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Symfónia
umenia
NOVÚ ŠKOLU OTVORIL
PREMIÉR EDUARD HEGER

Najväčšie
rekonštrukcie
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Milí
Ružinovčania,
som naozaj veľmi rád, že sme
po ťažkom koronovom roku
mohli v uplynulých dňoch
osláviť 30. výročie Ružinova
ako samostatnej mestskej časti a 60 rokov od začiatku výstavby našich sídlisk.
Festival Symfónia umenia z dielne Cultusu Ružinov priniesol do celého Ružinova 30 koncertov a kultúrnych akcií.
Som rád, že sa nám podarilo zorganizovať koncerty aj na Trnávke, Ostredkoch a ďalších sídliskách, či sprístupniť
záhradu Csákyho kaštieľa v Prievoze.
A zo záverečných koncertov symfonického orchestra pod holým nebom
mám ešte stále zimomriavky. Festivalom Symfónia umenia sme pozdvihli
kultúrne aktivity Ružinova a nebojím
sa povedať, že sme tento rok ponúkli
najkvalitnejší kultúrny program v celom meste.
Nesmierne si vážim talentovaných
ľudí. A to bez ohľadu na to, či je to talentovaný umelec, učiteľ, ktorý dokáže
deti nadchnúť pre poznanie, pani, ktorá urobila úchvatnú kyticu, ktorú som
minule niesol mojej lepšej polovičke
domov k narodeninám, alebo ľudia,
ktorí vymýšľajú technologické vychytávky, ktoré nám šetria množstvo času.
Tak, ako sa mení celý svet, mení sa aj
mesto, v ktorom žijeme. Väčšina z nás
dnes býva na miestach, kde ešte nie tak
dávno boli polia. Na mieste, kde ešte
celkom nedávno žili len stovky ľudí, je
nás dnes takmer sto tisíc.
Je však niečo, čoho sa nemusíme vzdať
ani vo veľkom meste, akým sa už Ružinov stal. Komunity a dobrých vzťahov.
Aby sme tu nielen žili, ale aby sa nám tu
aj žilo dobre. A som hrdý Ružinovčan
práve preto, lebo Ružinov je plný aktívnych občanov, ktorí sa svojimi rôznymi
talentami o zveľaďovanie prostredia,
v ktorom žijeme, neustále usilujú.
Váš starosta

www.ruzinov.sk

NÁVŠTEVA PÁPEŽA NA SLOVENSKU

ZAČIATOK AJ KONIEC V RUŽINOVE

Bola slnečná nedeľa, v kalendári dátum 12. september. V hlavnom meste
však platili viaceré dopravné obmedzenia. Už to signalizovalo niečo mimoriadne. Na návštevu Slovenska zavítal Svätý Otec. Človek, ktorého poslaním
je spájať.

nul úlohu chudobných a slabých v spoločnosti... “nech je na stole každého jedného
dar Boží,” povedal s odkazom, že len ak na
nich nezabudneme, dostaneme sa z pandémie. Rozoberal aj myšlienky slobody
či horlivosť kresťanov a výzvu, aby sme
vieru nevnímali len cez definície.
Časť kresťanského programu sa potom
už striedala s tým politickým. Všade však
vládli prísne bezpečnostné opatrenia. Aj
ateisti sledovali privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave, na ktorom
sa zúčastnili predstavitelia politického aj
spoločenského života.
Do pamätnej knihy napísal, že ako pútnik v Bratislave objíma s láskou slovenský
ľud... „a modlím sa za túto krajinu so starobylými kresťanskými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva
a pokoja v srdci Európy.“
Pápež si z Bratislavy odniesol symbolický
peceň chleba, knihu, ale aj med z prezidentskej záhrady. Dostal tiež nabíjaciu stanicu pre elektromobily, či medicínske pomôcky na pomoc v chudobných častiach
sveta. Neskôr sa Svätý Otec stretol s predsedom parlamentu aj predsedom vlády.

Na bratislavskom letisku sa zhromaždili
desiatky pozvaných hostí. Nielen predstavitelia štátu ale aj rôznych cirkví. Okolo
pol štvrtej popoludní sa zrazu na oblohe
zjavilo lietadlo talianskej leteckej spoločnosti. Po dvojnásobnom obletení Veľkého
Medera a následnom krátkom rolovaní
a za skandovania prítomných desiatok ľudí
z neho vystúpil pápež František. S typickým úsmevom na perách zišiel po schodíkoch a vkročil na slovenskú zem, prvé
kroky urobil pápež na ružinovskej pôde.
Medzinárodné - bratislavské - letisko sa
totiž nachádza v našej mestskej časti.

„V decembri ste ma pozvali na Slovensko
a dnes plním tento sľub,“ – to boli prvé
slová Svätého Otca, ktoré povedal prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá sa ho spýtala,
ako sa má. Odpovedal jej, že sa cíti, akoby omladol a táto cesta mu vlieva energiu.
Hlava štátu ho vítala v zelených šatách,
ktoré symbolizovali nádej a zároveň aj dôležitosť otázky životného prostredia, ktorá
spája prezidentku s pápežom.
Po zvítaní sa s tromi najvyššími ústavnými
činiteľmi zamieril na Apoštolskú nunciatúru, kde vystúpil s príhovorom. Pripome-

Prekvapujúce bolo to, že pápež sa mimo
oficiálneho programu stretol s emeritným
trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom. Keď ho pápež v roku 2012 odvolal
z pastoračného riadenia arcidiecézy, vyvolalo to medzi verejnosťou množstvo reakcií.
Program Svätého Otca v Bratislave sprevádzali tie najprísnejšie bezpečnostné opat-

Poslanecké stredy:
Peter Herceg (Pošeň)

20. okt.

Poslanecké stredy:
Maroš Mačuha (Ostredky)

6. okt.

Poslanecké stredy:
Mária Barancová (Prievoz)

27. okt.

Poslanecké stredy:
Marek Machata (Trnávka)

13. okt.

Poslanecké stredy:
Kamil Bodnár (Štrkovec)

6. nov.

Poslanecké stredy:
Eva Bacigalová (Nivy)

V stredu celebroval svätú omšu na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni
v Šaštíne. Pre túto udalosť si mal dokonca
predĺžiť program na Slovensku. V spojitosti s Argentínou, odkiaľ pochádza, si pápež spomína na rôzne ceremónie a podľa
zákulisných informácií ich má veľmi rád.
15. septembra sa na Slovensku slávi sviatok
Panny Márie Sedembolestnej.
Aj keď registrácia, podľa ktorej sa mali pôvodne na slávnosti zúčastniť len očkované
osoby, rozdelila národ, napokon sa na nej
zúčastnili desaťtisíce ľudí. “Bolo to krásne,
v tejto ťažkej dobe to ľuďom dodáva nádej,”
povedala jedna z veriacich, ktorá sa na liturgiu s pápežom registrovala už pred niekoľkými týždňami.
Krátko na to pápež absolvoval rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku
v Bratislave. Jeho návšteva sa tak skončila
tam, kde sa aj začala. V našom Ružinove.
Následne odletel naspäť do Ríma.

PRIESTOR NA
PRENÁJOM
Mestská časť Bratislava-Ružinov
oznamuje zámer prenajať na základe
obchodnej verejnej súťaže nehnuteľnosť – nebytový priestor (197 m2)
na prízemí v objekte Banšelova č. 4
v Bratislave.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú v prípade ich schválenia
miestnym zastupiteľstvom zverejnené
na webovej stránke www.ruzinov.sk.
V prípade záujmu o poskytnutie podkladov, príp. akýchkoľvek informácií,
kontaktujte Mgr. Michaelu Malinovú
(tel. číslo 02/48 28 44 56 alebo e-mail
michaela.malinova@ruzinov.sk).

