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AKTUALITA
RUŽINOV ZÍSKA VLČIE HRDLO
Konečne! Po desiatkach rokov Ružinov získa pozemky a komunikácie v lo-
kalite tzv. Pohotovostného sídliska a vďaka tomu už bude vedieť poskytovať 
služby, ktoré doposiaľ nemohol.

Situácia vo Vlčom hrdle bola odjakživa iná 
ako v ostatných častiach Ružinova a dokon-
ca aj množstvo Ružinovčanom ho mylne 
považuje za súčasť susedných Podunaj-
ských Biskupíc. Domáci sa dlho dovolávali 
služieb, ktoré boli vo zvyšku mestskej časti 
samozrejmosťou. 

Dôvod však bol jednoduchý. Pozemky a ko-
munikácie v tejto lokalite boli vo vlastníctve 

Slovnaftu a mestská časť nemôže investovať 
financie z rozpočtu, ak nejde o jej majetok 
alebo majetok, ktorý by jej bol zverený do 
správy. Ešte aj dnešní štyridsiatnici si pamä-
tajú, že v tamojších bytovkách bývali ako  
v služobných bytoch zamestnanci rafinérie. 
Byty sa postupne odpredávali, ale pozemky 
a komunikácie patrili aj naďalej Slovnaftu.

Ružinov preto veľmi intenzívne rokoval  
s vedením tejto spoločnosti o zverení ma-
jetku do správy mestskej časti. Prvým prí-
kladom tejto spolupráce, ktorý sa podarilo 
dohodnúť v rekordne krátkom čase ešte 
pred letom 2019, boli dve zanedbané det-
ské ihriská. Slovnaft ich zrekonštruoval na 
vlastné náklady (za viac ako 30-tisíc eur),  
a potom ich zveril do správy Ružinova.

Tá najväčšia zmena však obyvateľov Vlčie-
ho hrdla čaká teraz. Niekoľko dní po uzá-
vierke tohto čísla Ružinovského Echa budú 
poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovať 
o materiáli, na základe ktorého spoločnosť 
Slovnaft prevedie do vlastníctva mestskej 
časti cesty, chodníky a parkovacie plochy 
a ostatné pozemky dostane do prenájmu 
za euro. Vďaka tomu už od jari bude môcť 
mestská časť zabezpečovať vo Vlčom hrdle 
kosenie, vysýpanie košov a ďalšiu bežnú 
údržbu.

KALENDÁR
28. sep.    Poslanecké stredy: 
   Michaela Biharyová 

(Trávniky)

5. okt.    Poslanecké stredy: 
  Peter Herceg  

(Pošeň)

12. okt.    Poslanecké stredy: 
   Mária Barancová 

(Prievoz)

19. okt.    Poslanecké stredy: 
   Kamil Bodnár  

(Štrkovec)

26. okt.    Poslanecké stredy: 
  Maroš Mačuha (Ostredky)

NOVÁ ŠKOLA VO VÝSTAVBE 
PRIBUDNE 9 TRIED AJ TELOCVIČŇA 
Posledná nová základná škola bola v Ružinove postavená pred asi 55 rokmi. Odvtedy však v našej mestskej časti 
pribudlo asi 40-tisíc obyvateľov, ale škola žiadna. Až doteraz. Po Tomášikovej a Medzilaboreckej sa začína stavať 
aj na Ostredkovej.  

Nová škola na Ostredkovej by v každom 
inom meste bola samostatnou plnohod-
notnou základnou školou, u nás v Ruži-
nove rozšíri kapacity existujúcej “modrej” 
školy. Pribudne 9 tried, odborné kabinety 
aj moderná telocvičňa s kapacitou až 500 
ľudí, ktorá bude slúžiť aj športovým klu-
bom a verejnosti. 

Výstavba by mala byť ukončená do jedné-
ho roka. V areáli sú už ťažké stroje, polo-
žený je aj základný kameň. Po dokončení 
bude budova patriť medzi najmodernejšie 
a  najekologickejšie školy v hlavnom mes-
te. Dokazuje to plánované vybavenie. Jeho 

súčasťou budú totiž tepelné čerpadlá, so-
lárne panely, zelená strecha, či vnútorná 
rekuperácia vzduchu. 

V roku 1966, keď sa škola otvárala, mala 
25 kmeňových tried a deti do nej chodili  
v dvojzmennej prevádzke. Dnes má 37 
kmeňových tried a deti sa v nej už nestrie-
dajú, ale všetky začínajú vyučovanie ráno  
v rovnakom čase. Každý rok pribúdajú šty-
ri prvácke triedy a bolo by ich aj viac, keby 
to kapacita dovolila. O Ostredkovú je totiž 
mimoriadny záujem. Podľa hodnotenia 
INEKO je to tretia najlepšia škola v Brati-
slavskom kraji a 20. na Slovensku. 

Financie na výstavbu pôjdu najmä z fon-
dov Európskej únie, čomu predchádzali 
intenzívne vyjednávania zástupcov župy 
o tom, že aj Bratislava má mať právo čer-
pať europeniaze na výstavbu základných 
škôl.  Spolu s Tomášikovou, kde sa Ruži-
novu podarilo získať budovu novej školy, 
a finišujúcou výstavbou na Medzilaborec-
kej, je Ostredková už treťou školou, ktorá 
v posledných rokoch rastie v Ružinove. 
 
V našej mestskej časti sa však kladie dô-
raz aj na miesta v materských školách.  
V súčasnosti sa spúšta otvorenie dvoch 
predškolských zariadení. 

AKÝ BOL RUŽINOV:  
STARÁ ASTROVÁ 
Astrová ulica v časti Trávniky je jednou 
z tých ulíc, ktorá dostala pomenova-
nie po veľkom množstve kvetov, kto-
ré sa tam nachádzali. Pred 50 rokmi,  
v roku 1972, z ktorého pochádza aj fo-
tografia, na tom mieste nestáli bytového 
domy. Miesto, kde je v súčasnosti  detské 
ihrisko, vtedy skrášľovali drevené sochy.   

Ak máte aj vy historické zábery či foto-
grafie z Ružinova, pošlite nám ich na-
skenované na adresu fotky@ruzinov.sk  
a my ich radi uverejníme. foto: Mária chrenčíková

INZERCIA

 www.generea.com

ZVAŽUJETE predaj nehnuteľnosti?
HĽADÁTE nové bývanie?
RIEŠITE vašu fi nančnú alebo bytovú situáciu?
HĽADÁME BYTY V AKOMKOĽVEK STAVE pre našich klientov.

 Ponúkame rozumné riešenia, platíme v hotovosti. 
 Pomáhame ľuďom odborne riešiť situácie spojené s bývaním.

 RADI POMÔŽEME AJ VÁM
Richard RADAČOVSKÝ 
+421 911 885 331
radacovsky@generea.com

VIANOČNÝ 
PRÍSPEVOK
Ružinovské rodiny v hmotnej alebo 
náhlej núdzi, ktoré majú nezaopat-
rené deti, majú nárok na vianočný 
príspevok. 

Výška príspevku:

Rodina s 1 dieťaťom - 150 eur 
Rodina s 2  deťmi - 170 eur 
Rodina s viac ako 2 deťmi - 200 eur  

Rodiny, ktoré tento rok už získali ne-
jakú finančnú pomoc, majú nárok na 
80 eur.  

Spolu so žiadosťou o príspevok je 
nutné doložiť všetky potrebné do-
kumenty, ktoré preukazujú nárok na 
vianočný príspevok. Záujemcovia si 
môžu podať žiadosť do 15. 11. 2022 
na Miestnom úrade Ružinov, Miero-
vá 21. 

Žiadosť nájdete na www.ruzinov.sk, 
alebo si môžete vyzdvihnúť v Kan-
celárii prvého kontaktu priamo na 
miestnom úrade na Mierovej 21.

Bližšie informácie vám radi 
poskytnú na telefónnom čísle 
02/48 28 44 51 alebo 02/48 28 44 
04, prípadne ich získate osobne 
priamo na úrade na referáte so-
ciálnych služieb.  
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VOĽBY 2022 
KANDIDÁTI DO RUŽINOVSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
29. októbra 2022 čakajú Slovensko historicky prvé spojené voľby, jeden deň to budú komunálne aj župné voľby. 
Prinášame vám prehľad kandidátov, z ktorých si budú môcť vyberať obyvatelia Ružinova. Zoznamy sú v podobe,  
v akej boli oficiálne zverejnené v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa.

