU

Mestská časť Bratislava - Ružinov ponú-
ka na prenájom nebytový priestor so sa-
mostatným vstupom o výmere 197 m2, 
ktorý sa nachádza na prízemí budovy na 
Banšelovej 4 v Bratislave, Trnávka. Pod-
mienky obchodnej verejnej súťaže budú 
zverejnené na webovej stránke www.ru-
zinov.sk najneskôr 5. 10. 2020 a v prípa-
de akýchkoľvek otázok bude k dispozícii  
Mgr. Michaela Malinová (michaela.mali-
nova@ruzinov.sk).

BEH U SALEZIÁNOV

Obyvatelia Trnávky, ale aj iní Ružinovča-
nia, ktorí majú radi beh, si môžu prísť na 
svoje už v nedeľu 11. 10. o 16:00, kedy sa 
na novom ihrisku u Saleziánov v Trnávke 
uskutoční SalezRace. Akcia je určená pre 
všetky vekové kategórie – od detí až po ak-
tívnych seniorov – tento rok sa však kvôli 
koronavíru uskutoční v zredukovanej po-
dobe. Pre deti do 6 rokov je pripravená det-
ská prekážková dráha a dospelých čaká beh 
plný netradičných prekážok dlhý približne 
800 metrov. Podmienkou účasti je registrá-
cia na stránke www.trnavka.sk/salezrace. 

ZBER ŠKODLIVÉHO 
ODPADU

Staré náterové hmoty, odpadové rozpúš-
ťadlá, pesticídy, oleje a tuky (max. 5 kg od 
1 osoby v donesených pevne  uzavretých 
obaloch), ale aj batérie, žiarivky a iný od-
pad s ortuťou alebo vyradené elektrospot-
rebiče (chladničky, počítače, monitory, 
žehličky a pod.) nepatria do smetných 
nádob. Ružinovčania ich môžu odovzdať  
v sobotu 31. októbra medzi 8:00 a 10:00 
pri ZŠ Ružová dolina. V prípade, že to  
v tom termíne nestihnete, magistrát umož-
nil Bratislavčanom (fyzickým osobám 
– nepodnikateľom) bezplatne odovzdať 
odpad z domácností s obsahom nebezpeč-
ných látok aj na Zbernom dvore OLO na 
Starej Ivánskej ceste 2 v pracovných dňoch 
a v sobotu (okrem sviatkov) od 8:00 do 
18:00.

TOP 5 najviac 
požičiavaných kníh

1. Šťastie (Jana Benková)

2.  Rodinné klbko  
(Táňa Keleová-Vasilková)

3. Večné puto (Laura Frantz)

4.  Neželaná príťažlivosť  
(Kristi Ann Hunter)

5.  Tichá pacientka  
(Alex Michaelides)

ČO STE CHCELI VEDIEŤ... 
BUDE SA V MOJOM OKOLÍ NIEČO STAVAŤ?
Denne od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú rôznych sfér života. V rámci tejto rubriky odpo-
vedáme na tú, resp. na tie, ktoré vás zaujímali najviac.

Najviac otázok sa v posledných týždňoch 
týkalo pozemku Výskumného ústavu 
pôdoznalectva a ochrany prírody na Ga-
garinovej 10, v tesnom susedstve Perly Ru-
žinova. Pozemok je už niekoľko mesiacov  
vo vlastníctve súkromnej firmy, predtým 
bola ako vlastník na liste vlastníctva uve-
dená Slovenská republika, teda ani mest-
skej časti, ani mestu nikdy nepatrili, a teda 
ho ani nepredávali.

Stavebník už pred časom predložil ruži-
novskému odboru územného plánovania 
investičný zámer, ktorý však mestská časť 
vrátila na prepracovanie. 

Potom, ako stavebník predloží upravený 
projekt, bude nasledovať povoľovací pro-
ces. Znamená to, že bude musieť získať 
súhlasné stanoviská viacerých inštitúcií  
a k stavbe sa budú môcť vyjadriť aj vlastní-

ci okolitých pozemkov. Kľúčovým pre akú-
koľvek výstavbu je vždy súhlas magistrátu. 
Ten posudzuje súlad s územným plánom  
a určuje ďalšie podmienky, ktoré musia 
byť pred kolaudáciou splnené. Samotná 
výstavba v tejto časti Prievozu musí navy-
še zohľadňovať, že pozemok sa nachádza  
v ochrannom pásme národných kultúr-
nych pamiatok, z čoho vyplývajú pre všet-
ky projekty v takejto lokalite určité limity. 

AKTUALITY
Všetky aktuálne informácie o dianí 
v mestskej časti nájdete na oficiál-
nom webe a na facebooku.

www.ruzinov.sk 
www.facebook.com/Bratisla-
vaRuzinov
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DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk

(prosíme, nezamieňať  
si s podnety@ruzinov.sk)

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie
+421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve 
a vandalizmus

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného odpadu
www.olo.sk (vrátane možnosti 

objednať OLO taxi)

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 pra-
covné miesta“ a na portáli profesia.sk.