REGULOVANÉ
PARKOVANIE
Registrácia rezidentov v súvislosti
so zavádzaním zón regulovaného
parkovania pokračuje. Po lokalite
500 bytov a Starý Ružinov – východ
prichádza na rad aj oblasť Starý Ružinov – západ. Zoznam ulíc. ako aj
príslušný formulár elektronickej
žiadosti a podrobné informácie
o dokumentoch, ktoré treba k žiadosti doložiť, nájdete zverejnené na
www.ruzinov.sk.

SA ZMENIL DOM PRIATEĽSTVA
Libresso, výstavná sála či expozícia československo-sovietskych vzťahov. Aj to ste
mohli nájsť v Domoch československo-sovietskeho priateľstva. Jeden z nich bol aj pri
Čaklovskej ulici v bratislavskom Ružinove.
Stavba, ktorú miestni obyvatelia poznajú
pod názvom „červená škatuľa“, je súčasťou
koloritu sídliska už celé roky. Pred desaťročiami tam Ružinovčania chodili do zelovocu, v súčasnosti tam už však predajňu
nenájdu. Nahradilo ju klubové zariadenie.
Aj premávka v okolí sa poriadne zahustila.
Pribudli paneláky aj autá.

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

Po dni v Bratislave pápež v utorok ráno odcestoval na východ Slovenska. S rómskou
komunitou sa stretol na sídlisku Luník
IX., na futbalovom štadióne zase s mladými ľuďmi. Záujem o stretnutie bol pritom
taký veľký, že na stretnutie mohli prísť aj tí,
ktorí ešte neobdržali oficiálnu pozvánku.
Stačil im len potvrdzujúci email. Večer sa
pápež vrátil do Bratislavy.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: AKO

KALENDÁR
29. sep.

renia. V hlavnom meste boli uzatvorené
celé ulice, dopravu riadila polícia. Zaobišlo
sa to však našťastie bez incidentov. Slováci
presvedčili, že ak chcú, vedia byť aj ústretoví a trpezliví.

foto: Štefan Markuš

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

ŽIVOT V RUŽINOVE

Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa druhého septembra opäť otvorili brány škôl. Inak tomu nebolo ani v modelovej škole na Tomášikovej ulici v našej mestskej časti. Žiakov tam nevítal – ako to býva tradične - len riaditeľ,
ale aj premiér, minister školstva, župan a starosta.

Posledné dni sprevádzané slnkom prežili obyvatelia našej mestskej časti naplno. Za aktivitami prišli desiatky ľudí
všetkých vekových kategórií. Ružinovskí seniori pritom dokázali, že za juniormi veľmi nezaostávajú a pre mnohých
môžu byť svojim životným štýlom a energiou skvelou inšpiráciou.

V RUŽINOVE VÍTAL ŽIAKOV AJ PREMIÉR
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AKTÍVNI SÚ JUNIORI AJ SENIORI
kojne aj s pomocou paličiek. To, že nešlo
o víťazstvo, bolo jasné už od prvej chvíle.
Prvoradá bola dobrá atmosféra, ktorá aj
skutočne panovala športovým dňom.
Medzitým sme otvorili aj detský
pumptrack. Najmenší účastníci si mohli
pozrieť ukážky a vypočuť inštrukcie od
tých najpovolanejších, ktorí majú s takouto aktivitou mnohoročné skúsenosti.

Každý, kto mal chuť na trochu akčnejšie
momenty, si určite prišiel na svoje. Popri
zábave či športe bolo cieľom aj budovať
komunitný život a vzájomne si pomáhať.
A to sa aj postupne darí plniť.

Na „behu dobrých ročníkov“ sa zúčastnilo 46 ľudí nad 50 rokov. Najstaršou
účastníčkou bola 85-ročná pani Ladislava. Trasu s dĺžkou 4,2 km mohli
prihlásení odbehnúť, ale aj prejsť – po-

Aby toho nebolo málo, konal sa aj turnaj
v pinpongu a petangue. Celkovo sa na ňom
zúčastnilo 34 ľudí s vekovým priemerom
okolo 40 rokov. Najstarší účastníci dokázali, že sú stále aktívni a môžu inšpirovať aj
iných. 71-ročný senior sa prebojoval až do
štvrťfinále, najstaršia účastníčka vo veku
80 rokov suverénne bez straty setu vyhrala
ženský turnaj. A to je už teda čo povedať!

ĎALŠÍ LOCKDOWN SI NEMÔŽEME DOVOLIŤ.
BRATISLAVSKÁ ŽUPA PREDSTAVILA
OPATRENIA PROTI TRETEJ VLNE KORONAVÍRUSU
V Ružinove máme 9 základných a 12 materských škôl, žiakov však v našej mestskej časti každý rok pribúda. Je to obľúbenosťou mestskej časti, jej infraštruktúrou,
dostatkom zelene aj blízkosťou centra.
A všetci vieme, že vytvoriť nové miesta
v školách je mimoriadne náročné.
U nás sa to však podarilo. Kým na niektorých školách v našej mestskej časti mali
poriadne rušné leto, rekonštruovalo sa
vo veľkom, skrášľovali sa priestory a opravovali potrebné veci (viac na str. 6 – 7),
na Tomášikovej ulici vzniklo elokované
pracovisko ZŠ Borodáčova.
Modelová škola sa môže pochváliť modernými priestormi, v každej triede pritom nechýba ani oddychová zóna pre
žiakov, spĺňa tie najprísnejšie normy a dokonca aj módne trendy. Škola má pritom
slúžiť ako inšpirácia pre ostatné školy na
Slovensku aj ako vzdelávacie centrum pre
učiteľov. Moderné zariadenie je priateľské
aj ku školákom či pracovníkov s hendikepom. Prístup do školy, ako aj interiér, sú
totiž bezbariérové.

Deti sa tiež môžu tešiť aj na to, že sa nebudú musieť „bifľovať“. V tejto škole sa
majú žiaci naučiť, ako skupinovo riešiť
problémy, či sa aktívne zapájať do výučby,
ale hlavne – aj na tých predmetoch, ktoré
nemajú celkom radi - cítiť sa príjemne.
Začiatkom septembra škola na Tomášikovej privítala asi stovku žiakov. Sú tu
dve triedy prvákov, dve triedy druhákov
a jedna trieda tretiakov. Už pred bránou
školy bolo vidieť, že sa po prázdninách tešia na spolužiakov aj pedagógov. A možno práve preto, že sú to ešte stále malé
deti, bolo na ich tvárach vidieť nefalšovanú detskú radosť, ktorá im, veríme, vydrží
čo najdlhšie.
Škola sa páčila aj predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi, ktorý prišiel v prvý deň
školského roka privítať školákov, ktorí
budú navštevovať toto vzdelávacie zariadenie. Aké to je, učiť sa celé mesiace
v domácom prostredí, sám dobre pozná.
Premiér je otcom štyroch detí. Aj preto sa
poďakoval rodičom, žiakom, ale aj učite-

ľom, že zvládli uplynulý školský rok, ktorý bol iste mimoriadne náročný.

Ochrana seniorov, otvorené školy, či mobilné očkovanie v regiónoch. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil opatrenia proti tretej vlne koronavírusu, ktorých súčasťou je aj informačná kampaň s názvom „Pýtame sa za vás“.
sa za vás“. Na desiatky konkrétnych otázok od ľudí odpovedajú odborníci.