Kandidáti na starostu

1.  Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravot-
níčka, Národná koalícia / nezávislí kan-
didáti

2.  Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, sta-
rosta, Tím Ružinov

3.  Jana Jányová, 35 r., marketingová mana-
žérka, Smer - sociálna demokracia, Re-
publika, Domov národná strana   

4.  Peter Strapák, Ing., 45 r., IT architekt, 
nezávislý kandidát

5.  Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovné-
ho ruchu, nezávislý kandidát 

Kandidáti na poslancov

Volebný obvod číslo 1 – 
NIVY (volia sa 3 poslanci)

1.  Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravot-
níčka, Národná koalícia / nezávislí kan-
didáti

2.  Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca 
starostu, Tím Ružinov

3.  Vladimír Kovalčík, 65 r., dôchodca, 
Strana moderného Slovenska (sms)

4.  Monika Kozelová, Mgr., 61 r., dramatur-
gička, poslankyňa Národnej rady Slo-
venskej republiky, Tím Ružinov

5.  Pavol Pánik, 51 r., osvetľovač, Smer - so-
ciálna demokracia, Republika, Domov 
národná strana   

6.  Marek Pokrývka, Mgr., 34 r., motoristic-
ký a technologický novinár, Team Brati-
slava, Progresívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita

7.  Ivan Prokop, 42 r., prevádzkar ubytova-
cieho a rekreačného zariadenia, Tím 
Ružinov 

8.   Adrian Šándorčín, Mgr., 47 r., advokát, 
Hlas - sociálna demokracia

9.  Katarína Šimončičová, Ing., 74 r., ochra-
nárka, poslankyňa miestneho zastupiteľ-

stva, Team Bratislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solidarita  

10.  Ľuboš Šmidák, Mgr., 42 r., manažér, 
učiteľ, tlmočník, nezávislý kandidát

11.  Marek Tomašek, Ing., 36 r., projektový 
manažér, Spolu – občianska demokra-
cia,  Demokratická strana, Ods - ob-
čianski demokrati Slovenska, Šanca

12.  Lucia Venczelová, JUDr., 39 r., advo-
kátka, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

Volebný obvod číslo 
2 – STARÝ RUŽINOV 
(volia sa 2 poslanci)

1.  Tomáš Alscher, Ing., MPH, 38 r., riaditeľ 
Národného onkologického ústavu, Tím 
Ružinov

2.  Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., 
marketingový manager, Smer - sociálna 
demokracia, Republika, Domov národ-
ná strana

3.  Petra Kurhajcová, Ing., 42 r., poslankyňa 
za mestskú časť, podnikateľka, Spolu – 
občianska demokracia, Demokratická 
strana, Ods - občianski demokrati Slo-
venska, Šanca  

4.  Ľubor Markech, JUDr., LL.M., MBA, 31 
r., právnik, Hlas – sociálna demokracia

5.  Adam Nochta, 30 r., marketingový špe-
cialista, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

6.  Alena Novotná, Mgr., 36 r., projektová 
menežérka, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí

7.  Ján Palenčár, 47 r., prezident asociácie 
realitných kancelárií, Tím Ružinov

8.  Michal Páleník, Mgr., Ing., PhD., 43 r., 
vysokoškolský pedagóg, Team Bratisla-
va, Progresívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita

9.  Ján Polčic, 48 r., masér, Národná koalícia 
/ nezávislí kandidáti

10.  Miloslava Šavelová, Ing., 71 r., dlhoroč-
ná riaditeľka ZOO, Hlas – sociálna de-
mokracia

11.  Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestov-
ného ruchu, nezávislý kandidát 

Volebný obvod číslo 
3 – RUŽOVÁ DOLINA 
(volia sa 2 poslanci)

1.  Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, Hlas 
– sociálna demokracia

2.  Miroslav Bílik,  54 r., organizátor chari-
tatívnych podujatí, Tím Ružinov

3.  Jozef Bodlák, Ing., 65 r., dôchodca, Team 
Bratislava, Progresívne Slovensko, Slo-
boda a solidarita

4.  Juraj Jánoš, Ing., 35 r., autorizovaný sta-
vebný inžinier, súdny znalec, Spolu – 
občianska demokracia, Demokratická 
strana, Ods - občianski demokrati Slo-
venska, Šanca

5.  Viliam Kadera, 67 r., dôchodca, Smer - 
sociálna demokracia, Republika, Do-
mov národná strana   

6.  Pavol Krajčík, BSBA, 49 r., projektový 
manažér, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

7.  Peter Šolc, 61 r., podnikateľ, Smer - soci-
álna demokracia, Republika, Domov ná-

rodná strana   

8.  Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec 
mestskej časti, projektový manažér, Tím 
Ružinov

Volebný obvod číslo 
4 – TRÁVNIKY (volia 
sa 3 poslanci)

1.  Michaela Biharyová, JUDr., 37 r., práv-
nička, štátna zamestnankyňa, Tím Ruži-
nov

2.  Martin Ferák, Mgr., 50 r., podnikateľ, 
Tím Ružinov

3.  Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., property 
menežérka,  Spolu – občianska demok-
racia, Demokratická strana, Ods - ob-
čianski demokrati Slovenska, Šanca

4.  Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 48 
r., kontrolór v samospráve, Starostovia a 
nezávislí kandidáti

5.  Janka Hrádková, Ing., Mgr., 46 r., admi-
nistratívna zamestnankyňa, Starostovia 
a nezávislí kandidáti

6.  Anna Husárová, 69 r., dôchodkyňa, 
Smer - sociálna demokracia, Republika, 
Domov národná strana

7.  Andrea Kováčová, 46 r., lektorka anglic-
kého jazyka, Srdce – slovenská národná 
jednota – strana vlastencov

8.  Karolína Lupták Sigmundová, MSc., 33 
r., analytička pre riadenie kreditného ri-
zika v banke, Team Bratislava, Progre-
sívne Slovensko, Sloboda a solidarita  

9.  Jakub Mydla, Ing., 33 r., stavebný inži-
nier, Team Bratislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solidarita 

10.  Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, 
Nova, Občianska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, demokratická únia Slo-
venska, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, kresťanská 
únia (kú), zmena zdola

11.  Juraj Polčič, Mgr., 39 r., sociálny pra-
covník, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Za ľudí 

12.  Simona Silvia Richterová, 22 r., štu-
dentka, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

13.  Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., 
kontrolór hokejového zväzu, advokát, 
Starostovia a nezávislí kandidáti 

14.  Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M. , 38 r., 
právnik, Hlas – sociálna demokracia

Volebný obvod číslo 5 – 
POŠEŇ (volia sa 3 poslanci)

1.  Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, sys-
témový inžinier, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zmena zdola

2.  Martin Gála, Mgr., 30 r., pedagogický 
pracovník, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí

3.  Róbert Grega, Bc., 36 r., osobný bankár, 
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita

4.  Leo Havlíček, Ing., 58 r., štátny zamest-
nanec, Hlas - sociálna demokracia  

5.  Peter Herceg, Mgr., 49 r., projektový ma-
nažér, poslanec miestneho zastupiteľ-
stva, Team Bratislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solidarita

6.  Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., expert na ži-
votné prostredie, Hlas – sociálna de-
mokracia 

7.  Matej Kučera, Mgr., 34 r., štátny zamest-
nanec, Tím Ružinov

8.  Katarína Matejčíková, Mgr., 29 r., histo-
rička umenia, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí

9.  Matúš Méheš, JUDr., 42 r., advokát, Tím 
Ružinov

10.  Rudolf Orlický, 72 r. dôchodca, Smer - 
sociálna demokracia, Republika, Do-
mov národná strana   

11.  Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysoko-
školská pedagogička, Tím Ružinov

12.  Lucia Štasselová, Ing. arch., 63 r., archi-
tektka, poslankyňa mestského zastupi-
teľstva, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

Volebný obvod číslo 
6 – PRIEVOZ (volia 
sa 3 poslanci)

1.  Mária Barancová, PaedDr., 61 r., špeciál-
na pedagogička, Tím Ružinov

2.  Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, Team 
Bratislava, Progresívne Slovensko, Slo-
boda a solidarita

POŠEŇ 

OSTREDKY 

TRÁVNIKY 

PRIEVOZ

RUŽOVÁ DOLINA

NIVY

ŠTRKOVEC

STARÝ RUŽINOV

TRNÁVKA

Redakcia nezodpovedá za prípadné posuny v číslovaní zoznamov po uzávierke RE ani za obsah uvádzaných informácií.Redakcia nezodpovedá za prípadné posuny v číslovaní zoznamov po uzávierke RE ani za obsah uvádzaných informácií.
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3.  Slavomír Drozd, Ing., 57 r., dizajnér, 
Hlas - sociálna demokracia

4.  Monika Ďurajková, Ing., 35 r., ekonóm-
ka, poslankyňa miestneho zastupiteľ-
stva, Team Bratislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solidarita

5.  Nikolaj Gečevský, 45 r., veliteľ hasičské-
ho zboru, koordinátor záchranných zlo-
žiek, Tím Ružinov  

6.  Pavol Hanzlík, Dipl. Ing., 59 r., chemik, 
Srdce - slovenská národná jednota - 
strana vlastencov

7.  Miroslav Janíček, 36 r., VZT technik,  
Smer - sociálna demokracia, Republika, 
Domov národná strana   

8.  Martin Kalináč, Mgr., 30 r., športový od-
borník,  Hlas - sociálna demokracia

9.  Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny ma-
nažér,  Smer - sociálna demokracia, Re-
publika, Domov národná strana   

10.  Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, 
učiteľ, Spolu – občianska demokracia, 
Demokratická strana, Ods - občianski 
demokrati Slovenska, Šanca

11.  Jana Lehocká, Ing., 56 r., ekonómka, 
Tím Ružinov

12.  Vladimír Németh, 57 r., živnostník, 
Srdce - slovenská národná jednota - 
strana vlastencov

13.  Michal Sebíň, RNDr., PhD., 41 r., riadi-
teľ, predseda občianskeho združenia, 
Team Bratislava, Progresívne Sloven-
sko, Sloboda a solidarita

Volebný obvod číslo 
7 – ŠTRKOVEC (volia 
sa 3 poslanci)

1.  Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a 
SEO špecialista, poslanec miestneho za-
stupiteľstva, Team Bratislava, Progresív-
ne Slovensko, Sloboda a solidarita

2.  František Bolgáč, Ing., 46 r., obchodný 
manažér, poslanec miestneho zastupiteľ-
stva,  Team Bratislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solidarita

3.  František Fabián, Ing., MBA, 46 r., riadi-
teľ, manažér, predseda predstavenstva, 
Tím Ružinov 

4.  Jozef Hudák, Ing., 40 r., IT manager, 
správca bytového domu, Team Bratisla-
va, Progresívne Slovensko, Sloboda a 

solidarita

5.  Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna 
radkyňa, Tím Ružinov