Právna poradňa 
pre seniorov

Konzultácie:  
každý nepárny utorok 9:00 – 11:00  
v priestoroch miestneho úradu

Prihlasovanie: 0948 759 488  
(v stredy 15:00 – 17:00) 
Upozornenie: Právna poradňa 
slúži výlučne pre seniorov v hmot-
nej núdzi.

MEDIAČNÁ PORADŇA

Konzultácie:  
termín a miesto podľa dohody  
Prihlasovanie: 0908 112 799

PRÁVNE PORADENSTVO
KEĎ RODINY ROZDELÍ MAJETOK
Majetok nie je len symbolom bezpečia, ale veľmi často môže spôsobiť prob-
lémy a konflikty medzi najbližšími. V prvej časti nášho seriálu, ktorý pripra-
vujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou LG Legal, vám Mgr. Dušan 
Krošlák poradí, ako postupovať v takýchto citlivých otázkach. 

Otázka: Počas manželstva začal manžel 
podnikať a obávam sa, aby prípadné 
dlhy z podnikania neohrozili spoločný 
majetok. Ako to vyriešiť?

Uzavretím manželstva vzniká bezpodielo-
vé spoluvlastníctvo manželov tzv. BSM, do 
ktorého patrí všetko čo môže byť predme-
tom vlastníctva a čo nadobudol niektorý  
z manželov za trvania manželstva, s vý-
nimkou vecí uvedených v § 143 Občian-
skeho zákonníka. 

V prípade, ak jeden z manželov má dlh 
voči tretej osobe (veriteľovi), pohľadáv-
ka tohto veriteľa len jedného z manželov, 
ktorá vznikla za trvania manželstva, môže 
byť pri výkone rozhodnutia (exekúcii) 
uspokojená i z majetku patriaceho do bez-
podielového spoluvlastníctva manželov. 
Uvedené riziko exekúcie majetku patriace-
ho do BSM sa prirodzene zvyšuje, ak jeden  
z manželov podniká ako živnostník, na-
koľko v rámci obchodných vzťahov čas-
tejšie vznikajú záväzky, a to najmä z titulu 
neuhradených faktúr, ktorých zaplatenia 
sa veriteľ môže domáhať na súde a násled-
ne v exekúcii. 

Aby sa predišlo ohrozeniu spoločného ma-
jetku je preto žiadúce, aby manželia zvá-
žili zrušenie BSM za trvania manželstva.  
O zrušení BSM však musí rozhodnúť súd, 
pričom Občiansky zákonník takúto mož-
nosť pripúšťa práve v prípade, ak jeden  
z manželov získal oprávnenie na podnika-
teľskú činnosť. 

Návrh môže podať ten z manželov, kto-
rý nezískal oprávnenie na podnikateľskú 
činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú 
obaja manželia, môže návrh podať kto-
rýkoľvek z nich. Súd v tomto konaní 
skúma len existenciu podnikateľského 
oprávnenia druhého manžela (preuka-
zuje sa živnostenským listom), takže toto 
konanie býva relatívne rýchlo skončené 
rozhodnutím súdu, častokrát aj bez na-
riadenia pojednávania, ak druhý man-
žel v písomnom podaní vyjadrí súhlas 
s návrhom. Následne po nadobudnutí 
právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM, 
už bude každý z manželov nadobúdať 
majetok do svojho výlučného vlastníctva  
a týmto majetkom aj zodpovedať za svoje 
prípadné dlhy.  

Otázka: Počas života moja mama daro-
vala bratovi byt, bude dediť v prípade jej 
smrti aj ďalšie nehnuteľnosti?

Počas života môže každý nakladať  
so svojim majetkom (hnuteľným alebo 
nehnuteľným) slobodne a môže ho daro-
vať komukoľvek podľa svojej vôle. Ak boli 
splnené zákonné podmienky pre platnosť 
týchto právnych úkonov, v prípade smrti 
pôvodného vlastníka majetku (poručiteľa), 
nie je spravidla zo strany dedičov možné  
v dedičskom konaní takéto úkony poruči-
teľa  napadnúť, akokoľvek nespravodlivé sa 
dedičom môžu zdať. 

S cieľom kompenzovať negatívne dopady 
darovania majetku na podiely jednotlivých 
dedičov, Občiansky zákonník dáva dedič-
skému súdu možnosť započítať do podielu 
dediča to, čo za života poručiteľa od neho 
bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé 
darovania. To znamená, že hodnota bytu, 
ktorý Vaša nebohá matka za života daro-
vala synovi (Vášmu bratovi)  sa započíta 
na jeho dedičský podiel, čo sa prejaví tým, 
že jeho dedičský podiel bude menší oproti 
tomu keby obdarovaný nebol. 

V prípade, ak by namiesto obdarovaného 
dedili jeho potomkovia (ak by obdarova-
ný zomrel skôr ako poručiteľ), započíta 
sa tento dar aj na podiel jeho potomkov. 
Uvedené však platí len v prípade dedenia 
zo zákona a uplatňuje sa na ktoréhokoľvek 
dediča (nielen na potomkov poručiteľa). 