Minister školstva Branislav Gröhling sa
vyjadril, že školy sa už plošne z dôvodu
pandémie zatvárať nebudú. Zaočkovanosť
zamestnancov škôl bola podľa neho k začiatku školského roka 68 percent, v niektorých okresoch to bolo 70 až 75 percent.
Apeluje však na rodičov aj pedagógov, aby
sa dali zaočkovať. Podľa odborníkov je to
jediný spôsob, ako môžeme všetci spoločne poraziť pandémiu a aj spôsob, nech sa
môžu deti prezenčne vzdelávať.
Aby škola na Tomášikovej mohla fungovať, muselo ruku k dielu priložiť veľa ľudí.
Starosta Martin Chren pripomenul, že
dôležitá bola aj spolupráca so županom
Jurajom Drobom, lebo práve vďaka spolupráci so susediacim gymnáziom môže
nová škola poskytovať všetky potrebné
služby. Vyzdvihol tiež prácu riaditeľa ZŠ
Borodáčova Martina Kotyru, pod ktorú
pracovisko patrí a zaslúžil sa za jeho otvorenie.

Predseda BSK Juraj Droba, lekár kraja Tomáš Szalay (vľavo) a podpredseda BSK
pre zdravotníctvo Juraj Štekláč (vpravo). Foto: Monika Kováčová (BSK)

„Slovensko v súčasnosti patrí medzi
krajiny s najrýchlejším rastom počtu infikovaných v Európe. Ďalší lockdown už
nechceme a ani si ho nemôžeme dovoliť. Trpí ekonomika a zamestnanosť, bezmála rok bolo ochromené školstvo, hrozí
opätovný kolaps zdravotníctva. Napriek
mnohým obavám som presvedčený

o tom, že proti pandémii neexistuje iná
účinnejšia zbraň ako očkovanie,“ upozorňuje Juraj Droba, predseda BSK.
Tému očkovania sprevádzajú nezodpovedané otázky, z ktorých mnohé sú relevantné. Bratislavská župa preto spustila
informačnú kampaň s názvom „Pýtame

V Bratislavskom kraji je najčastejším dôvodom odmietania očkovania presvedčenie,
že vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo. Myslí
si to až 59% obyvateľov kraja. Druhým
dôvodom sú obavy z vedľajších účinkov
(26%). Ako je to v skutočnosti, vysvetľuje
Tomáš Szalay, riaditeľ odboru zdravotníctva BSK: „Vírusy podobné novému koronavírusu sa na svete objavovali už pred
dvomi dekádami. Výskum teda nezačal
až po vypuknutí pandémie, ale oveľa oveľa
skôr. Pandémia celý proces len urýchlila
a na cieľ čo najrýchlejšie vyvinúť vakcínu
sa sústredilo veľké množstvo vedcov. Čo
sa týka vážnych vedľajších účinkov vakcín, ich výskyt je z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska zanedbateľný. Zvlášť, ak
ich porovnáme s výskytom komplikácií pri
ochorení COVID-19.“
Viac sa dočítate na webe
bratislavskykraj.sk
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STAVBY A REKONŠTRUKCIE

BUDUJEME KRAJŠÍ RUŽINOV

Vynovené školy, opravené podlahy, celé úseky ciest či rekonštrukcie ružinovských bytov – aj takto vyzerali posledné
letné týždne či mesiace v našej mestskej časti. Ešte však nekončíme a v obnove pokračujeme ďalej. Čo sme stihli
urobiť a na čom sa pracuje?

duje rozšírenie kapacít škôl. Na spomínanej
škole tak postupne vyrastie nový pavilón,
nová telocvičňa a tiež prístavba jedálne.
K miliónovým investíciám do rozvoja školstva v Ružinove treba pripočítať aj investíciu
do obnovy kuchyne na ZŠ Ružová dolina.
Momentálne prebieha súťaž na zhotoviteľa
pre ZŠ Ostredková, keďže aj tu je potrebné
zvýšiť kapacitu školy a pribudnúť by mal
nový pavilón s deviatimi triedami a s telecvičňou. To však, čo sa školstva týka, nie je
všetko. Osem tried by malo pribudnúť aj
na ZŠ Vrútocká, kde sa chystajú projektové práce. Zatepľuje sa škôlka na Haburskej,
opravuje plot MŠ Rádiová a pracuje sa aj na
telocvični ZŠ Borodáčova. Pred blížiacimi
sa chladnejšími mesiaci sa chystá aj premena bývalej pobočky knižnice na Tomášikovej na škôlku či rekonštrukcia ústrednej
knižnice na Miletičovej.

byt Krížna

byt Obežná

Aby sa lepšie bývalo
Ružinov má v správe niekoľko bytov. Cieľom je, aby slúžili pre ľudí, ktorí sa zasluhujú o rozvoj mestskej časti – či už ide napr.
o učiteľov či policajtov. V posledných
týždňoch sme nemalé finančné prostriedky investovali do rekonštrukcie bytových jednotiek, ktoré boli po predchádzajúcich (aj problémových) obyvateľoch
v katastrofálnom stave. Len malou vzorkou
sú byty na Palkovičovej, Obežnej či Krížnej
ulici, ktoré potrebovali zásah ako soľ.

Na miestny úrad nám denne prichádzajú desiatky podnetov, v ktorých obyvatelia
žiadajú orez stromov, opravu chodníkov, či
vývoz odpadu. Kolegovia každý jeden starostlivo vyhodnocujú a hľadajú možnosti,
ako ich vyriešiť čo najefektívnejšie. Popri
týchto bežných – nazvime ich údržbových
– prácach sa však realizujú aj veľké projekty.
Náročné práce si vyžadujú mesiace príprav,
dôkladné dokumentácie a napokon aj prevedenie takýchto diel trvá dlhšie než len
niekoľko týždňov.

Rekonštrukcia
miestneho úradu

du. Už teraz vám všetkým ďakujeme za vašu
trpezlivosť.

Každý Ružinovčan iste dobre pozná adresu
Mierová 21 – teda miesto, kde sídli miestny
úrad. Zub času sa však podpísal aj na tejto
budove. Opadávajúca omietka, zničené terasy či hrdzavé zábradlie boli poznávacím
znamením. Po niekoľkých týždňoch je však
už vidieť prvé výsledky. Zadná terasa je už
opravená, vstupné priestory tiež postupne
menia svoju tvár.

A tak počas letných mesiacov, keď majú ľudia obyčajne pokojnejší režim, žiaci odložia
školské tašky a knihy kdesi do kúta, sa u nás
budovalo vo veľkom. Nielen však na školách. Sústredili sme sa aj na komunikácie,
z ktorých bolo nutné odstrániť starý asfalt,
mestské organizácie aj byty, ktoré máme
v správe.

Najväčšiu radosť z toho iste budú mať občania, ktorí musia chodiť na úrad pravidelne
vybavovať rôznu agendu. V najbližšom čase
si to však vyžiada trochu viac trpezlivosti.
Aby sme pre vás vybudovali nové priestory,
v súčasnosti pracujeme v mierne bojových
podmienkach. Už o niekoľko týždňov však
novú tvár dostanú aj vstupné priestory úra-

Okrem budovy miestneho úradu sa venujeme aj významnej rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice a prístavbe nových garáží. Nová
bude fasáda aj strecha, tiež vnútorné priestory. Okrem hasičov si však iste pozornosť zaslúžia aj ostatné záchranné zložky. Preto sa
rekonštruuje aj budova mestskej polície na
Listovej. Taký stav, v akom pôsobili doteraz,
si naši ružinovskí strážcovia zákona rozhodne nezaslúžia.