6.  Šimon Mega, Ing., 39 r., prevádzkar lo-
denice, Tím Ružinov

7.  Robert Müller, 65 r., dopravný konzul-
tant, dôchodca, Hlas - sociálna demok-
racia

8.  Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, šo-
fér autobusu, Spolu – občianska demok-
racia,   Demokratická strana, Ods - ob-

čianski demokrati Slovenska, 
Šanca

Volebný obvod číslo 
8 – OSTREDKY (volia 
sa 3 poslanci)

1.  Ivan Beňo, PhDr., 54 r., vysokoškolský 
pedagóg, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

2.  Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a 
producent, Hlas - sociálna demokracia

3.  Matúš Grznár, Mgr., 41 r., riaditeľ v me-
dzinárodnej IT firme, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, Sloboda a soli-
darita

4.  Marianna Kováčová, Mgr., 47 r., zdra-
votná sestra, Smer - sociálna demokra-
cia, Republika, Domov národná strana   

5.   Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 49 r., orga-
nizátor kultúrnych podujatí, Tím Ruži-
nov

6.  Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dô-
chodca, Smer - sociálna demokracia, 
Republika, Domov národná strana   

7.    Katarína Nádaská, Mgr., PhD., 54 r., za-
mestnankyňa vo verejnej správe, Team 
Bratislava, Progresívne Slovensko, Slo-
boda a solidarita

8.    Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca 
starostu, Tím Ružinov

9.  Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., eko-
nóm, Tím Ružinov     

Volebný obvod číslo 
9 – TRNÁVKA (volia 
sa 3 poslanci)

1.  Peter Brťka, Mgr., 53 r., pedagogický 
pracovník, Hlas – sociálna demokracia

2.  Michaela Jakubová, MUDr., 38 r., lekár-

ka, Kresťanskodemokratické hnutie, Za 
ľudí

3.  Jana Jányová, 35 r., marketingová mana-
žérka, Smer - sociálna demokracia, Re-
publika, Domov národná strana  

4.  Michal Kečkéš, Bc., 30 r., zástupca vedú-
ceho prevádzky, Team Bratislava, Prog-
resívne Slovensko, Sloboda a solidarita

5.  Dário Kočíšek, Mgr., 55 r., manažér pre-
vádzkového úseku, nezávislý kandidát

6.    Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., po-
radca pre oblasť sociálnych vecí, Team 
Bratislava, Progresívne Slovensko, Slo-
boda a solidarita

7.  Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, Ná-
rodná koalícia / nezávislí kandidáti

8.  Marián Megyes, 54 r., manažér,  Národ-
ná koalícia / nezávislí kandidáti

9.  Robert Molnár, Mgr., 51 r., riaditeľ ko-
munálneho podniku, Tím Ružinov

10.  Silvia Pilková, 48 r., spisovateľka, Tím 
Ružinov

11.  Dávid Staruch, Bc., MBA, 38 r., odbor-
ník v oblasti informačných technológií 
a dátového inžinierstva, Team Bratisla-
va, Progresívne Slovensko, Sloboda a 
solidarita

12.  Peter Strapák, Ing., 45 r., IT architekt, 
nezávislý kandidát

13.  Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej 
firmy, Smer - sociálna demokracia, Re-
publika, Domov národná strana   

VOĽBY 2022 
KANDIDÁTI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Ďalšie dva biele volebné lístky, ktoré dostanete vo volebnej miestnosti, sa týkajú voľby primátora hlavného mesta  
a poslancov mestského zastupiteľstva. V tomto prípade už poslancov volia všetci Ružinovčania len z jedného zo-
znamu - volebným obvodom je Ružinov.

Kandidáti na primátora

1.  Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Ná-
rodná koalícia / nezávislí kandidáti

2.  Martin Jakubec, PhDr., PhD., 38 r., ma-
nažér, Kotlebovci - ľudová strana Naše 
Slovensko

3.  Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta, Sme 
rodina, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, 
Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. 
regióny

4.  Milena Minichová, Mgr. art., 40 r., he-
rečka, Strana moderného Slovenska 
(sms)

5.  Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta 
miestneho úradu, manažér investičnej 
firmy, Nova, Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia 
(kú), zmena zdola

6.  Peter Poláček, Ing., 54 r., štatutárny zá-
stupca spoločnosti, Hnutie občan národ 
spravodlivosť

7.  Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, 
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

8.  Matúš Vallo, Ing. arch., 45 r., primátor, 
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita

9.  Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život - 
národná strana

Kandidáti na poslancov

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

1.  Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, Hlas 
- sociálna demokracia

2.  Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravot-
níčka, Národná koalícia / nezávislí kan-
didáti

3.  Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a 
SEO špecialista, poslanec miestneho za-
stupiteľstva, Team Bratislava, Progresív-
ne Slovensko, Sloboda a solidarita

4.  Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, nezávis-
lý kandidát

5.  Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a 
producent, Hlas - sociálna demokracia

6.  Slavomír Drozd, Ing., 57 r., dizajnér , 
Hlas - sociálna demokracia

7.  Monika Ďurajková, Ing., 35 r., ekonóm-
ka, poslankyňa miestneho zastupiteľ-
stva, Team Bratislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solidarita

8.  František Fabián, Ing., MBA, 46 r., riadi-
teľ, manažér, predseda predstavenstva, 
Tím Ružinov

9.  Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., občianska 
aktivistka, Demokratická strana, Ods - 
občianski demokrati Slovenska, Spolu - 
občianska demokracia, Šanca

10.  Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, 
systémový inžinier, Nova, Občianska 
konzervatívna strana, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, Obyčaj-
ní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
nova, kresťanská únia (kú), zmena zdo-
la

11.  Marek Gabonay, Mgr., 43 r., manažér 
IT spoločnosti, Team Bratislava, Prog-
resívne Slovensko, Sloboda a solidarita

12.  Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca 
starostu, Tím Ružinov

13.  Martin Gála, Mgr., 30 r., pedagogický 
pracovník, Sme rodina, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľ-
ba a umiernení, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Ma-
ďari. národnosti. regióny

14.  Nikola Gečevský, 45 r., veliteľ hasičské-
ho zboru a koordinátor záchranných 
zložiek, Nova, Občianska konzervatív-
na strana, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), nova, kresťan-
ská únia (kú), zmena zdola

15.  Miloslav Hrádek, JUDr. Mgr., LL.M., 
48 r., kontrolór v samospráve, Starosto-
via a nezávislí kanditáti

16.  Janka Hrádková, Ing. Mgr., 46 r., admi-
nistratívna zamestnankyňa, Starosto-
via a nezávislí kanditáti

17.  Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, sta-
rosta, Tím Ružinov

18.  Jana Jányová, 35 r., marketingová ma-
nažérka, Domov národná strana

19.  Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny ma-
nažér, Smer - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana

20.  Branislav Kaliský, Ing. arch., 54 r., ar-
chitekt, Nova, Občianska konzervatív-
na strana, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), nova, kresťan-
ská únia (kú), zmena zdola

21.  Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., živnostník, 
Hlas - sociálna demokracia

22.  Igor Kopecký, Ing., 65 r., manažér, Ná-
rodná koalícia / nezávislí kandidáti

23.  Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., 
marketingový manager, Smer - sociál-
na demokracia, Slovenská národná 
strana

24.  Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, 
učiteľ, Demokratická strana, Ods - ob-
čianski demokrati Slovenska, Spolu - 
občianska demokracia, Šanca

25.  Andrea Kováčová, 46 r., lektorka an-
glického jazyka, Srdce - slovenská ná-
rodná jednota - strana vlastencov

26.  Monika Kozelová, Mgr., 61 r., poslan-
kyňa parlamentu, Nova, Občianska 
konzervatívna strana, v, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zmena zdola

27.  Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna 
radkyňa, nezávislá kandidátka

28.  Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., po-
radca pre oblasť sociálnych vecí, Team 
Bratislava, Progresívne Slovensko, Slo-
boda a solidarita

29.  Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dô-
chodca, Smer - sociálna demokracia, 
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Slovenská národná strana

30.  Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, Ná-
rodná koalícia / nezávislí kandidáti

31.  Marián Megyes, 54 r., manažér, Národ-
ná koalícia / nezávislí kandidáti

32.  Matúš Meheš, JUDr., 42 r., advokát, 
Sme rodina, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. ná-
rodnosti. Regióny Jakub Nedoba, Mgr., 
34 r., publicista, Nova, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, demo-
kratická únia Slovenska, Obyčajní ľu-
dia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zmena zdola

33.  Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, 
Nova, Občianska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, demokratická únia Slo-
venska, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), nova, kresťanská 
únia (kú), zmena zdola

34.  Rudolf Orlický, 72 r., dôchodca, Smer 
- sociálna demokracia, Slovenská ná-
rodná strana

35.  Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca 
starostu, Tím Ružinov

36.  Dušan Pekár, JUDr. Ing., 58 r., dlhový 
poradca, Sme rodina, Kresťanskode-
mokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľ-
ba a umiernení, Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Ma-
ďari. národnosti. regióny

37.  Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysoko-
školská pedagogička, Tím Ružinov

38.  Karol Rebro, Ing. arch., 76 r., architekt, 
Sme rodina, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umier-

není, Szövetség - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. ná-
rodnosti. regióny

39.  Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, 
vodič autobusu, Demokratická strana, 
Ods - občianski demokrati Slovenska, 
Spolu - občianska demokracia, Šanca

40.  Simona Silvia Richterová, 22 r., štu-
dentka, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

41.  Denisa Saková, Ing., PhD., 46 r., 
poslankyňa, Hlas - sociálna demokra-
cia

42.  Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., eko-
nóm, Tím Ružinov