Ak však poručiteľ zanechal závet, je toto 
započítanie možné urobiť len vtedy, ak na 
to dal poručiteľ príkaz alebo ak by obda-
rovaný dedič bol oproti tzv. neopome-
nuteľnému dedičovi (maloletému alebo 
plnoletému potomkovi poručiteľa) neodô-
vodnene zvýhodnený. 

Aby mohol dedičský súd započítať prípad-
né dary poručiteľa niektorému dedičovi, 
je potrebné to v dedičskom konaní uviesť  
a tiež preukázať (najmä ak bude obdarova-
ný dedič darovanie rozporovať), nakoľko 
notár ani súd spravidla nemajú možnosť  
o týchto daroch vedieť inak ako od ostat-
ných dedičov. 

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

SERVIS PRE OBČANOV
ČO ROBIŤ... PO NARODENÍ DIEŤAŤA?
Narodenie dieťaťa je jedným z najkrajších okamihov človeka. Spája sa s ním však aj množstvo povinností a termí-
nov, ktoré musí rodič dodržať. Zároveň štát aj mestská časť poskytujú príspevky, o ktoré si môžu požiadať. Ponúka-
me vám krátky manuál, aby ste nezabudli na nič dôležité.

Ak máte pred pôrodom a nie ste zosobáše-
ní, pribudne vám pred pôrodom ešte trocha 
administratívy – súhlasné vyhlásenie rodi-
čov (priznanie otcovstva) – všetky potvr-
denia sa však vydávajú na počkanie. Presné 
informácie o tom, ako postupovať, ak je 
matka rozvedená alebo vdova, resp. ak nie 
je k dispozícii súhlas otca, nájdete na www.
ruzinov.sk (matričný úrad/rodná matrika). 
Rovnako je dôležité mať už pred pôrodom 
vybratého pediatra, aby mu nemocnica 
mohla hneď poslať výsledky základných 
vyšetrení.

Po pôrode na vás čaká séria podávania žia-
dostí na rôznych úradoch:

1. vybavenie rodného listu na matrike – 
potrebujete hlásenie o narodení dieťaťa (pri 
pôrode v nemocnici zasiela nemocnica, pri 
pôrode doma hlási rodič) – do 3 pracovných 

dní od narodenia (rodný list sa vybavuje na 
matrike podľa miesta narodenia, nie podľa 
trvalého pobytu matky), vydáva sa rodičom 
alebo splnomocnenej osobe

2. trvalý pobyt – nahlasuje ho priamo mat-
rika podľa trvalého pobytu matky (ak sa 
dieťa narodilo v SR)

3. informujte zamestnávateľa – treba do-
ručiť kópiu rodného listu

4. prihlásenie do zdravotnej poisťovne  
– potrebujete prihlášku poistenca, rodný 
list, občiansky preukaz

5. pediater – odovzdať prepúšťaciu správu, 
pre istotu je dobré mať aj rodný list

6. materská dávka – žiadosť vydáva gyne-
kológ a Sociálnej poisťovni ho za vás posiela 

zamestnávateľ, resp. v iných prípadoch (živ-
nostníci a pod.) osobne 

7. príspevok pri narodení, prídavok na 
dieťa (resp. iné príspevky) – nevypláca sa 
automaticky, treba o ne požiadať osobne na 
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo 
elektronicky (ak máte občiansky preukaz  
s elektronickým čipom)

8. príspevok od obce – žiadosť je treba 
podať do 6 mesiacov od narodenia dieťa-
ťa, Ružinov poskytuje v roku 2020 110 eur 
(žiadosť je dostupná na www. ruzinov.sk –  
sociálne služby)

9. ohlásenie vzniku poplatkovej povin-
nosti – komunálny odpad – nahlasuje sa 
správcovi, resp. obci 

Viac informácií nájdete na slovensko.sk
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 RUŽINOV NEZABÚDA 
Fašizmus a komunizmus už niektorým ľuďom znejú ako niečo, čo 
patrí do minulosti a čo sa už nemôže zopakovať. Ale miliónom ľudí 
sa to pred desaťročiami zdalo rovnako nepravdepodobné... Stačí sa 
rozhliadnuť okolo seba a uvidíme, že urážky, ponižovanie a pri-
anie toho najhoršieho utrpenia iným je oveľa bežnejšie, než by sme 
chceli. Každý deň robíme množstvo rozhodnutí. A záleží na nás, či sa 
poučíme. Aby sa naše deti, vnúčatá a pravnúčatá nemuseli hanbiť za 
to, čo sme dopustili.  



www.ruzinov.skwww.ruzinovskeecho.sk 1312

DOBRÉ SPRÁVY
AJ MALIČKOSTI ROBIA SVET KRAJŠÍM A LEPŠÍM
Denne zažívame veľa situácií, ktoré nás hnevajú, konflikty, ktorým by sme sa najradšej vyhli a zo sociálnych sietí sa 
na nás valí obrovské množstvo negativizmu. Občas preto nevidíme, že sa okolo nás deje aj veľa pekných a milých 
vecí, ktoré možno nemusia byť veľkolepé, ale urobia nám radosť.