Väčšie kapacity škôl,
obnovené jedálne
Školáci aj ich rodičia si určite všimli ťažké
mechanizmy, ktoré sa pohybujú v okolí ZŠ
Medzilaborecká. Zvyšujúci sa počet detí
a zároveň teda aj žiakov v Ružinove si vyža-

Zničené steny, doslova zdemolované podlahy, sociálne zariadenia bez udržiavania –
tak to vyzeralo v bytoch pred rekonštrukciami. Dnes sú už vynovené, vymaľované,
s novými kuchynskými výbavami aj zrekonštruovanými sociálnymi zariadeniami,
a pripravené prijať nových nájomníkov,
ktorí si budú bývanie vážiť.

byt Palkovičova

Požiarna zbrojnica

Bezpečný krok
Popri budovách však monitorujeme
a robíme aj všetko pre obnovu miestnych
komunikácií a priľahlých chodníkov. Uvedomujeme si, že hluk či prach sú obťažujúce, prechody po zničených komunikáciách
však isto ešte viac. Keď to bude hotové,
potešia sa ište všetci - z nového asfaltu na
cestách vodiči, z toho na chodníkoch určite zase mamičky s kočíkmi. Aktuálne to
dokumentujú práce na Pavlovičovej, Polárnej či ulici Na paši. To však nie je všetko.
V rekonštrukciách budeme pokračovať.
Postupne opravujeme desiatky kilometrov
komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Ružinov.
O podrobnom pláne rekonštrukcií sme písali
v letnom Ružinovskom Echu č. 7 – 8/ 2021.

Miestny úrad Ružinov

ulica Na paši

ulica Pavlovičova
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ZLOŽITÁ LEGISLATÍVA JEDNODUCHO

ÚZEMNÉ PLÁNY: ČO TU DOVOLÍME STAVAŤ?

Na prvý pohľad sa to niekomu môže zdať logické – „je to môj pozemok, chcem tu stavať a mám na to právo“. Ale
potom tu máme pohľad z druhej strany ako napríklad „my sme tu parkovali vždy, máme na to nárok“. Kto alebo čo
teda rozhoduje o tom, či sa niekde bude môcť stavať alebo nie? A ako sa dá zabrániť tomu, aby na mieste parku
vyrástla nová bytovka?
Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto
čísla Ružinovského Echa sa na webe objavil inzerát, v ktorom majiteľka predávala
za takmer deväť miliónov eur pozemok
neďaleko Wetzlerovho parku ako stavebný pozemok. Ak by sme sa na to pozerali
optikou „môj majetok - moje pravidlá“,
mohli by mať obyvatelia vážne obavy. Väčšina tohto pozemku sa totiž nachádza na
úrovni cesty a chodníkov na Ružinovskej
ulici a priľahlých zelených pásov.

kalita pre zeleň, stavať sa tam nemôže. Existujú však aj opačné situácie. Predstavme si
situáciu, že na mieste, ktoré desiatky rokov
slúžilo ako park alebo parkovisko, má zrazu
vyrásť desaťposchodová budova. Zabrániť
sa tomu nedá., pozemok je definovaný ako
stavebný a nie ako zeleň. Jediný dôvod, prečo sa tam dovtedy nič nestalo bol len ten,
že mal viacerých majiteľov a tí sa nedokázali
dohodnúť. Ich podiely však skúpil nový majiteľ a rozhodol sa stavať.

Pravidlá výstavby

Stavebná uzávera

Zákon je však v tomto prípade jednoznačný
– pozemok síce môže byť vo vlastníctve súkromnej osoby, ale na prevádzkovanie miestnej komunikácie to nemá absolútne žiadny
vplyv. Pravidlá sú určené aj územným plánom. Ak je niektorá časť definovaná ako lo-

Najčastejšou požiadavkou obyvateľov
v takýchto situáciách býva vydanie stavebnej uzávery. Vydáva ju príslušný stavebný
úrad, avšak nie je to automaticky. Prvým
krokom je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá musí dokazovať, že

plánovaná výstavba sťaží, resp. znemožní
obstarávanie budúceho plánu zóny. Nasleduje fáza, v rámci ktorej sa k tomuto
návrhu môžu vyjadriť všetci, ktorí majú
k danej zóne vlastnícky vzťah – či už tam
vlastnia pozemky alebo nehnuteľnosti.
A práve veľkosť územia, jeho rozdrobenosť, a teda obrovské množstvo majiteľov
(často v tisícoch) sú dôvodom, prečo tieto
procesy trvajú často celé roky. Ani v prípade, že obec/ mestská časť, resp. obyvatelia
uspejú a stavebná uzávera je vyhlásená,
však nemôžeme povedať, že problém je vyriešený. Je len odložený. Stavebná uzávera
totiž môže byť len na päť rokov a zákon nedovoľuje predlžovať ju na dlhšie obdobie.

Ako sa tvorí plán
Práve preto je dôležité mať k dispozícii kvalitné územné plány. V prípade Bratislavy to
znamená územný plán hlavného mesta,
ktorý v mierke 1:10 000 definuje funkčné
využitie (napr. bývanie, zeleň, zmiešané
územie, výroba, občianska vybavenosť a
pod.) a územné plány zón, ktoré detailne
popisujú pravidlá pre konkrétne lokality
(napr. tu môže byť parkovisko, vedľa obchod, škola, park a bytovka).

Aký plán, také mesto
Prijatiu územného plánu predchádza rozsiahle pripomienkovanie dotknutných
subjektov, na celý proces (jeho zákonnosť
a transparentnosť) dohliada okresný úrad
a finálny dokument schvaľuje zastupiteľstvo.
Obec má povinnosť každých päť rokov ho
preskúmať a v prípade potreby zabezpečiť
jeho aktualizáciu (tzv. zmeny a doplnky).
Tento proces potom prebieha rovnakým
spôsobom ako pôvodný dokument.

Záleží aj na nás
Územný plán obce je mimoriadne dôležitý dokument, ktorý určuje charakter
miesta, kde žijeme. Ak sa v niektorej lokalite počíta s výstavbou a teraz tam nič
nestojí, neznamená to, že o pár rokov nemôže byť inak. Práve preto je mimoriadne
dôležité nielen využiť možnosť vyjadriť sa
k nemu v čase jeho prípravy, ale aj zistiť
si, čo sa plánuje alebo neplánuje stavať
v lokalite, kde sa chystáme presťahovať.
Ak je už titž územný plán schválený, je
veľmi ťažké robiť v ňom zmeny a definuje pravidlá rozvoja konkrétneho územia
často až na desaťročia.
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OZNAMY
VOĽNÉ MIESTA V JASLIACH
Potrebujete nastúpiť do práce a nemá
sa vám kto postarať o dieťa? V našich
detských jasliach máme ešte stále 11
voľných miest pre detičky od 18 mesiacov. Všetky informácie vrátane žiadosti nájdete na www.ruzinov.sk.
DENNÉ CENTRÁ
Po dlhých mesiacoch fungovania
s pandémiou, prichádza pomaly zmena. Denné centrá DC na Ružinovskej
28, časť Pošeň, DC na Páričkovej ulici
č. 17, časť Nivy; DC Na úvrati č. 52,
časť Trnávka, DC na Kaštielskej č. 30,
časť Prievoz, DC na Zimnej č. 1, časť
Ostredky sú opäť otvorené.
SÚKROMNÁ INZERCIA
KOSENIE, VERTIKUTÁCIA
A PREVZDUŠNENIE TRÁVNIKA, VÝRUBY,
OREZY, ŠTIEPKOVANIE. Cena dohodou.
ČERVENKA 0911 621 145
cervenkap@gmail.com

OTVÁRACIE HODINY
Raňajky
pondelok - piatok
sobota - nedeľa

07:30 – 10:30
08:00 – 11:00

Bistro
pondelok - piatok
sobota
nedeľa

07:30 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 20:00

Corner shop
pondelok - piatok
sobota - nedeľa

07:30 – 19:00
08:00 – 19:00

fb.com/mintconceptsk
instagram.com/mint_concept_
Mint Artisan Food Concept
Herlianska 6, 821 02 Bratislava
www.mintconcept.sk

mint_inzercia_ruzinovske_echo_182x135_2021-08.indd 1

02/08/2021 10:42
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BUĎME ZODPOVEDNÍ
Toto leto bolo krásne. Kto mohol, išiel na dovolenku
a mesto bolo plné ľudí.Často hlava na hlave a rúška
človek takmer nevidel. Chvíľku sme mali pocit, akoby
už bolo všetko v poriadku. Okresy na celom Slovenku sa
však zafarbujú na červeno a to, aká bude jeseň v Bratislave,
záleží hlavne na nás. Neovplyvníme všetko, ale môžeme urobiť
maximum preto, aby sme žili bez väčších obmedzení.
Pápež František hovorí o očkovaní ako o akte lásky.
Ak ste skôr liberáli, tak je to prejav zodpovednosti - voči sebe,
ale aj voči iným. Najmä voči tým, ktorí sa takto sami chrániť nemôžu.
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a podupkávali do rytmu. Príjemné ešte
letné počasie dokonca vylákalo na balkóny aj obyvateľov okolitých panelákov. Pod rúškom tmy sledovali famózne
predstavenie na úchvatnom námestí.
Po dokončení sa z neho stane priestor
nielen pre milovníkov umenia, ale aj
celé rodiny. Pokojný ostrovček oddychu
v rušnom priestranstve bude už onedlho
oázou pokoja a pre obyvateľov z okolia sa
môže stať miestom príjemných stretnutí
susedskej komunity.