43.  Adam Síth, 23 r., študent, Smer - sociál-
na demokracia, Slovenská národná 
strana

44.  Peter Strapák, 45 r., IT architekt, nezá-
vislý kandidát

45.  Miroslava Šavelová, Ing., 71 r., porad-
kyňa, špecialistka, Hlas - sociálna de-
mokracia

46.  Katarína Šimončičová, Ing., 74 r., 
ochranárka, poslankyňa miestneho za-
stupiteľstva, Nova, Občianska konzer-
vatívna strana, Zmena zdola, demokra-
tická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), nova, 
kresťanská únia (kú), zmena zdola

47.  Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., 
kontrolór, advokát, Starostovia a nezá-
vislí kanditáti

48.  Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej 
firmy, Smer - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana

49.  Lucia Štasselová, Ing. arch., 63 r., archi-
tektka, poslankyňa mestského zastupi-
teľstva, Team Bratislava, Progresívne 
Slovensko, Sloboda a solidarita

50.  Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestov-
ného ruchu, nezávislý kandidát

51.  Jakub Vallo, MUDr., 38 r., lekár, aneste-
ziológ, poslanec mestského zastupiteľ-
stva, Team Bratislava, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a solidarita

52.  Jozef Valovič, PaedDr., 70 r., futbalový 
tréner, Starostovia a nezávislí kanditáti

53.  Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec 
mestskej časti, projektový manažér, 
Sme rodina, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umier-
není, Szövetség - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. ná-
rodnosti. regióny

54.  Martin  Vojtašovič, JUDr., LL.M., 38 r., 
právnik, Hlas - sociálna demokracia

55.  Peter Vojtko, Mgr., PhD., 35 r., hlavný 
štátny radca, geológ, Sme rodina, Kres-
ťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, 
Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 
Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Kandidáti na poslancov

Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

1.  Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, HLAS 
- sociálna demokracia

2.  Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravot-
níčka, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁ-
VISLÍ KANDIDÁTI

3.  Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a 
SEO špecialista, poslanec miestneho za-
stupiteľstva, NOVA, Občianska konzerva-
tívna strana, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kres-
ťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

4.  Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, Sloboda a 
Solidarita, Progresívne Slovensko, Team 
Bratislava

5.  Pavol Čery, 52 r., riaditeľ firmy, ZA ĽUDÍ, 
SME RODINA, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum

6.  Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a 
producent, HLAS - sociálna demokracia

7.  Monika Ďurajková, 35 r., ekonómka, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Slo-
boda a Solidarita, Progresívne Slovensko, 
Team Bratislava

8.  Nikolaus Paul Esterházy, 37 r., lektor, NÁ-
RODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI

9.  Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., občianska akti-
vistka, Demokratická strana, ODS - Ob-
čianski demokrati Slovenska, SPOLU - ob-
čianska demokracia, ŠANCA

10.  Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, systé-
mový inžinier, NOVA, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, Demo-
kratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA

11.  Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca 
starostu, TÍM RUŽINOV

12.  Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 48 
r., kontrolór v samospráve, STAROSTO-
VIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

13.  Janka Hrádková, Ing., Mgr., 46 r., admi-
nistratívna zamestnankyňa, STAROS-
TOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

14.  Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, staros-
ta, TÍM RUŽINOV

15.  Jana Jányová, 35 r., marketingová mana-
žérka, DOMOV národná strana

16.  Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny mana-
žér, SMER - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana

17.  Branislav Kaliský, Ing. arch., 54 r., archi-

tekt, NOVA, Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávis-
lé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

18.  Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., živnostník, 
HLAS - sociálna demokracia

19.  Michal Kečkéš, Bc., 30 r., zástupca vedú-
ceho prevádzky, Sloboda a Solidarita, 
Progresívne Slovensko, Team Bratislava

20.  Igor Kopecký, Ing., 65 r., manažér, NÁ-
RODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI

21.  Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., 
marketingový manager, SMER - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana

22.  Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, uči-
teľ, Demokratická strana, ODS - Občian-
ski demokrati Slovenska, SPOLU - ob-
čianska demokracia, ŠANCA

23.  Mária Kováčová, 69 r., právna poradky-
ňa, SRDCE - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ 
JEDNOTA - strana vlastencov

24.  Monika Kozelová, Mgr., 61 r., poslankyňa 
parlamentu, NOVA, Občianska konzer-
vatívna strana, Zmena zdola, Demokra-
tická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

25.  Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna rad-
kyňa, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kres-
ťanskodemokratické hnutie, Magyar Fó-
rum - Maďarské fórum

26.  Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., po-
radca pre oblasť sociálnych vecí, Sloboda 
a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team 
Bratislava

27.  Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dô-
chodca, SMER - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana

28.  Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, NÁ-
RODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI

29.  Marián Megyes, 54 r., manažér, NÁROD-
NÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDI-
DÁTI

30.  Natália Nash, PaedDr., 49 r., riaditeľka 
odboru, Sloboda a Solidarita, Progresív-
ne Slovensko, Team Bratislava

31.  Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, Demokratická únia Slo-
venska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

32.  Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca sta-
rostu, TÍM RUŽINOV

33.  Dušan Pekár, JUDr., Ing., 58 r., dlhový 
poradca, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar 
Fórum - Maďarské fórum

34.  Sylvia Pilková, 48 r., spisovateľka, ZA 
ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Magyar Fórum - Maďar-
ské fórum

35.  Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysokoškol-
ská pedagogička, TÍM RUŽINOV

36.  Ján Polčic, 54 r., masér, NÁRODNÁ KO-
ALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

37.  Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, šofér 
autobusu, Demokratická strana, ODS - 
Občianski demokrati Slovenska, SPOLU 
- občianska demokracia, ŠANCA

38.  Denisa Saková, Ing., PhD., 46 r., poslan-
kyňa, HLAS - sociálna demokracia

39.  Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., eko-
nóm, TÍM RUŽINOV

40.  Miloslava Šavelová, Ing., 71 r., poradkyňa 
špecialistka, HLAS - sociálna demokra-
cia

41.  Katarína Šimončičová, 74 r., ochranárka, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, 
Zmena zdola, Demokratická únia Slo-
venska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská 
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

42.  Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., kon-
trolór hokejového zväzu, advokát, STA-
ROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁ-
TI

43.  Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej 
firmy, SMER - sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana

44.  Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného 
ruchu, nezávislý kandidát

45.  Jakub Vallo, MUDr., 38 r., lekár - aneste-
ziológ, poslanec mestského zastupiteľ-
stva, Sloboda a Solidarita, Progresívne 
Slovensko, Team Bratislava

46.  Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec mest-
skej časti, projektový manažér, ZA ĽUDÍ, 
SME RODINA, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fó-
rum

47.  Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M., 38 r., 
právnik, HLAS - sociálna demokracia

48.  Peter Vojtko, Mgr., PhD., 35 r., geológ, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

VOĽBY 2022 
KANDIDÁTI DO ŽUPNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Modré volebné lístky sú určené pre župné voľby. Na jednom z nich môžete dať krúžok svojmu kandidátovi za žu-
pana a na druhom si vyberáte z kandidátov na poslancov. Rovnako ako v prípade voľby mestských poslancov, aj 
tu je volebným obvodom celý Ružinov.

Kandidáti na župana

1. Ivan Bošňák, Ing., 53 r., finančný mana-
žér, Demokratická strana, ODS - Občian-
ski demokrati Slovenska, SPOLU - občian-
ska demokracia, ŠANCA

2. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51 r., 
predseda samosprávneho kraja, Sloboda a 
Solidarita, Progresívne Slovensko, Team 
Bratislava

3. Milan Lopašovský, PharmDr., 59 r., dip-
lomat, STRANA MODERNÉHO SLO-
VENSKA (SMS)

4. Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, SMER 
- sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana

5. Magdaléna Sulanová, Ing., 70 r., poslan-
kyňa národnej rady, Kotlebovci - Ľudová 
strana Naše Slovensko

6. Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, 
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

7. Dušan Velič, prof., Ing., DrSc., 56 r., štát-
ny tajomník pre regióny, ZA ĽUDÍ, SME 
RODINA, Kresťanskodemokratické hnu-
tie, Magyar Fórum - Maďarské fórum

8. Štefan Zima, Mgr. art., 73 r., dôchodca, 
REPUBLIKA




Redakcia nezodpovedá za prípadné posuny v číslovaní zoznamov po uzávierke RE ani za obsah uvádzaných informácií.Redakcia nezodpovedá za prípadné posuny v číslovaní zoznamov po uzávierke RE ani za obsah uvádzaných informácií.
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POSLANKYŇA ZA

VOLEBNÝ MANUÁL  
VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O VOĽBÁCH   
Už o niekoľko týždňov budeme vedieť, kto bude v nasledujúcich rokoch stáť na čele Ružinova, Bratislavy a župy 
a ktorí poslanci zasadnú do tridsiatich dní od volieb do poslaneckých lavíc. Kým sa tak však stane, ponúkame 
vám niekoľko štatistík o kandidátoch a prehľad najdôležitejších informácií o priebehu volebného dňa z pohľadu 
voliča.    

Pozrime sa na štatistiky kandidátov do 
ružinovského zastupiteľstva. O 25 posla-
neckých miest sa uchádza rovná stovka 
kandidátov. Najmladšia kandidátka má 
22, najstaršia 74 rokov, priemerný vek 
kandidátov je 45 rokov. Najviac z nich je  
v rozpätí 36 až 45 rokov. 

Kandiduje  26 žien a 74 mužov. Tri štvrti-
ny z nich má vysokoškolské vzdelanie (1. 
stupeň – 5, 2. stupeň – 64 a 3. stupeň – 8), 
23 je bez titulu, resp. ho nemá uvedený. 
Po obdobiach, kedy v zastupiteľstvách 
dominovali lekári, právnici a architekti, 
si tentokrát takmer tretina kandidátov 
uvádzala ako povolanie manažment, príp. 
marketing a druhou veľkou skupinou je 
verejná správa.