Defibrilátor pre školu

Rodičia, ktorí sú združení v OZ ZRPŠ 
Ostredková 14, venovali škole defibrilátor, 
ktorý obsahuje elektródy ako pre deti, tak 
pre dospelých. Je to dar, ktorý raz môže 
niekomu zachrániť život.

Bude to haluz

Viac ako 21-tisíc plastových fliaš a plecho-
viek sa podarilo vyzbierať v rámci projektu 
mestskej časti a spoločnosti Lidl. Za každú 
fľašu, ktorú obyvatelia odovzdajú v predaj-
niach na Trenčianskej alebo Ružinovskej, 
venuje Lidl 10 centov na obnovu parku na 
Ostredkoch.

Hojdačky pre mamy a deti

Namontovali sme prvých šesť špeciálnych 
hojdačiek, kde si môže sadnúť dospelý  
s babätkom už od 9 mesiacov. 

Rumančeková Open

Petang už dávno nie je len výsadou senio-
rov na francúzskom vidieku. Len v Brati-
slave nájdete niekoľko skupín, kde sa stre-
távajú ľudia všetkých vekových kategórií.  
A že sú naozaj súťaživí, to ukázali aj v rámci 
posledného ročníka Rumančeková Open.

OTVORENÉ 
DENNE
od 6.00

do 23.00 hod.
V PERLE

RUŽINOVA

skočte si nakúpiť

NOVÝ
OBCHOD 
S POTRAVINAMI
NA SKOK OD VÁS

zabkapotravinysk zabkapotravinyskwww.izabka.skMierová 29, Bratislava
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VÝROČIA 2020
RUŽINOVSKÍ HASIČI NÁM POMÁHAJÚ UŽ 140 ROKOV
Tradícia pomoci druhým aj za cenu ohrozenia vlastného života siaha v Ružinove ďaleko do minulosti. Prvý hasičský 
zbor tu vznikol v roku 1880 a aj páni z titulnej fotografie by na svojich dnešných nasledovníkov boli rozhodne hrdí. 
Naši dobrovoľní hasiči totiž  patria medzi najlepších na Slovensku a často zasahujú aj mimo našej mestskej časti.

Pamätáte si ich zo zásahu pri požiari uby-
tovne v Prievoze, nedávneho prípadu  
vo Vrakuni, kde horelo v tesnej blízkosti 
konských stajní a sú to práve ružinovskí 
hasiči, ktorým voláme, ak pri búrke spad-
ne strom alebo zaplaví podjazd. Uvidíte ich 
pri dopravných nehodách, ale aj vtedy, ak sa 
niečo stane na Dunaji alebo inde na vode. 
Veľa času venujú aj osvete, ukazujú ako vy-
zerá ich práca a čo robiť, aby sme ich nikdy 
nepotrebovali.

Myšlienka pre vznik feribských (pozn. – 
prievozských) hasičov vznikla v hlave grófa, 
ktorý žil v tunajšom kaštieli. „Bolo to veľmi 
pragmatické rozhodnutie. Veľká časť sta-
vieb bola drevená, resp. mali prinajmenšom 
drevené strechy, kúrilo sa tuhým palivom 
a požiare boli preto celkom časté. Práve 
kvôli charakteru stavieb sa rýchlejšie šírili 
a ohrozovali aj širšie okolie,“ popísal vznik 
tejto tradície veliteľ dobrovoľných hasičov 
Nikolaj Gečevský. Prvá písomná zmienka  
o zbore je z roku 1880 a spája sa s ňou aj dar 
od grófa – historický koč, ktorý ťahali kone. 

Ďalším významným míľnikom v histórii 
ružinovských hasičov je rok 1923. Vtedy 
bola postavená terajšia hasičská zbrojnica, 
ktorá vyrástla na mieste pôvodnej drevenej 

budovy. Oba dátumy nájdete zvečnené aj na 
priečelí, priamo na hodinách. Ružinovská 
zbrojnica je dnes už považovaná za budovu 
historického významu a v najbližšej dobe ju 
čaká kompletná rekonštrukcia.

Okrem zásahov pri rôznych haváriách  
a živelných katastrofách sa venujú aj športo-
vým aktivitám a aj v tejto oblasti dosahujú 
úspechy aj na medzinárodnej úrovni. Už 
pred rokmi boli najlepší v Česko-Slovensku 
a vyhrali aj medzinárodnú súťaž CTIF (Me-
dzinárodná hasičská a záchranná asociácia) 
v Berlíne, čo sú majstrovská Európy.

Ružinovskí hasiči sú dobrovoľný zbor, ta-
kže túto prácu vykonávajú popri svojich 
zamestnaniach a vo voľnom čase. Väčšina  
z nich však o nej snívala od malička a mno-
hí sa v tomto prostredí pohybovali už od 
detstva. Často ich tam priviedli otcovia ale-
bo kamaráti. 