Nebol jediný
Koncert orchestra nebol v Ružinove počas leta jediný. Multižánrový festival pod
holým nebom priniesol okrem 30 podujatí aj umenie z výtvarných ateliérov
či divadelných dosiek.
Ako posledný koncert symfonici hrali
Abbu & Queen – tiež na námestí Pred
pradiarňou 1900. Pokojný nedeľný večer
sa takmer v polovici septembra zmenil na oslavu hudby a života. Posilnení
zborom Lúčnice aj dievčenským zborom
rozhlasu priniesli do Ružinova radosť.
Koncert bol jedinečný tým, že zaznel len
jedenkrát, skladby boli pre orchester zaranžované len pre jeho účel a ktovie, či
sa ešte niekedy zopakuje. Pre pandemické opatrenia sa však mohlo na koncerte
zúčastniť iba tisíc ľudí.

SYMFÓNIA UMENIA

NEZABUDNUTEĽNÝ KONCERT NA NOVOM NÁMESTÍ

Úchvatné, skvelé, úžasné ... Po koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Bratislavského chlapčenského zboru a Slovenského filharmonického zboru sa ozývali len tie najkrajšie hodnotenia. Aj takto veľkolepo sa
slávilo 30 rokov Ružinova.
Vzrušujúce hudobné predstavenie, ktoré
je oslavou lásky a života. Kantáta hudobného majstra Carla Orff - Carmina Burana zaznela pod holým nebom na novom
námestí pred budovou Pradiarne 1900,
ktorá sa pod vplyvom úžasných svetelných efektov stala súčasťou scény, až mal
človek pocit, že sa nachádza v niektorej
z úchvatných svetových operných scén.

Takmer tristo účinkujúcich
V jeden večer sa pritom na pódiu stretlo
takmer tristo účinkujúcich - Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor a Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou šéfdirigenta SOSR Ondreja Lenárda. Ten patrí
medzi najvýznamnejších slovenských
dirigentov 20. storočia. Jeho umenie je

zachytené na viac než tisícke záznamov.
Ak teda doteraz niekto nemiloval vážnu
hudbu, mohol si k nej aspoň nájsť cestu.
Carmina Burana sa totiž týka nás všetkých - súbor stredovekých pijáckych,
ľúbostných a iných básní a piesní pochádza ešte z 11. - 13. storočia. Vyvoláva
pritom zimomriavky a spôsobuje tie najpríjemnejšie emócie. V Ružinove to bolo
aj vďaka sólistom, ktorými boli Andrea
Vizvári, Aleš Jenis a Daniel Matoušek.
Vizvári má na svojom konte vystúpenia
v New Yorku, Viedni, či Montreale. Od
roku 2011 je stálou hosťkou Janáčkovho divadle v Brne. Jenis sa okrem iného
predstavil v Miláne aj v New Yorku. Matoušek hosťoval vo viacerých divadlách
v rodnom Česku, zúčastnil sa na festivale Číne. V roku 2013 spieval svoje prvé

študentské predstavenie v Janáčkových
Príbehoch Líšky Bystroušky rolu Komár/
rechtor s Univerzitou Britskej Kolumbie,
ako jediný Čech v obsadení.
V celom diele Carmina Burana sa pritom
pretkávajú jednoduché melódie, ktoré
pripomínajú kultové diela, s náročnými
úsekmi či speváckymi pasážami, ktoré
vás tak vtiahnu do deja, akoby ste žili v
úplne inom období. A hudbe dávajú originálnu pečať. Dôkazom bol neutíchajú
standing - ovation, keď sa sólisti trikrát
vrátili na pódium.

Spievali aj ľudia v hľadisku
V hľadisku sedeli stovky ľudí všetkých
vekových kategórií. Kým niektorí len
sústredene počúvali, iní si aj spievali

Od tých, ktorí koncert videli a počuli,
zaznievali len samé superlatívy. „Včera to
bolo krásne, skvelé, perfektné, silné, paráááádne! A Bohemian Rhapsody – finále grande! Ďakujem každému, kto sa na

tom podieľal, lebo výsledok bol dokonalou synergiou,“ napísal jeden z divákov
na sociálnej sieti. „Včerajší koncert bol
neskutočný zážitok... Neuveriteľné, čo sa
vám podarilo zrealizovať... z tej energie
ktorá tam k nám prišla, budem čerpať
ešte dlho,“ dodal ďalší.
Ozvali sa však aj tí, ktorí na koncerte neboli. Aj tak ho však na základe nahrávok,
ktoré kolovali na sociálnych sieťach, hodnotili ako výborný. Navyše s nádejou, že
sa niečo podobné podarí znova zorganizovať. Veríme, že postupne si predstavíme
širokú paletu žánrov, formátov a tém, aby
si na svoje prišiel každý Ružinovčan alebo
návštevník Ružinova.

Kultúrny Ružinov
Ožili však viaceré miesta v Ružinove.
30 koncertov, akcií či kultúrnych podujatí si užili doslova tisíce z vás po celom
Ružinove - na Štrkovci, Trnávke, Ostredkoch, Trávnikoch. Nezameniteľnú atmosféru mal koncert Vivaldiho Štyroch
ročných období, pre ktorý sa podarilo
sprístupniť záhradu prievozského kaštieľa. Famózny bol tiež – podľa ohlasov
– čitateľov aj kinokoncert na Štrkovci –
Obchod na korze. Ten ako prvý česko –
slovenský film získal Oscara za najlepší
cudzojazyčný film v roku 1966.
Na spojenie minulosti s prítomnosťou
sa prišli pozrieť všetky vekové kategórie,
ktoré si z premietania odniesli nezabudnuteľný zážitok.
Vďaka festivalu Symfónia umenia sa
Ružinov tento rok stal naozaj centrom
kultúrneho života v Bratislave. Koncerty
a iné podujatia ľudia nielen z našej
mestskej časti. Ružinov tak oslávil svoje
30. výročie vzniku skutočne veľkolepo.
Počas festivalu vystúpilo celkovo viac
ako 500 umelcov. Mnohí z nich pritom
pôsobia v najznámejších operných domoch či orchestroch.
„Vy, Ružinovčania, ste za posledné
dva týždne ukázali, že máte záujem aj
o ozajstné umenie a kultúru, a že naše
snaženie sa oplatí a stretne sa so skvelým
prijatím. Mám z toho veľkú radosť a zasa
raz som hrdý, že som Ružinovčan,“ dodal na záver starosta Martin Chren.
Foto: Dominik Kurina a Martin Figura
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IHRISKO NA MEDZILABORECKEJ

NAJVÄČŠÍ HRAD PRE DETI BUDE V RUŽINOVE

Roky bolo zanedbané, ale teraz sa všetko zmení. Detské ihrisko Medzilaborecká bude približne o dva mesiace patriť medzi najväčšie v celom meste. Búracie práce sa už začali.