Dôležité informácie

Ako bude prebiehať volebný deň a na čo 
by ste nemali zabudnúť? Predovšetkým... 
Aj keď pôjde o dvoje voľby, konať sa budú 
len v jeden deň – v sobotu 29. októbra 
2022 od 7:00 do 20:00.

Volebná miestnosť 

Súčasťou oznámenia o mieste a čase ko-
nania volieb, ktoré ste dostali do schrá-
nok, je aj informácia o tom, kde má vo-
lič z konkrétnej adresy svoju volebnú 
miestnosť. V prípade, že by ste si to chceli 

overiť, zoznam adries s priradenou miest-
nosťou nájdete aj na webe mestskej časti  
v sekcii Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a orgánov samosprávnych krajov 2022  
(v pravej časti hlavnej stránky) v doku-
mente Zoznam volebných okrskov, sídla 
miestností – podľa ulíc.

Žiadne voličské preukazy

Na rozdiel od prezidentských, parla-
mentných alebo európskych volieb nie je  
v týchto možné voliť mimo svojho voleb-
ného okrsku, takže svoj hlas môže volič 
odovzdať výlučne v mieste svojho trvalé-
ho pobytu.

Overenie totožnosti

Po príchode do volebnej miestnosti pred-
ložíte komisii občiansky preukaz (alebo 
doklad o pobyte cudzinca, kde je tiež uve-
dený trvalý pobyt). Sú to jediné doklady, 
ktoré sa pri týchto voľbách akceptujú. 
Ten, kto predloží cestovný pas, vodičský 
preukaz, rodný list alebo neplatný ob-
čiansky preukaz, nebude môcť voliť. 

Počet „krúžkov“

Na každom hlasovacom lístku je uvedené, 
koľko poslancov sa v danom volebnom 
obvode volí. Znamená to, že nemôžete dať 
viac „krúžkov“ ako je počet poslancov. 

Môžete ich dať menej. Nie však viac, lebo 
potom neplatí žiadny z nich. V prípade 
starostu, primátora a župana môžete dať 
len jeden krúžok.

Biele a modré obálky

Kandidátov na komunálnych poslancov 
– ružinovských a mestských a starostu  
a primátora nájdete na bielych hlasova-
cích lístkoch, ktoré budete vkladať do bie-
lych obálok a vhadzovať do bielej volebnej 
urny. Kandidátov na župných poslancov  
a župana zasa nájdete na modrých zozna-
moch, vložíte do modrých obálok a vho-
díte do modrej urny. Dôležité je nepomý-
liť sa, pretože ak by ste hodili bielu obálku 
do modrej urny, váš hlas by bol neplatný.

Volebné urny

Zákon myslí aj na tých, ktorí sa (výluč-
ne) zo závažných zdravotných dôvodov 
nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti 
a umožňuje im požiadať o možnosť voliť 
na adrese trvalého bydliska. Už v tejto 
chvíli je však dôležité pamätať si, že treba 
požiadať o dve urny – bielu aj „modrú“ – 
pre oba typy volieb. Požiadať o prenosnú 
volebnú urnu môžete na tel. číslach 02/ 48 
284 338 alebo 02/ 48 284 323 počas úrad-
ných hodín, resp. do 16:00 počas volebné-
ho dňa 29. októbra, nie však na konkrétnu 
hodinu.



Objednávateľ: Ing. Monika Ďurajková, Stachanovská 48, 821 05 Bratislava
Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 357 282 13

Team Vallo  
je Team  
Bratislava.
Toto sú ľudia, s ktorými to Matúš dá.  
Voľte Team Bratislava!

Marek Pokrývka, Mgr. 

Vyštudoval novinárčinu a profesionálne 
sa jej venuje, najmä témam udržateľnej 
mobility, ekologických technológií či 
obnoviteľných zdrojov energie. Uvedomuje 
si dôležitosť kvalitného verejného priestoru. 
Veľmi rád cestuje po svete a má jasnú 
predstavu o tom, ako by mohlo hlavné 
mesto vyzerať.

Katarína Šimončičová, Ing. 

Vyštudovala SVŠT, pracovala v Slovenskej 
akadémii vied. Po narodení dvoch detí prešla 
k ochranárom, venuje sa legislatíve v oblasti 
ochrany prírody, výrubovým konaniam, 
ochrane kultúrneho dedičstva, bojuje proti 
nevýhodným predajom pozemkov, účelovým 
zmenám v územnom pláne. Je držiteľkou 
ocenenia Biela vrana.

Lucia Venczelová, JUDr.

Vyštudovala právo a od ukončenia štúdia 
pracuje v advokácii. Je angažovaná 
mama troch detí. Aktívne sa venuje 
vnútrobloku TOK - kde buduje susedstvo 
prostredníctvom komunity a udržiavania 
verejného priestoru. Jej cieľom je vytvárať 
možnosti pre všetkých, ktorí majú záujem 
posilňovať lokálnu komunitu v celom 
Ružinove.

Adam Nochta 

Študoval v Dánsku a pracoval v Španielsku  
a Austrálii. Vyštudoval medzinárodný 
obchod a pracuje v oblasti marketingu.  
Po vstupe do občianskeho združenia Líščie 
nivy Palkovičova má skúsenosti s riešením 
problémov. Má jasné predstavy o tom, ako 
by malo fungovať zastupovanie občanov.

Pavol Krajčík, BSBA 

Vyštudoval manažment a posledné dva 
roky sa venuje hlavne parkovaniu a statickej 
doprave a jej dopadu na denný život, chce 
zastupovať potreby ľudí prostredníctvom 
komunálnej politiky.

Karolína Lupták Sigmundová, MSc.

Pracuje v banke vo Viedni, kde aj študovala. 
Pendlovaním medzi Viedňou a Bratislavou 
začala vnímať rozdiely medzi oboma 
mestami nielen v čistote a infraštruktúre, 
ale aj vo fungovaní mesta a v prístupe k 
verejným priestorom. Chce aktívne prispieť 
k tomu, aby Ružinov naplno využil svoj 
potenciál a stal sa lepším miestom pre život.

Peter Herceg, Mgr. 

Ukončil štúdium informatiky, pracoval 
v technologických spoločnostiach, 
aktuálne sa venuje doprave a parkovaniu. 
Je dobrovoľník pri záchrane kultúrneho 
dedičstva - vedie združenie Katarínka, je 
aktívny cyklista, je ženatý, má tri deti.

Lucia Štasselová, Ing. arch.

Vyštudovala architektúru, 20 rokov viedla 
viaceré neziskové organizácie a projekty, naj-
známejšie sú Hodina deťom a Pomoc druhému 
- pre deti s detskou mozgovou obrnou. Roz-
behla výstavbu nájomných bytov v Bratislave. 
Dlhodobo sa venuje sa kultúre, verejným pries-
torom a sociálnych veciam - najmä rodinám  
s deťmi a seniorom. Je vydatá, má 5 detí.

Monika Ďurajková, Ing.

Rodená Ružinovčanka. Má dve malé deti, 
pre ktoré chce kvalitný a čistý verejný 
priestor. Aktívne pôsobí v komunite okolo 
o.z. Náš Prievoz. Ružinovská poslankyňa, 
predsedníčka dotačnej komisie, členka troch 
dozorných rád. Jej témy sú bezbariérovosť, 
vizuálny smog, ekológia, cyklodoprava a 
transparentnosť.

Michal Sebíň, RNDr., PhD. 

Vyštudoval environmentalistiku a celý 
život pracuje v oblasti ochrany životného 
prostredia. Vedie spoločnosť, ktorá sa stará 
o financovanie triedeného zberu a recykláciu 
odpadu. Baví ho organizovať komunitné 
aktivity v Prievoze, záleží mu na zachovaní 
dedinského rázu Prievozu, jeho historického 
dedičstva a kvalitného životného prostredia. 
Je ženatý, má 2 deti.

Kamil Bodnár, Mgr. 

Pracuje v informačno-technologickej 
spoločnosti. Vo voľnom čase sa venuje 
analýze štátnych verejných obstarávaní, 
súťaží, zmlúv, faktúr a vzájomných 
politických prepojení. Má rád prírodu, ktorá 
je chrámom pokoja a cestovanie najmä na 
neobvyklé miesta.

František Bolgáč, Mgr. 

Vyštudoval automatizáciu na STU. Je 
ženatý a má dvoch malých synov. Vďaka 
deťom intenzívne vníma radosti a strasti 
pohybu vo verejnom priestore. Bude aj 
naďalej podporovať tých najmenších, lebo 
sú našou budúcnosťou.

Matúš Grznár, Mgr.

Vyštudoval strategický a finančný 
manažment, 20 rokov robí v medzinárodných 
firmách, aktuálne ako riaditeľ v IT firme. Má 
syna a dcéru. Aktívne sa zapája do diania v 
meste, miluje svoj domov aj vďaka komunite, 
ktorá tu žije. Prakticky jej pomáha, najmä 
získava podporu pre projekty cyklotrás či 
rozvoj vzdelávania.

Marek Machata, Mgr. et Mgr.

Vyštudoval psychológiu a právo. 20 
rokov sa dobrovoľnícky venuje projektom 
na podporu zdravotne postihnutých a 
sociálne znevýhodnených, 10 rokov pôsobí 
ako psychológ, motivátor a poradca so 
skúsenosťou v štátnej správe aj samospráve. 
Ako poslanec sa aktívne venuje sociálnym 
témam, školstvu a kultúre.

Jakub Vallo, MUDr., MPH

Vyštudoval LF UK v Bratislave, pôsobí v 
nemocnici na Kramároch ako anesteziológ. 
Posledné 4 roky je zároveň predsedom 
komisie sociálnych vecí, zdravotníctva 
a rozvoja bývania hl. mesta. Býva v 500 
bytoch so ženou a dvoma deťmi, je 
fanúšikom vážnej hudby a dobrých kníh.