Napriek tomu, že sú dobrovoľníci, vykoná-
vajú prácu profesionálnych hasičov v ka-
tegórii rozdelenia prostriedkov a síl. Zbor 
disponuje plnohodnotným profesionálnym 
vybavením a výjazd zvládnu do desiatich 
minút. Aj po 140 rokoch je preto viac ako 
zrejmé, že ich potrebujeme rovnako vtedy.  

archív RE

archív NG



www.ruzinovskeecho.sk14

reklama@tvr.sk 
www.ruzinovskeecho.sk
www.tvr.sk 

INZERUJTE U NÁS
 
Bezplatný časopis  
do viac ako 40-tisíc  
schránok v celom Ružinove. 

www.ortoinova.sk

+

www.vsetkopreprepelice.sk 
www.pascanalisky.sk

Nevyhadzujte knihy, 
darujte ich nám. 

kontakt 0907 701 786

Obchodná akadémia Nevädzová 
3, Bratislava Ružinov, prijme 

do školskej jedálne vyučeného 
kuchára/kuchárku s praxou. 

Nástup 1.10.2020.
Kontakt: Krištofčáková  

tel: 02/4341 1159  
mail: ekonom.usek@oanba.sk

NOVÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA 
LEPŠÍ RUŽINOV: EFEKTÍVNEJŠIA KOMUNIKÁCIA
Už o niekoľko dní si budete môcť stiahnuť do svojho mobilu mobilnú aplikáciu Lepší Ružinov, ktorú pre mestskú 
časť zadarmo vytvorila softvérová spoločnosť Resco. Priamo v telefóne tak budete mať nielen informácie o aktua-
litách, pripravovaných podujatiach, dôležité telefónne čísla, ale aplikáciu budete môcť využiť aj vtedy, ak chcete 
upozorniť na výtlky alebo napríklad neporiadok vo verejnom priestranstve.

Mobilná aplikácia pre Ružinov je postave-
ná na technologickom riešení Lepšia obec  
a nastavená presne na procesy našej mest-
skej časti. Používa sa veľmi jednoducho  
a ak posielate podnety, stačí úplne nená-
ročná registrácia. 

Hlavnou výhodou je, že prepája občanov 
priamo s úradom a priebežne im zasiela 
notifikácie o stave podnetu – kedy je prija-
tý, kedy vyriešený. Často sa stáva, že o jed-
nom probléme dostane úrad informáciu 
prostredníctvom viacerých komunikač-
ných kanálov, resp. je podnet adresovaný 
rôznym  ľuďom. Aplikácia  umožňuje ta-
kéto podnety spojiť, čím sa šetrí čas a za-
mestnanci, ktorí ich riešia, majú komplet-
ný prehľad o tom, ako riešenie napreduje.

V aplikácii nájdete aj informácie o najza-
ujímavejších podujatiach, ktoré pre oby-
vateľov organizuje mestská časť a jej orga-
nizácie, a v sekcii „aktuality“ informácie, 
ktoré by ste v tejto chvíli rozhodne mali 

mať – či už ide o termín zápisov do škôl 
alebo odstávku vody.

V Ružinove žije a pracuje približne sto-
tisíc ľudí, z toho len seniorov je viac ako 
20-tisíc. Mestská časť nemá k dispozícii 
databázu e-mailov ani telefónnych čísel 
na každého z nich a rovnako nie je reál-
ne kontaktovať takúto obrovskú skupinu 
osobne. V prípade, že by sa čokoľvek stalo,  
o čom by mali obyvatelia čo najskôr vedieť, 
nemôžeme sa spoliehať len na sociálne sie-
te. Najrýchlejším spôsobom ako ľudí infor-
movať, sú práve mobilné aplikácie.  

A keďže Lepší Ružinov má byť pre všet-
kých, hneď ako nám to epidemiologická 
situácia a nariadenia hygienikov umož-
nia,  máme pre našich seniorov pripravený 
workshop, kde sa naučia ako s aplikáciou 
pracovať.  
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO ĽUDÍ NAJVIAC TRÁPI A ČO BY CHCELI ZMENIŤ
Leto je obdobie, kedy majú ľudia viac času byť vonku a všímať si, čo by vo svojom okolí potrebovali zmeniť, upraviť 
alebo vybudovať. Zaujímalo nás, s čím sa na našich poslancov obracajú obyvatelia našej mestskej časti najčastejšie? 

Eva Bacigalová, Tím Ružinov (Nivy)

Nikto zo súčasných obyvateľov našej planéty nezažil 
pandémiu takých rozmerov, aké dosiahlo ochorenie 
Covid-19. Niet divu, že v záplave informácií často ne-
vieme, komu vlastne môžeme veriť a čo máme robiť, 
aby sme sa pred ním ochránili. Aj na zložité otázky 
však bývajú odpovede väčšinou celkom jednoduché 
a počuli sme ich už veľakrát aj pokiaľ ide o korona-
vírus a o to, ako zabrániť jeho šíreniu či ochoreniu 
– treba si dôkladne umývať ruky, nosiť rúška a dodr-
žiavať sociálny odstup. 

Sama stále nerozumiem tomu, prečo práve nosenie 
rúška vnímajú mnohí ako symbol neslobody. Veď ani 
na bezpečnostný pás v aute sa hádam nepozeráme 
ako na niečo, čo obmedzuje naše práva. 