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

ZULT

Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

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

VYRIEŠTE
VÁŠ SPOR
MIMOSÚDNE

Ordinačná doba:

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

RIEŠIM RODINNÉ,
OBČIANSKE, OBCHODNÉ
A PRACOVNÉ SPORY
PRVÁ KONZULTÁCIA
JE ZADARMO

0948 912 079
SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

Burina prerastala cez popraskaný asfalt,
hracie prvky už roky nespĺňali technické
normy a oplotenie si už tiež pamätá roky.
Mechanizmy však už začali svoju misiu
a odstraňujú staré zničené plochy. Vieme, že
teraz to spôsobuje trochu viac hluku, ako by
ste si predstavovali, za čo sa ospravedlňujeme, ale už o niekoľko týždňov vyrastie na
mieste zničeného ihriska krásna nová hracia plocha.
Nové detské ihrisko bude obsahovať aj prvky, ktoré žiadali obyvatelia okolitých ulíc.

Sme dokonca presvedčení, že na spomínané
ihrisko budú chodiť rodičia so svojimi ratolesťami aj z iných mestských častí. A dôvod?
Na Medzilaboreckej bude aj jeden veľký hrací prvok – detský hrad so šmykľavkami, ktorý bude patriť medzi najväčšie na Slovensku.
Plochy pod hracími prvkami sú tvorené špeciálnym materiálom podľa bezpečnostných
noriem. Na ostatných miestach bude trávnik.
A čo bude so starými preliezačkami? Tie už
– bohužiaľ - nespĺňajú súčasné bezpečnostné
normy tak, ako tomu bolo pred desiatkami

rokov. Predsa len, aj normy boli vtedy menej
prísne. Snažíme sa nájsť neobvyklé riešenie.
Zatiaľ však nemáme v pláne ich len tak vyhodiť. Radi by sme ich zhromaždili a vytvorili
spomienkové „retro“ ihrisko. Teda také, ktoré si pamätajú aj naši rodičia. Ak bude taká
možnosť.
Ozývajú sa však hlasy, že aj staršie deti sa potrebujú niekde stretávať, či športovať. Máme
riešenie aj pre nich. Len pred niekoľkými
dňami pribudol pumptrack pred ružinovskou poliklinikou.

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia*
Nájdete nás v zdravotnom stredisku,
ul. Pavlovičova 3 na Trnávke v Bratislave.
Na vyšetrenie sa objednajte
telefonicky: 0948 395 168
alebo e-mailom: info@pharco.sk

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

+

TEŠÍME SA NA VÁS!

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

*

s plnou úhradou pacienta

Zdravotnícke pomôcky

1 kúra až na 6-12 mesiacov

Liečba fibrínovým derivátom bohatým
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu

fischer@rieseniedohodou.sk
www.rieseniedohodou.sk
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SLUŠNOSŤ NESMIE BYŤ ZNÁMKOU SLABOSTI
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých volených
zástupcov našej mestskej časti. Dnes starosta Martin Chren.
Máme za sebou rok a pol pandémie a stojíme na prahu tretej vlny. Čo vás toto obdobie naučilo?

Myslím, že v prvom rade ukázalo, akých
skvelých, šikovných a ochotných ľudí
v Ružinove máme. Ani neviem spočítať,
koľko všetkých ľudí a firiem pomáhalo,
keď to bolo najviac treba. Aj tento rozhovor preto musím začať poďakovaním
Ružinovčanom. Ukázalo sa tiež, že samospráva vie niekedy reagovať oveľa
lepšie ako vláda. Napríklad tie manévre
s plošným testovaním, o ktorých sa veľkí politici týždne handrkovali a my sme
ich potom doslova za pár dní museli zorganizovať – a podarilo sa to. Robili sme
to nie kvôli vláde, ale kvôli ľuďom, ktorí
tu žijú, a bez testov by sa im len ťažko
chodilo do práce či kamkoľvek inam. Na
letisko, kde sa testovalo z auta, k nám
chodila celá Bratislava. Bola to doslova najväčšia logistická akcia v dejinách
Ružinova a trvala niekoľko mesiacov, víkend čo víkend.
Mnohé rozhodnutia spred rokov zásadne ovplyvňujú to, čo dnes samospráva
rieši - nedostatok škôlok, škôl, výstavba
(prípadne plánovaná) na miestach ako
parkoviská v tesnej blízkosti domov. Dá sa
s tým niečo robiť?

Samozrejme, len je to niekedy je to komplikované a trvá to dlhšie. Po vyše 50 rokoch začíname konečne stavať dve nové
školy a od ministerstva sme získali tretiu.
Za ten čas pribudlo vyše 30-tisíc obyvateľov, ale žiadna nová škola. Vytvárame
asi sto miest v škôlkach ročne, toľko si
vieme dovoliť. To, že dnes musíme do
týchto oblastí toľko investovať, je dôsledkom zlých rozhodnutí z minulosti, keď sa
obecný majetok predával ako „zbytočný“.
Mnohí sa musia pozerať na nové bytovky,
lebo ktosi kedysi predal pozemok pred
ich oknami. V tomto volebnom období
prvýkrát v histórií náš majetok nerozpredávame, ale zveľaďujeme a získavame naspäť. Zachránili sme hektáre pozemkov,
napríklad futbalové ihrisko v Ružovej doline, detské ihrisko na Sedmokráskovej,
pozemky okolo jazera Rohlík, parkovisko
pred reštauráciou u Deda, veľké parkovisko na Štrkovci, budovu starej radnice
v Prievoze. Vďaka tomu môžeme opravovať detské ihriská či parkoviská, stavať
garážové domy – alebo, čo je tiež dôležité, zaručiť, že na niektorých miestach sa
nič stavať nebude.

Obrovské kontroverzie, ktoré už celé mesiace sprevádzajú prípravu nových stavebných zákonov, ukazujú, ako veľmi legislatíva, alebo jej absencia, ovplyvňovať
fungovanie na všetkých úrovniach štátu.

Development a výstavba patria medzi
najsilnejšie témy v Ružinove. Sú územia,
ktoré sú rozvojové, tam treba výstavbu
usmerňovať – a sú miesta, ktoré by nám
mali by sväté a musíme ich ochrániť. Svätými sú pre mňa najmä naše existujúce
sídliská, vnútrobloky, ktoré majú jasnú
urbanistickú koncepciu. Zelená plocha
uprostred sídliska na Štrkovci, Pošni či
Ostredkoch tam bola ponechaná s nejakým zmyslom, aby sídlisko dýchalo,
a nie na to, aby na nej developer posta-

RUŽINOVSKÍ POSLANCI

ŽIVOT NA PRAHU TRETEJ VLNY PANDÉMIE

Napriek tomu, že pri prechádzkach po meste to tak nevyzerá, čísla sú neúprosné. Je koniec septembra a my stojíme na
prahu tretej vlny pandémie. Koronavírus ovplyňuje životy ľudí na celom svete už asi rok a pol. To, aké obmedzenia budú v
najbližšom období platiť, záleží podľa Covid automatu najmä od úrovne zaočkovanosti. Nepríjemným faktom však je, že
počet pozitívnych prípadov koronavírusu sa každý deň zvyšuje. Opýtali sme sa preto našich poslancov, aký odkaz by v tejto
chvíli dali Ružinovčanom.