Kandidát  
na poslanca  

mestského 51    
a župného 45   
zastupiteľstva

Kandidát  
na poslanca  

mestského 28    
a župného 26   
zastupiteľstva

Vallo
Sám to nedám. 

Preto v Ružinove 
potrebujem  

svoj tím.

Nivy Nivy Nivy

Starý Ružinov Ružová dolina Trávniky

Prievoz

ŠtrkovecPrievoz

Trnávka

Pošeň Pošeň

Štrkovec

Ostredky

6

5 6 8 63

9 12 13

5 12 4

1 2

Kandidátka  
na poslakyňu  

mestského 7   
a župného 7   
zastupiteľstva

Kandidátka  
na poslakyňu  

mestského 49   
zastupiteľstva

Kandidát  
na poslanca  

mestského 3   
zastupiteľstva
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SERVIS  
BEZPLATNÉ VÝCVIKY PSOV  
Šteká váš pes na okoloidúcich? Snaží sa vám na prechádzkach vytrhnúť 
a utiecť? Skáče po iných a vy ste sa doteraz utešovali, že je len hravý, hoci 
okolie váš názor nezdieľa? Potrebuje tréning. V Ružinove sa môžete na ta-
kúto aktivitu prihlásiť bezplatne.

Ten, kto sa chce so svojím psom zúčastniť 
na bezplatnom výcviku v areáli výbehu 
psov na rohu ulíc Tomášikova – Ružinov-
ská, musí splniť dve základné podmienky:

 - psík musí byť registrovaný v našej mest-
skej časti 

- majiteľ musí mať trvalý pobyt v Ružinove

Doklady treba doručiť do Kancelárie 
prvého kontaktu (životné prostredie) buď 
osobne alebo e-mailom na adresu anna.
kozmerova@ruzinov.sk a po overení obdr-
žíte e-mail s potvrdením. V prípade otázok 
nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 
čísle 02/ 48 284 452. 

Bezplatné výcviky budú jedenkrát do me-
siaca, vždy v nedeľu, od 10:00 do 11:00.

V tomto roku sú naplánované na termíny: 
2.10., 6.11., 4.12. 

Na výcviky bude dohliadať spoločnosť 
Dogtrainer.

POLITICKÁ REKLAMA

UŽ OD ROKU 2013 BOJUJEME PROTI ZAHUSŤOVANIU  
A ZA ZVEĽAĎOVANIE NÁŠHO SÍDLISKA

  zamedzili sme výstavbe
  vrátili sme takmer 13 hektárov 

pozemkov do rúk Ružinovčanov
  zriadili sme oplotený a osvetle-

ný psí výbeh
  zvýšili sme starostlivosť  

o zeleň

  vybudovali sme nové námestie
  opravujeme detské ihriská  

a športoviská
  pristavujeme nový školský  

pavilón
  pripravujeme pre vás pravidel-

né komunitné podujatia

  opravilo sa vyše 4 km chodníkov
  vymenilo sa nefunkčné verejné 

osvetlenie
  opravujeme postupne parkovis-

ká Súmračná, Mesačná, Jesenná 
  a pripravujeme množstvo 

ďaľších projektov

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NAŠE OSTREDKY

VLADIMÍR
SIROTKA

MARTIN   

Všetko podstatné o Ostredkoch nájdete na        ostredky.sk a na www.ostredky.sk

O
bjednávateľ: M

artin Patoprstý, Sputniková 3, 821 02 Bratislava | Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., M
ierová 21, 827 05 Bratislava, IČ

O
: 357 282 13

AKTUALITY 
Z RUŽINOVA
www.ruzinov.sk 
facebook.com/BratislavaRuzinov

Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov 
www.cultusruzinov.sk 
facebook.com/CultusRuzinov

Knižnica Ružinov 
www.kniznica.ruzinov.sk 
facebook.com/BratislavaRuzinov

Ružinovský športový klub 
www.rskruzinov.sk  
facebook.com/rskruzinov

Ružinovský podnik VPS 
www.vpsr.sk 
facebook.com/RuzinovskyPodnik

Trhovisko Miletičova 
www.trhoviskaruzinov.sk

Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01  Bratislava | Dodávateľ: Policy Advisory, s.r.o., Lenardova 16, 851 01 Bratislava, IČO: 36830810

Milí susedia, milí Ružinovčania,

rád by som vám predstavil kolegov, ktorí sa spolu so mnou v Tíme Ružinov 
uchádzajú v nadchádzajúcich voľbách o vašu podporu. Som si istý, že 
mnohí z vás ich už vo svojom okolí stretli a že poznáte aj ich prácu.

Dobrý starosta potrebuje mať okolo seba dobrý tím. Politika totiž 
vie byť veľmi zlá. Starosta sám nedokáže presadiť ani tie najlepšie  
a najviac potrebné veci, ak nemá podporu poslancov.

V Ružinove potrebujeme poslancov, ktorí budú klásť záujmy 
Ružinova na prvé miesto. A to tak v našom miestnom zastupiteľ-
stve, ako aj na meste a na župe. 

Potrebujeme poslancov, ktorí budú hlasovať za veci dobré  
a potrebné pre Ružinov - a nie za veci, ktoré im prikáže povedz-
me predseda ich strany.

Celé roky napríklad žiadame opravu Trenčianskej ulice, ale nesta-
la sa mestskou prioritou, lebo nie všetci doterajší mestskí poslan-
ci sa za to plne postavili. Štyri roky máme pripravený projekt krás-
neho parku pred Paneurópskou univerzitou, ale niektorí mestskí 
poslanci za Ružinov sa rozhodli, že majú iné priority a peniaze  
z rozpočtu presunuli inam. 

Tím Ružinov vznikol ako neformálne združenie Ružinovčanov, 
ktorým záleží na ich okolí a komunite. Spojili nás brigády, skrášľo-
vanie okolia, akcie organizované pre vás - nie politika. Za štyri roky 
sme dokázali veci, ktoré sa nedali 30 rokov. Iste, nedá sa stihnúť všetko 
a stále nás čaká veľa práce - ale na to sme tu. 

Pred štyrmi rokmi ste mi dali svoju dôveru a som presvedčený, že dnes 
je Ružinov v omnoho lepšom stave, než sme ho po posledných voľbách 
prebrali. A chcem, aby bol ešte lepší. Prosím vás preto, aby ste v Ružino-
ve v komunálnych a župných voľbách krúžkovali kandidátov, ktorí majú  
za menom Tím Ružinov. Sú zárukou, že aj v ďalších rokoch budeme pokra-
čovať v rovnakej poctivej robote - chrániť, čo je v Ružinove vzácne a roz-
víjať, čo treba.

Dovoľte mi na nasledujúcich stránkach predstaviť vám 
kandidátov Tímu Ružinov, za ktorých sa viem osob-
ne zaručiť a ďakujem vám za dôveru, mnohým  
z vás za milé slová, ale aj za konštruktívnu kri-
tiku, ktorá nás posúva ďalej a povzbudzuje 
robiť veci lepšie.

Váš starosta

DOBRÝ STAROSTA
POTREBUJE DOBRÝ TÍM

KRÚŽKUJTE KANDIDÁTOV
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PREDSTAVUJEM VÁM SVOJ TÍM, TÍM RUŽINOV 

37 ROKOV, ZÁSTUPCA STAROSTU, POSLANEC ŽUPNÉHO ZASTUPITEĽ-
STVA, EKONÓM, OBČIANSKY AKTIVISTA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove, poslanca 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta a poslanca Bratislavského 
samosprávneho kraja (jeho meno nájdete na 3 hlasovacích lístkoch).

Martin je mojou pravou rukou a 
človekom, ktorému môžem na-
ozaj dôverovať. Spoznali sme sa 

pri boji proti výstavbe v parku na 
Ostredkoch. To, ako sa mu podari-
lo vybojovať stavebnú uzáveru, som  

o ňom vedel už predtým. Jedným  
z dôvodov, prečo som chcel, aby 
bol práve on mojim prvým zástup-
com, sú jeho pracovné skúsenosti. 
Nielen, že sa verejnej správe veno-
val aj v rámci svojej špecializácie 
počas štúdia na vysokej škole, ale 
počas celej svojej pracovnej ka-
riéry pôsobil v samospráve a riešil 
agendu týkajúcu sa údržby, čistoty  
a starostlivosti o zeleň. On o týchto 
témach len nerozpráva, naozaj im ro-
zumie. Vedia to aj obyvatelia Ostred-
kov, ktorí ho opakovane volia s naj-
vyšším počtom hlasov. 

Vážim si uňho ešte aj niečo ďalšie. 
Nezľakne sa ani vtedy, ak sa naňho 
niekto pokúša tlačiť. Pretože to je 
niečo, čomu na úrade čelíme často. 
Martinova rodina je štvrtou generá-
ciou Ostredkárov, no on sa viac ako 
na vlastné PR sústreďuje na svoju 
prácu, ktorú robí naozaj srdcom.  

45 ROKOV, EKONÓM, POSLANEC RUŽINOVSKÉHO MIESTNEHO ZASTU-
PITEĽSTVA, MAJITEĽ REŠTAURÁCIE PLANETKA, OBČIANSKY AKTIVISTA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove, poslanca 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta a poslanca Bratislavského 
samosprávneho kraja (jeho meno nájdete na 3 hlasovacích lístkoch).