Väčšine ľudí je jasné, že chráni naše zdravie a životy 
a to isté platí aj o rúškach. Myslíme hlavne na to, že 
každý štvrtý Ružinovčan je v seniorskom veku a nič 
sa nezmenilo ani na tom, že práve títo ľudia sú stále 
najohrozenejšou skupinou obyvateľstva.

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)

Vnúčatá ma udržujú v pozornosti, čo sa deje s 
našimi deťmi. Aj v obavách súvisiacich s vírusom 
COVID19. Porovnávam, keď som ja bola škôlkar-
ka. Obavy o zdravie boli súčasťou životov, očkova-
nie bolo odpoveďou. Bývalé Československo bolo 
premiantom v povinnom očkovaní a následne vo 
vyhubení smrteľných chorôb. Rokom 1953 sa za-
čalo povinné očkovanie proti tuberkulóze, proti 
detskej obrne v 1957, v roku 1969 proti osýpkam, 
v 1982 po prvýkrát proti rubeole a v 1987 kombi-
novanou vakcínou proti osýpkam a mumpsu. Vďa-

ka tomu sme sa stali jednou z prvých krajín, ktoré 
neohrozujú smrteľné choroby. Dnes ešte nepozná-
me účinnú vakcínu proti COVID19, preto je treba 
chrániť sa, ako najlepšie vieme – nosením rúška. 
Chrániť nielen deti, ale aj starších ľudí, ktorí sú 
najohrozenejšou populáciou z hľadiska zdravotnej 
odolnosti. Sú tiež najľahším terčom spochybňujú-
cich tvrdení o účinnosti rúšok, prípadne vakciná-
cie. Rozprávajme sa s nimi a ak treba, poprosme 
ich, aby si nasadili rúška v prítomnosti aj detí. Len 
spolu to zvládneme.

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka)

Prvú etapu koronakrízy sme zvládli vďaka efektív-
nym opatreniam dobre. Chcel by som pochváliť 
Ružinovčanov, myslím si, že sa tiež správali mi-
moriadne zodpovedne, najmä pokiaľ ide o nosenie 
rúšok a dodržiavanie ostatných nariadení. Musíme 
sa pripraviť na možný príchod druhej vlny. Naj-
ohrozenejšou skupinou sú predovšetkým seniori. 
Keďže Ružinov zriaďuje Ružinovský domov senio-
rov a Domov dôchodcov, je dôležité myslieť v tejto 
chvíli hlavne na zdravie a prevenciu zamestnancov 
a klientov. Chcel by som poprosiť Ružinovčanov, 

aby boli trpezliví nielen pri návštevách ich blízkych 
v týchto zariadeniach ale aj pri organizovaní osláv  
či návštevách svojich blízkych doma. 

Druhou úlohou pre Ružinov bude násled-
ne po skončení koronakrízy podporiť cestovný 
ruch, kultúru a šport. Je dôležité sa rôznou for-
mou usilovať o to, aby ľudia strávili voľný čas 
v Bratislave a okolí – naša mestská časť môže 
pomôcť práve propagáciou miest, pamiatok  
a atrakcii, ktoré u nás máme.

PARKOVANIE VYŽADUJE JEDNOZNAČNÉ PRAVIDLÁ
V časopise Ružinovské echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Mgr. Jozef Matúšek.

Koronakríza spôsobila výpadok príjmov 
štátu, ale aj samospráv. Bude potrebné 
šetriť?

V súčasnosti je Bratislava vrátane mestskej 
časti Ružinov označená (ministerstvom 
zdravotníctva) ako vysokorizikový región. 
Nárast nových prípadov koronavírusu 
spúšťajú najmä spoločenské akcie, čo má 
za následok opätovné sprísnenie opat-
rení vlády s následným 
vplyvom na ekonomiku. 
Domnievam sa, že systém 
slovenského zdravotníc-
tva dokáže zvládnuť ďalšiu 
vlnu ochorenia na COVID 
19, ale negatívnym ekono-
mickým dôsledkom sa asi 
nedá zabrániť. 

Preto si myslím, že určite 
bude potrebné šetriť. Sa-
mozrejme, na správnom 
mieste, pretože napr. po-
môcť starším a pomoc 
odkázaným obyvateľom je 
našou povinnosťou. Ve-
rím, že napriek nepriazni-
vej situácii miestny úrad 
na čele so starostom robí 
maximum v rámci svojich 
možností, aby pomohol 
všetkým, ktorí to potrebu-
jú. 

Okrem iného ste aj členom 
bytovej komisie. Na zákla-
de čoho komisia rozhodu-
je o pridelení nájomných 
bytov?

Členovia sociálnej komi-
sie, čiže vrátane mňa, sú 
zároveň členmi bytovej 
komisie (poradný orgán starostu), ktorá 
sa zaoberá žiadosťami o pridelenie ná-
jomných bytov podľa schváleného VZN 
(dostupné na stránke MÚ). Vzhľadom na 
dopyt je bytov veľmi málo. Len v roku 2020 
bolo podaných niekoľko desiatok žiadostí. 
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia viace-
rých bytov, ktoré boli opotrebované pred-
chádzajúcimi užívateľmi. 