Obrovským problémom je aj modernizačný dlh. Približne 1,5 milióna eur ročne
musíme dávať len do údržby a opráv škôl
a škôlok, ktorým sa dlho nikto nevenoval.
Radi by sme robili samé nové veci, ale
nemôžeme to staré nechať padnúť deťom
na hlavu. Ďalším príkladom je naša VPS
– v minulosti rozkradnutá, ktorú sme prebrali takmer v krachu. Založili sme novú
spoločnosť, priamo pod úradom, ktorá
robí oveľa viac za rovnaké peniaze. Dnes
sú denne v našich uliciach štyri zametačky, predtým nefungovala ani jedna. Doba
kosenia sa skrátila takmer o polovicu.
Mnohé dôležité veci sú na prvý pohľad
„neviditeľné“. Keď zachránime nejaký pozemok a nevyrastie na ňom nová bytovka, nie je to vidieť tak, ako je vidieť opravu cesty či opravu hasičskej zbrojnice.
Podarilo sa nám naštartovať čerpanie fondov,
a tak Ružinovčania nemusia všetko platiť
zo svojich daní. Zatiaľ to sú milióny eur, ale
som presvedčený, že v najbližších rokoch
som presvedčený, že máme potenciál z európskych fondov získať desiatky miliónov.
A to už bude naozaj vidieť. Dnes pripravujeme zásobník projektov za takmer sto miliónov – a okrem vecí ako školy, škôlky, kultúrne domy, verejné priestranstvá, sú tam aj
nové veci – plaváreň, nové detské ihriská, či
konečne doriešenie problému veľkého areálu na Vietnamskej ulici. A ak sa nám podarí konečne získať aj pozemky na Štrkovci
pod detským ihriskom, rád by som pripravil aj projekt veľkej obnovy tohto ihriska
a športovísk. Práve fondy nám môžu takéto niečo zafinancovať. Ilustruje to však, čo
všetko je treba pre takýto nápad spraviť:
získať pozemky, vytvoriť projekt, zohnať peniaze, je to práca v realite na niekoľko rokov.
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Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky)

vil ďalšiu zahusťovačku. Vždy hovorím,
že najvyšší slovenský mrakodrap, ktorý
vzniká na brehu Dunaja, kde v podstate nemá susedov, mi vadí oveľa menej,
ako päťposchodový panelák uprostred
sídliska, alebo hoci aj trojpodlažný dom
v „dedinskej“ časti Prievozu či Trnávky. No
a ak sa nejaký minister pokúsi zobrať právo
rozhodovať, čo kde môže stáť, potom treba jasne povedať, že je to útok proti všetkým obyvateľom, proti verejnému záujmu
a len v prospech developerov. Veľa vecí
sa nám v zlom novom stavebnom zákone
podarilo zmeniť, ale ešte stále je aktuálny
návrh, že Ružinov by vôbec nijako nemal
právo ovplyvniť, čo sa bude stavať na našom území. Rokujeme o tom, aby sa to
zmenilo, ale zatiaľ stále platí toto. A to je
absolútne neprijateľné.
Tento rok sa nesie v znamení 30 rokov Ružinova. Aký bude o ďalších 30?

Určite väčší. Pritom dúfam, že srdce Ružinova sa meniť veľmi nebude a že si naše
sídliská zachovajú svoju tvár. Snažíme sa
to zaistiť napríklad cez nové územné plány zón, ktoré sme začali obstarávať pre
Pošeň či Prievoz. Časť Nív sa stane novým skutočným centrom celej Bratislavy.
Verím, že o 30 rokov sa podarí vyriešiť tie
najzložitejšie témy: najmä dopravu a nový
nosný dopravný systém. Môže priniesť aj
kopu iných, úplne zásadných zmien. Možno budeme všetky zásadné rozhodnutia
robiť priamou demokraciou cez nejakú
aplikáciu. Najdôležitejšie v živote však pre
mňa boli, sú a budú vzťahy, komunitný život a aktivizmus. Vedomie, že slušnosť nie
je znakom slabosti. Pretože práve ľudia
a aktívne komunity z nás totiž robia, aj
keď sme druhý obvod, bratislavskú jednotku.

Pojem Covid-19 poznáme už skoro dva roky.
Za ten čas stihol tento vírus najskôr ľudí spojiť,
keď sme si navzájom pomáhali so šitím rúšok,
nosením potravín pre starších osamelých spoluobčanov, až nás začal čím ďalej viac rozdeľovať,
či už z dôvodu rôzneho pohľadu na opatrenia,
ale aj očkovania. Prestali sme byť ľuďmi, ktorí si
pomáhajú, ale mnoho z nás zazerá na tú ,,druhú
skupinu ľudí", len preto, lebo majú iný názor.
Môj odkaz Ružinovčanom je, aby sme si spomenuli na jar 2020 ako sme si navzájom pomáhali,
na súdržnosť a spolupatričnosť. Neodsudzujme

ľudí, ak sa dali zaočkovať, alebo keď sa naopak
očkovať nechcú, alebo sa boja. Ale chráňme sa,
nevystavujme riziku nákazy ani seba, ani svoje
okolie. Keď máme pocit, že sme chorí, ostaňme
doma a vyliečme sa. Zdravie máme len jedno a to
si musíme chrániť. Buďme, prosím, znovu ľuďmi
a pomáhajme si navzájom, lebo len spoločne sa
nám podarí vyhrať nielen nad vírusom, ale aj nad
akoukoľvek ďalšou nástrahou. Svet sa už asi stále bude deliť na pred korounou a po korone, ale
je na nás aby sme ho spravili lepším, ale musíme
začať od seba.

Petra Kurhajcová, SME Ružinov (Trávniky)
Informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu
sa na nás valia zo všetkých strán, a ľudia majú celého tohto humbuku už plné zuby. Preto si myslím,
že otváranie témy, ktorá by mala byť výsostne parketou odborníkov, mám na mysli tých ozajstných,
na pôde RE nie je úplne šťastný nápad. Napriek
tomu by som chcela Ružinovčanom odkázať toto.
V poslednej dobe vnímam, že arogancia, násilné
prezentovanie vlastného názoru, totálny neúcta
voči autoritám a vlastne všetkému, čo ma nejakým
spôsobom obmedzuje, bez ohľadu na to, či moje

správanie neobmedzuje práva niekoho iného, drzé,
výsmešné a často urážlivé vyjadrenia na adresu
ľudí s odlišným názorom, vyhrážky a pod. naberá
na obrátkach a stalo sa akýmsi národným športom.
A preto, akýkoľvek je Váš názor na tému koronavírusu a s tým súvisiace témy, akýkoľvek je váš politický názor, lebo korona žiaľ JE politická téma, buďte
k sebe navzájom tolerantní, ohľaduplní. Neubudne
z Vás, verte mi. Láskavosť je voľba. Zvoľme si ju.
Lebo inak to tu môžeme rovno zabaliť.

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka)
V prvom rade by som sa chcel poďakovať lekárom, sestrám, zdravotníckemu a administratívnemu personálu, ktorý pomohol zvládnuť nielen
prvé dve vlny pandémie, ale aj obrovský nápor
na očkovacie kapacity v Bratislave. S tým súvisí
moje druhé poďakovanie – viac ako 60% občanov
u nás je dnes očkovaných aspoň jednou dávkou,
pri občanoch starších ako 50 rokov je to dokonca viac ako 70% zaočkovaných. Práve vďaka nim
dnes v Ružinove zatiaľ nezažívame obmedzenia
spojené s príchodom tretej vlny pandémie. Ko-

niec leta a začiatok jesene tradične prináša viacero kultúrnych či športových podujatí, na ktoré sme dlho čakali, či poskytuje možnosť využiť
posledné voľné dni na relax v prírode či posedenia s rodinou a priateľmi. Tretej vlne pandémie
sa zrejme nevyhneme, môžeme ju však zvládnuť
oveľa lepšie. Chcel by som preto poprosiť tých,
ktorí váhajú, aby zvážili možnosť dať sa očkovať
a ochránili tak seba aj svojich blízkych. Buďme
opatrní, a dávajme si pozor na to najcennejšie čo
máme – zdravie.