Vlado je pre mňa spolu s Martinom 
srdcom Ostredkov. Vďaka množstvu 
komunitných akcií, ktoré celé roky or-
ganizuje v Planetke, to tam naozaj žije. 
Prednedávnom odkúpil v susedstve 
ďalší pozemok a vytvoril tam pekné 
námestíčko prístupné všetkým oby-

vateľom. Je to tiež skúsený ekonóm, 
ktorý dvadsať rokov viedol rekvalifi-
kačné kurzy pre úrady práce na celom 
Slovensku a ktoré majú takmer tri tisíc-
ky absolventov. V Ružinove štyri roky 
odvádza skvelú prácu ako predseda 
finančnej komisie mestskej časti.

49 ROKOV, ORGANIZÁTOR KULTÚRNYCH PODUJATÍ, POSLANEC RUŽI-
NOVSKÉHO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA, OBČIANSKY AKTIVISTA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Maroša som poznal ešte predtým ako 
som ho prvýkrát stretol osobne a ako 
som tušil, kto to je. Pravidelne totiž 
účinkuje v rôznych televíznych seriá-
loch. Predovšetkým je to ale vyštudo-
vaný záhradník, čo je v mestskej časti, 
kde sa staráme o viac ako 160 ha zele-
ných plôch, naozaj prínosné. On naozaj 
vie, ako sa starať o zeleň, že hoci nám 

figovník môže pripomínať dovolenkové 
ničnerobenie, nemali by sme ho sadiť 
pri ihriskách a domoch, lebo jeho plody 
lákajú húfy ôs, ale aj ako orezávať stro-
my. A naozaj v tom mestskej časti po-
máha. Má tiež doktorát z histórie, má 
za sebou dlhoročné pôsobenie v Brati-
slavskom okrášľovacom spolku a dnes 
organizuje obľúbené street food festy.  

37 ROKOV, PRÁVNIČKA, POSLANKYŇA RUŽINOVSKÉHO MIESTNEHO 
ZASTUPITEĽSTVA, OBČIANSKA AKTIVISTKA

Kandiduje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Miška patrí medzi najcennejších ľudí 
v mojom tíme. Je to skúsená právnič-
ka, ktorá sa vyzná aj v príprave legis-
latívnych návrhov, vypracovala viaceré 
VZN a podieľala sa aj na príprave tzv. 
chodníkového zákona, ktorý obciam 
umožňuje starať sa aj o tie komuniká-
cie, ktoré nemajú majiteľa. Roky sa ve-

nuje problematike vrakov v Ružinove, 
vedie ich evidenciu a rieši ich odťahy 
prostredníctvom stránky Vraky v Ruži-
nove. Na Trávnikoch jej môžeme vďačiť 
napríklad za rekonštrukciu ihriska na 
Sedmokráskovej. A okrem toho patrí 
medzi najčestnejších a najpracovitej-
ších ľudí, akých som kedy stretol.

50 ROKOV, PODNIKATEĽ, INŠTRUKTOR POTÁPANIA, POSLANEC MIEST-
NEHO ZASTUPITEĽSTVA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Martin strávil veľkú časť volebného ob-
dobia v konkurenčnom teame, z ktoré-
ho časom odišiel a som rád, že sa pridal 
k nám. Aj keď sme pôvodne boli v iných 
táboroch, vždy som si cenil, že bol ko-
rektným partnerom. Nevravím, že sú-
hlasil so všetkým, čo som povedal, ale 
vždy počúval argumenty, akceptoval 

kompromis a na rozdiel od niektorých 
iných tieto rokovania neprekrúcal. Je to 
o charaktere a je to aj o zodpovednosti, 
ktorú zažívate, keď máte reálnu zodpo-
vednosť za iných. Pravidelne pomáha 
riešiť problémy obyvateľov na Trávni-
koch a pôsobí aj ako domový dôverník 
pre viacero vchodov.

61 ROKOV, ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA, POSLANKYŇA MIESTNEHO ZA-
STUPITEĽSTVA

Kandiduje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Marika je svedomím nášho tímu. 
Poslankyňou za Prievoz bola už tri-
krát a som veľmi rád, že súhlasila  
s opätovnou kandidatúrou. Presadzu-
je poctivú politiku namiesto politikár-
čenia – politiku, ktorá vyžaduje sluš-
nosť a nie manipulácie a polopravdy 
na sociálnych sieťach alebo poza 

chrbát, politiku, ktorá vyžaduje zna-
losť problematiky a nie predstieranie 
odbornosti ako dnes býva zvykom. 

Pre Prievoz toho urobila veľmi veľa  
a je to predovšetkým jej zásluha, že  
v parku pri Csákyho kaštieli nevyrastú 
nové bytovky.

45 ROKOV, VELITEĽ HASIČSKÉHO ZBORU, KOORDINÁTOR ZÁCHRAN-
NÝCH ZLOŽIEK, POSLANEC MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove. 

Kolo je chlap, akým by chcel byť asi 
každý muž. Nielen, že je to odborník 
vo svojej oblasti, zároveň je aj veli-
teľom dobrovoľných hasičov v Ru-
žinove. On a jeho kolegovia životy  
a majetky ľudí zachraňujú úplne doslo-
va. Sú takí dobrí, že v našej mestskej 
časti ani nemusíme mať „štátnych“ 

hasičov. Bol to práve on, kto celé roky 
bojoval za rekonštrukciu historickej 
hasičskej zbrojnice a to, ako dnes vy-
zerá, je najmä jeho zásluha. 

Je to tiež čestný chlap, ktorý zodpo-
vedne pristupuje ku všetkému, čo 
robí. Vrátane práce poslanca.

MARTIN   
PATOPRSTÝ  

KANDIDÁT PRE 

OSTREDKY

VLADIMÍR
SIROTKA

PRE OSTREDKY

MAROŠ
MAČUHA

PRE OSTREDKY

MICHAELA
BIHARYOVÁ

PRE TRÁVNIKY

MARTIN
FERÁK

PRE TRÁVNIKY

MÁRIA
BARANCOVÁ

PRE PRIEVOZ

NIKOLAJ
GEČEVSKÝ

PRE PRIEVOZ
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54 ROKOV, ORGANIZÁTOR CHARITATÍVNYCH PODUJATÍ, PODNIKATEĽ

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Mira poznajú aj tí, ktorí majú pocit, že 
ho možno nikdy nestretli. Už dvanásť 
rokov totiž počas Ružinovských hodo-
vých slávností organizuje tradičnú cyk-
ločasovku. Je to úspešný podnikateľ, 
jeho Green Bike pozná asi každý, kto 
má v Ružinove bicykel. Celé roky sa už 
venuje aj charitatívnym aktivitám. Je 
zakladateľom občianskeho združenia 

Deťom pre život a za pomoc detským 
onkopacientom si v roku 2013 z rúk 
Antona Srholca prebral ocenenie Filan-
trop roka. Ružová dolina je jeho skutoč-
ným domovom a skutočne si neviem 
predstaviť lepšieho kandidáta, ktorý by 
pomáhal chrániť záujmy jej obyvateľov  
v zastupiteľstve. Poznám ho roky  
a som si istý, že to tu má naozaj rád.

56 ROKOV, EKONÓMKA

Kandiduje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Janka sa k nám pridala len nedávno, 
ale som veľmi hrdý, že sa rozhodla 
práve pre Tím Ružinov. To, že je 
rozhľadená, zistíte veľmi rýchlo. Ale 
prináša toho omnoho viac. Bola ria-
diteľkou dvoch hotelov, prakticky na 
zelenej lúke vybudovala na Sloven-
sku spoločnosť, ktorá bola výhrad-
ným distribútorom značky Budvar 

na Slovensku, od vybudovania sídla, 
cez nábor zamestnancov, logistiku 
až po nastavenie predaja. Rozumie 
však aj samospráve, keďže má aj 
skúsenosti ako prednostka obecné-
ho úradu. Jej manažérske schopnos-
ti budú výrazným posilnením nášho 
tímu na miestnom úrade, keď jej dáte 
svoju dôveru.

38 ROKOV, PROJEKTOVÝ MANAŽÉR, RIADITEĽ ODBORU RIADENIA PRO-
JEKTOV MINISTERSTVA PRÁCE, POSLANEC MIESTNEHO ZASTUPITEĽ-
SVA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Michal je akčný typ. Vďaka nemu sme 
mali v Ružinove už dva ročníky sloven-
skej etapy asi najznámejších cyklistic-
kých pretekov na svete Tour de France, 
podieľal sa na rokovaniach s minister-
stvom, vďaka čomu Ružinov získal po 
dlhých desaťročiach pozemky pod Are-

álom hier Radosť. Veľa času venoval aj 
práci na príprave rekonštrukcie špor-
toviska na Martinčekovej. Je aj porad-
com štátneho tajomníka ministerstva 
dopravy pre oblasť mestského rozvoja, 
dopravy a cestovného ruchu, čo ponú-
ka skúsenosti aj pre Ružinov.

55 ROKOV, VŠ PEDAGOGIČKA, POSLANKYŇA MESTSKÉHO ZASTUPI-
TEĽSTVA

Kandiduje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva, mestského zastu-
piteľstva a BSK (jej meno nájdete na 3 hlasovacích lístkoch).

Janka má pre mňa v našom tíme mimo-
riadne miesto. Je dôkazom, že politika 
nie je len o konflikte, ale aj o spolupráci. 
Pred štyrmi rokmi kandidovala za Team 
Vallo proti mne na post starostu a dnes 
stojíme bok po boku na jednej kandi-
dátke. Vždy bola korektná a zakladala 

si na faktoch, nie na interpretáciách. 
Hoci nebola v našom tíme, počas pan-
démie trávila u nás v kancelárii celé dni 
a pomáhala nám na linke pomoci pre 
seniorov. Človek ako ona, čestná a od-
borníčka, rozhodne do nášho zastupi-
teľstva patrí.