Oprava bytov je komplikovaný proces, kto-
rý stojí nemalé investície, a vďaka zákonu o 
verejnom obstarávaní (a čiastočne aj kvôli 
pandémii) trvá oveľa dlhšie, ako by sme 
si želali. Členovia komisie zároveň citlivo 
vnímajú potreby mestskej časti, ktorá po-

skytuje byty aj odborným zamestnancom, 
bez ktorých by bola ohrozená prevádzka 
škôl, domovov dôchodcov, a pod.

Jednou z tém, ktoré v poslednej dobe re-
zonujú, je otázka parkovania. Pre Starý 
Ružinov, ktorý je priamo v susedstve zim-
ného a futbalového štadióna, je to zásad-
ná téma. Čo očakávate od zavedenia re-
zidentského parkovania v tejto lokalite?

Áno, problematika parkovania, ale aj dy-
namická doprava a s tým súvisiace cyk-
lotrasy či samotní chodci, rezonuje nielen  
v Ružinove, ale na celom území Slovenska. 
Mestská časť Ružinov potrebuje neodklad-
ne zabezpečiť poriadok v parkovaní, čisto-
tu a bezpečnosť pre občanov. 

Zákonná technická norma STN 736 110 
(povinný počet parkovacích miest pod-
ľa počtu bytov) platná na Slovensku je v 
rámci MČ BA - Ružinov silne poddimen-
zovaná vzhľadom na veľký počet osob-
ných motorových vozidiel. Parkovacia 
politika sa má onedlho zaviesť aj v Starom 
Ružinove a postupne prejde na ďalšie časti 

Ružinova. Očakávam sprísnenie a dodr-
žiavanie jasných pravidiel tak domácim 
obyvateľstvom ako aj tými, čo do mesta 
dochádzajú. 

Ružinov je lokalitou, ktorá je jednou  
z najobľúbenejších častí mesta pre život. 
V čom vidíte špecifiká našej mestskej čas-
ti v porovnaní s ostatnými?

Naša mestská časť sa v minulosti nazývala 
aj „Rosentheim“. V sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia významní inžinieri-ar-

chitekti spracovali na toto 
obdobie veľmi význam-
nú sídliskovú výstavbu  
s nadštandardnou rozlo-
hou zelene, parkov, fontán 
a dostatočnou občianskou 
výbavou. Žiaľ, nekoordi-
novaná výstavba priniesla 
mohutné zahusťovanie Ru-
žinova na úkor zelene sme-
rom od konečnej zástavky 
smerom do mesta. 

Naša mestská časť má 
svoju raritu - zatrávnenie 
električkového koľajiska 
od Slovanetu po Miletičku 
malo dôsledok nielen es-
tetický, ale predovšetkým 
zníženie hluku, ktorý sa 
šíril do sídliska.

Vašim domovským obvo-
dom je Starý Ružinov. Čo 
považujete za najdôleži-
tejšie riešiť v tejto časti Ru-
žinova?

Vo volebnom obvode Starý 
Ružinov čakáme na vyrie-
šenia dostatočného počtu 
parkovacích miest pre re-
zidentov a hostí. Pripomí-
nam aj omeškanú výstavbu 

pitných fontán a malých fontán s predele-
nými lavičkami, na ktorých nemôžu spá-
vať bezdomovci, výmenu starých lavičiek  
a odpadových košov, osvetlenia a dorieše-
nie detských ihrísk. 

Potrebujeme neustálu starostlivosť  
o zeleň, verejné parky, pokračovať v re-
konštrukciách chodníkov a miestnych 
komunikácií, rozhodne by sme uvítali 
pochôdzkára mestskej polície, čo by po-
mohlo pri zabezpečovaní poriadku, čis-
toty a aj pocitu bezpečia. Za najdôležitej-
šie považujem riešiť v Starom Ružinove 
dopravu, životné prostredie, bezpečnosť  
a spokojnosť obyvateľov.

Silvia Pilková, nezávislá (Trnávka)

Prvá vlna koronavírusu nás zomkla dokopy a uká-
zala, aké dôležité sú rodinné vzťahy a pomoc našim 
blížnym. Od toho času si s maminkou volávam kaž-
dý deň večer. Vtedy som sa uisťovala, či je v poriad-
ku, teraz si zrekapitulujeme, čo sme cez deň zažili. 
Zistila som, aké je to pre ňu dôležité. Seniori sú veľ-
mi zraniteľná skupina, ktorá potrebuje láskavé slovo 
a náš záujem. Momentálne pomáham ako dobrovoľ-
níčka pri výdaji obedov sociálne slabším seniorom. 
Veľa z nich to berie ako príležitosť sa pekne obliecť 
a urobiť si prechádzku do knižnice Na úvrati, na 

Trnávke. Porozprávam sa s nimi, zasmejeme sa a aj 
zabudneme, že nám pod tými rúškami úsmevy nie 
je vidieť. Stačí sa dotknúť slovom ich srdca a korona 
má kosu o niečo tupšiu. 