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)
Celé Slovensko je dnes z hľadiska zaočkovanosti
takmer presne v polovici. Počet zaočkovaných aspoň prvou dávkou je 2 403 564, na druhej strane
k 85% zaočkovanosti, čo je minimálna úroveň, aby
sme sa mohli cítiť bezpečne ako spoločenstvo, nám
chýba podať ešte 2 403 290 prvých dávok vakcíny.
Bratislava je na tom len o niečo lepšie. Dodnes nemáme účinnejšie riešenie v oblasti prevencie proti
ochoreniu COVID 19 ako je očkovanie. Je zrejmé,
že očkovanie nezabráni, aby nikto neochorel, ale s
určitosťou vieme, že očkovanie nás môže výrazne

ochrániť pred smrťou v prípade ochorenia na COVID19. Nik dnes nevie povedať, či po tretej vlne
pandémie nepríde ďalšia, v zmutovanej podobe.
Preto jediné, čo môžeme odporúčať najmä našim
spoluobčanom nad 60 rokov, ale nielen im, aby sa
určite, ak im to ich zdravotný stav dovoľuje, dali čo
najskôr zaočkovať. A hrozba zbytočnej smrti nie je
jediným nebezpečenstvom, ale aj dlhotrvajúce následky po prekonaní ťažkého priebehu ochorenia.
Aj voči tomu môže pomôcť práve očkovanie.

www.tvr.sk
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Inzercia

TELEVÍZIA RUŽINOV
V NOVOM

S MOBILNOU APLIKÁCIOU SUSED SLOVNAFT MÁTE
INFORMÁCIE Z RAFINÉRIE PRIAMO V DLANI

Počas letných mesiacov sme vôbec neoddychovali, ale naplno
sa vrhli do rekonštrukcie vysielacieho štúdia. Od septembra
tak môžete na televíznej obrazovke vidieť všetky naše štúdiové
relácie v novom šate. Prstom na mape, Neobyčajné osobnosti,
Relax, relácia o zdraví Ergo či magazín pre seniorov.

Slovnaft so svojimi takmer 3500 zamestnancami je už desaťročia súčasťou ružinovskej komunity. Mnohí jeho zamestnanci
v Ružinove aj priamo bývajú. Tí zvyčajne vedia, keď sa v rafinérii niečo deje a keď niečo vidieť, počuť či cítiť aj za jeho bránami. Obvykle však Slovnaft spracováva ropu a vyrába palivá či plasty bez rušivých vplyvov. Spoločnosť pritom svoje výrobné
zariadenia pravidelne odstavuje, aby ich skontrolovala, opravila a zmodernizovala. Jesenný cyklus odstávok sa v Slovnafte
začal v septembri a jeho cieľom je zaistiť bezpečné prevádzkovanie zariadení a zlepšiť environmentálne parametre výroby –
znížiť spotrebu energií a objem vypúšťaných emisií.

Aj keď sú to naše klasiky, napriek tomu aj tie prešli redizajnom. Už na prvý pohľad tak sálajú ešte príjemnejšiu energiu.
Pevne veríme, že moderný vzhľad ulahodí vašim očiam a naše
relácie sa vám budú v novej televíznej sezóne pozerať ešte
o čosi lepšie.

BEZPEČNÉ ODSTAVENIE
TECHNOLÓGIÍ

UPC
• analóg - kanál CH87
• digitál - poz.71 frek. 578 Mhz
TELEKOM MAGIO
• digitálne vysielanie
v HD: pozícia 609, 214*
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Adalbert Ludwig Balling: Šťastný je ten, kto má priateľov
...(dokončenie v tajničke krížovky).

Prvým krokom pri povinnej údržbe, opravách a modernizácii je bezpečné odstavenie technológií. Tento manéver vždy
sprevádzajú javy, ako spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hlučnosť a v závislosti od poveternostných podmienok
aj zvýšený zápach. Tento raz sú sprievodné javy mierne, keďže Slovnaft odstavuje
najmä menšie rafinérske zariadenia a pri
kľúčových výrobných jednotkách vykoná
opravy za chodu. Podobné javy sprevádzajú následne aj nábeh výrobných jednotiek po opravách a údržbe.
UŽITOČNÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA
V dobre fungujúcej komunite platí, že
dobrý sused dá vždy vedieť, keď sa
chystá niečo opravovať, rekonštruovať
a keď to môže ovplyvniť komfort jeho
susedov. Aj Slovnaft o svojich plánovaných činnostiach pravidelne informuje.
Aby sa dostal ešte bližšie ku každému, kto má záujem o dianie vo svojom
okolí, vytvoril mobilnú aplikáciu Sused
Slovnaft. V nej nájdete všetky dôležité
informácie o tom, čo sa v rafinérii deje
a ako tieto činnosti môžu vnímať ľudia
z okolia. V prehľadnom kalendári sú zaznamenané javy, ktoré môžu činnosti

krúženie
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v rafinérii sprevádzať, v súhrnnej správe sú zas všetky informácie rozpísané.
Aplikácia obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe
Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich
s rafinériou. Chcete niečo vo svojom
okolí zlepšiť? Nazrite do aplikácie, možno tam nájdete inšpiráciu pre svoj projekt.
ČERSTVÉ SPRÁVY
OD SUSEDA SLOVNAFTU
Aplikáciu Sused Slovnaft si stiahnete
bezplatne v App Store pre iOS alebo
v Google Play pre Android. Aplikácia
nevyžaduje prihlasovanie, je určená
pre obyvateľov mestských častí a obcí
v okolí Slovnaftu, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o životné prostredie
a komunálny život. Aplikáciu aktualizujeme vždy, keď je to potrebné, pretože aj pri najväčšej opatrnosti môže
v rafinérii nastať mimoriadna udalosť.
Vtedy zvyčajne aj okolie vidí, že sa
v rafinérii niečo deje. Ak máte v telefóne aplikáciu Sused Slovnaft, nemusíte tápať ani cítiť hnev – pretože si
v nej viete prečítať, čo sa deje, aké to má
následky aj ako dlho mimoriadna situácia potrvá.

MONITORUJEME KVALITU
OVZDUŠIA
V aplikácii nájdete aj aktuálne informácie o kvalite ovzdušia v okolí rafinérie.
Slovnaft ako prvý priemyselný subjekt
na Slovensku sprístupnil širokej verejnosti údaje z troch monitorovacích
staníc, ktoré sa nachádzajú v Rovinke,
Podunajských Biskupiciach a vo Vlčom Hrdle. Tie merajú prítomnosť imisií v ovzduší od ozónu (O3), cez oxidy
dusíka (NO, NO2, NOx) a oxid siričitý
(SO2) až po B-T-X (benzén, toluén, xylén) a tuhé znečisťujúce látky PM10
a PM2,5. Monitorovacie stanice zachytávajú vplyvy Slovnaftu, dopravy, ako
aj ďalších znečisťovateľov. Spoločnosť
všetky tri stanice od roku 2019 postupne zmodernizovala.
VEDIEŤ ZNAMENÁ ROZUMIEŤ
Informácie vraj vedú k pochopeniu
a pochopenie tvorí lepšie medziľudské vzťahy. Aplikácia Sused Slovnaft
poskytuje Ružinovčanom dostatok
informácií, aby Slovnaft nebol niečím
záhadným, ale transparentnou spoločnosťou, ktorá vyrába špičkové palivá aj
plasty, zamestnáva tisícky ľudí a patrí k
trom najmodernejším rafinériám Európy
aj svojím spôsobom komunikácie.

OČKOVAŤ

SA DÁ AJ BEZ
REGISTRÁCIE

Očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti
ochoreniu Covid-19 a štát ho každému
záujemcovi poskytuje bezplatne. V súčasnosti
nie je nutné sa registrovať. Kompletný zoznam
miest a časov, kedy môže verejnosť využiť
očkovanie bez registrácie, nájdete na stránke
ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk

Aktuálne platné opatrenia v jednotlivých
okresoch nájdete na www.automat.gov.sk