Mojím odkazom pre všetkých Ružinovčanov je, aby 
si na seba dávali pozor, aby boli zodpovední  a vší-
maví voči sebe aj druhým a aby nezabúdali na to, že 
nákupom pre starkú zo susedstva, či ušitím rúška 
pre ľudí, ktorí to nevedia, dávame strachu a negatív-
nym emóciám na frak.
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KRÍŽOVKA

CESTUJTE S NAMI  
PRSTOM NA MAPE
Život je krátky na to, aby sme navštívili všetky zaujímavé mies-
ta na svete. Niekedy nám v tom bráni málo času, niekedy strach  
či finančné náklady s tým spojené. Prostredníctvom našej televízie 
môžete od septembra spoznávať nádherné, viac i menej známe kra-
jiny z pohodlia domova. Nová relácia Prstom na mape vás prevedie 
turisticky atraktívnymi či zabudnutými a nepreskúmanými miesta-
mi. Vďaka cestovateľom, ktorých si do relácie pozýva moderátorka 
Ľubka Mančušková, sa dozviete viac napríklad o Iraku, Somálsku 
či dedine Ojmiakon v Jakutsku. Získate nielen postrehy z prvej 
ruky, ale aj turistické tipy na výlety a dobrodružstvá.

RUŽINOVSKÉ ECHO 10/2020 • Dátum vydania 25. 9. 2020 • Mesačník mestskej časti Bratislava - Ružinov • Ročník XXVII. • Vydáva TVR a RE s.r.o., Mierová 21,  
827 05 Bratislava 212, IČO 35 728 213 • Príprava čísla: Mgr. Tatiana Tóthová, PhDr. Dominika Dvoráková, Ing. Katarína Šimová, Andrej Lančarič, Peter Žákovič   
• foto: TV Markíza, TV JOJ, Pixabay, Adobe Stock, Freepik.com, Facebook, TASR • Redakcia: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, e-mail: echo@ruzinov.sk  
• Redakcia nezodpovedá za obsah a  gramatickú úpravu inzerátov • Redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov poslancov MZ • www.ruzinovskeecho.sk  
• Náklad: 43 300 ks • Distribúcia zadarmo do schránok • Evid. č. 4093/10 • ISSN 1338-9408

Wilhelm Busch: Konečným výsledkom nášho života sú ...(dokončenie v tajničke krížovky).  

inzercia

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

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

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

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch
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ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
3. 10. so 10:30 h

Ako sa Jano s drakom porátal – 
divadelné predstavenie,  

Animare Silva

KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
1.10. (15.) 19:00 h

Komédia – kabaret – fraška  
s pesničkami. hrajú: G. Oňová, Z. 

Tlučková

FILMOVÉ PREMIETANIE PRE  
SENIOROV Z RUŽINOVA

19. 10. po 14:00 h 
Láska, súdruh!, romantická 

komédia, Fínsko/ ČR

VTÁK
7. 10.  19:00 h

Hra o sexualite a premenlivosti 
lásky. Hrajú: M. Kvietik, V. Plevčík

RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 
24. 10. so 16:00 h

Super maznáčikovia, animovaná 
rozprávka, VB/ Nemecko/ Čína

PANIKÁRI 
20. 10. 19:00 h

Chlapská odpoveď na Klimaktérium 
– s pesničkami

Hrajú: J. hrčka, J. Rybárik

Kaštieľska 30

SDPRIEVOZ

UPOZORNENIE: Vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,  
ktoré súvisia so šírením ochorenia COVID-19, môže prísť k zmene programu alebo obmedzeniu počtu 

návštevníkov akcie. Za porozumenie ďakujeme.

#ruzinovstojizavami
#smenastraneumenia

SENIOR BRATISLAVIENIS
2. ročník festivalu 

ochotníckych  divadiel  
13. 10. ut 18:00 h

Láska starých bláznov – premiéra, 
Alžbetínske naivné divadlo

Záhradnícka 95
www.rnd.sk

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

PRIEVOZSKÉ TEKVICOVÉ SLÁVNOSTI
16. 10. pia 16:30 – 19:00 h

Tradičné komunitné podujatie spojené s prednáškou, výstavou dopestovaných plodov ružinovských 
záhradkárov, kultúrnym programom a ochutnávkou tekvicovej polievky. Pre deti sú pripravené hry  

a tvorivé dielničky. Súťaž o najkrajšie a najoriginálnejšie dopestovanú plodinu. Súťažné plodiny môžete 
prihlasovať do 12. 10. na dana.plaskova@cultusruzinov.sk. Vstupné dobrovoľné.

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
6. 10. (7., 22., 23.) 19:00

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

JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO 
ROKOCH SO SĽUK-OM
1. 10. (2., 4., 5.) 19:00 h

Ako legendu uchopili do svojich 
rúk RND a SĽUK

réžia: Juraj Nvota
a Stanislav Štepka

MANDRAGORA
16. 10. 19:00 h

Komédia o oklamanom 
paroháčovi   

(hosťuje Divadlo JGT Zvolen).
réžia: Peter Palik

BURZA BEZ PEŇAZÍ
24. 10. so 9:00 – 14:00 h

Vzájomná výmena oblečenia a zároveň užitočný spôsob,  
ako dať svojmu peknému, vyčistenému a nepoškodenému oblečeniu 

druhú šancu.