46 ROKOV, RIADITEĽ, MANAŽÉR, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA CULTUS 
RUŽINOV

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva a mestského zastupi-
teľstva hlavného mesta (jeho meno nájdete na 2 hlasovacích lístkoch).

Fero je súčasťou Tímu Ružinov už 
od začiatku jeho pôsobenia. Je to 
úspešný podnikateľ v oblasti turiz-
mu. Posledné štyri roky strávil ako 
predseda predstavenstva Cultus 
Ružinov a odviedol tam kus dobrej 
práce. Cultus bol v stave, keď potre-

boval skúseného manažéra ako soľ. 
Vedenie takejto spoločnosti vyžadu-
je omnoho viac ako len odsúhlasiť, 
kto bude vystupovať na nejakej ak-
cii, je to o správe niekoľkých budov, 
desiatkach akcií a desiatkach tisícov 
návštevníkov ročne. 

34 ROKOV, ŠTÁTNY ZAMESTNANEC, DÁTOVÝ ŠPECIALISTA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Matej je v našom tíme úplne od za-
čiatku. Dlhé roky aktívne pomáha 
pri množstve komunitných podujatí  
a je to neuveriteľne príjemný, slušný  
a korektný človek, ktorý sa k druhým 
správa s obrovským rešpektom. Ve-
nuje sa psíčkarským témam a má 
vzťah aj ku kultúre, on sám osem-
násť rokov tancoval folklór. Momen-

tálne pôsobí ako dátový špecialista 
v Dátovej kancelárii na ministerstve 
investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie. Mať v zastupiteľstve 
Mateja znamená mať tam odborníka 
a čestného človeka, ktorý vás nebu-
de balamutiť populistickými rečami. 
Človeka, ktorému záleží na tom, aby 
sa rozhodovalo správne a pre vás. 

47 ROKOV, ŠTÁTNA ZAMESTNANKYŇA, POSLANKYŇA MIESTNEHO ZA-
STUPITEĽSTVA

Kandiduje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva v Ružinove. 

Marcela patrí bezpochyby medzi naj-
snaživejších poslancov v zastupiteľ-
stve. Je predsedníčkou komisie škol-
stva a to je aj oblasť, ktorej sa venuje 
najintenzívnejšie. Od skončenia školy 
sa venovala vzdelávaniu detí a do-
spelých, vytvorila projekt poradenstva 
Mesto povolaní, za ktorý získala Ná-

rodnú cenu kariérneho poradenstva. 
Je podporovateľkou nápadu Ružinov-
ských predzáhradiek, ktoré sa aj vďa-
ka nej na Štrkovci mimoriadne ujali. 
Pravidelne ju stretnete v uliciach Ru-
žinova, bez ohľadu na to, či idú voľby 
alebo nie, a keďže je mimoriadne ko-
munikatívna, asi už s vami aj hovorila.

42 ROKOV, ADVOKÁT, POSLANEC MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove. 

Matúš je spojenec, akého chcete mať 
po svojom boku pri ťažkých rokova-
niach. Vtedy, keď sa vás veľký deve-
loper snaží tlačiť do kúta tým, že vám 
predkladá nevýhodné podmienky. 
Nezľakne sa, ak si oproti nemu sad-
ne chlap zvyknutý rokovať v štýle de-
väťdesiatych rokov, ale je to korektný 
partner, ak sa k nemu správate ko-

rektne. Necúvne, ak niekto prinesie 
na rokovanie zastupiteľstva nezmysel-
ný populistický návrh. Je špičkovým 
právnikom, ktorý nám na úrade vždy 
nezištne vedel pomôcť svojou radou. 
Na Pošni sa zasadil o viacero rekon-
štrukcií, na ktorých aj aktívne pracoval 
- či už išlo o detské ihrisko Bachova 
alebo o križovatku na Seberíniho.

MIROSLAV
BÍLIK

PRE RUŽOVÚ DOLINU

JANA
LEHOCKÁ

PRE PRIEVOZ

MICHAL
VICÁŇ

PRE RUŽOVÚ DOLINU

JANA
POLÁČIKOVÁ

PRE POŠEŇ

FRANTIŠEK
FABIÁN

PRE ŠTRKOVEC

MATEJ
KUČERA

PRE POŠEŇ

MARCELA
KULIFAJOVÁ

PRE ŠTRKOVEC

MATÚŠ
MÉHEŠ

PRE POŠEŇ
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61 ROKOV, DRAMATURGIČKA, POSLANKYŇA NR SR

Kandiduje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Moniku poznám už niekoľko rokov. 
Celý život venovala pomoci iným. Or-
ganizovala množstvo zbierok – na-
príklad obrovské centrum na pomoc 
pre ľudí z Ukrajiny, kde tisíce ľudí celé 
týždne prinášali veci pre odídencov, ale 
stovky ton putovali aj priamo do voj-
nou zasiahnutej krajiny. Stále tiež po-
máha aj osamelým a týraným matkám  

s deťmi. Je tiež jednou z organizátorov 
charitatívnej zbierky – Misia, osobnosti 
kuriérmi. Ako poslankyňa parlamentu 
o.i. presadila tzv. chodníkový zákon, 
ktorý sme spoločne pripravili a vďaka 
ktorému konečne môžeme opravovať 
aj cesty a chodníky neznámych vlastní-
kov a pomohla pri vyjednávaní sumy za 
odkúpenie pozemkov na Štrkovci.

39 ROKOV, PREVÁDZKAR LODENICE NA ŠTRKOVCI

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Šimona určite stretol každý, kto kedy 
chodieval na Štrkovec do lodenice.  
A bez nej by jazero nebolo ani zďale-
ka tým, čím je pre nás dnes. Poznám 
ho niekoľko rokov a je to presne ten 
typ človeka, aký chcete, aby išiel do 
politiky. Odborník, čestný a slušný člo-
vek. Vyštudoval medzinárodné vzťahy  
a diplomaciu, hovorí po anglicky, ne-

mecky, rusky a srbsky a desať rokov robí 
s riečnymi výletnými loďami, pre ktoré 
zabezpečuje zásobovanie a logistiku  
a to sú obrovské a mimoriadne nároč-
né projekty, ktoré vyžadujú neuveriteľnú 
dôslednosť. Jednoducho je to človek, 
ktorý naozaj pracuje (na rozdiel od tých, 
ktorí prácu a údajnú odbornosť akurát 
predstierajú na sociálnych sieťach).  

42 ROKOV, PREVÁDZKAR UBYTOVACIEHO ZARIADENIA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Ivan je súčasťou Tímu Ružinov už od 
jeho založenia. Miluje šport a je jedným 
zo zakladateľov hokejbalovej tradície 
na 500 bytoch. Spolupracoval na pro-
jektoch záchrany dvoch športovísk – 
na jednom z nich, na Páričkovej, malo 
podľa pôvodných plánov vyrásť par-
kovisko a to druhé, na Martinčekovej, 
získalo po obnove parametre kladené 

na ligové hokejbalové súťaže. Ivan je 
dôkazom, ako veľmi môže jeden člo-
vek pomôcť  takému veľkému celku, 
ako je mestská časť. Ivan vyrástol na 
500 bytoch, pamätá si, ako “divoko” 
sa tam žilo v deväťdesiatych rokoch  
a robí všetko pre to, aby dnešné deti  
a mládež mali oveľa lepšie podmienky 
na štart do života.

51 ROKOV, RIADITEĽ KOMUNÁLNEHO PODNIKU BRATISLAVA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Robo je človek, akého chce mať v tíme 
každý. Takmer osem rokov pracoval  
v novomestskej VPS a posledné tri roky 
od nuly buduje mestský komunálny 
podnik na magistráte. To, že starost-
livosť o zeleň aj na úrovni magistrátu 
dnes funguje ďaleko lepšie ako v mi-
nulosti, je jednoznačne jeho zásluhou. 
Presadzuje užšiu spoluprácu komunál-

nych podnikov, aby napríklad dva su-
sediace pozemky na jednej ulici - po-
vedzme trávnik pri ceste a trávnik pred 
domom - neriešili dve inštitúcie. Pilotne 
to fungovalo práve s Ružinovom. Mať 
za poslanca Roba znamená mať v za-
stupiteľstve slušného človeka, ktorý 
presne vie, čo znamená údržba mest-
skej časti.

38 ROKOV, RIADITEĽ NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Tomáša poznám už veľmi dlho, už od 
čias, keď bol ružinovským poslan-
com. Videl som, ako pracuje, akým 
spôsobom komunikuje s ľuďmi a aké 
hodnoty pri svojej poslaneckej prá-
ci vyznáva. Je to skúsený manažér, 
veľmi precízny a trpezlivý vyjednávač  
a človek, ktorý dokáže nájsť rieše-
nie aj vtedy, keď to ostatní už dávno 

vzdali. Váži si prácu iných, ich skú-
senosti. Pri tom, čo vidí každý deň 
v práci, sa asi niet čo diviť. Pretože 
keď máte denne pred očami toľko 
ľudského utrpenia, tak nebudete po-
litikárčiť a šíriť polopravdy v rôznych 
diskusiách. Budete hľadať riešenia 
ako ľuďom pomôcť, pretože presne 
o tom je práca poslanca. 

48 ROKOV, SPISOVATEĽKA, POSLANKYŇA MIESTNEHO ZASTUPITEĽ-
STVA

Kandiduje za poslankyňu miestneho zastupiteľstva v Ružinove.

Silvia vstupovala do uplynulého vo-
lebného obdobia tiež ako súčasť iné-
ho teamu. Neskôr z ich poslanecké-
ho klubu odišla a do týchto volieb už 
ide ako súčasť Tímu Ružinov. Pozná 
Trnávku ako svoje topánky, má ju 
rada a rieši všetko, čo sa jej týka. Veľ-
mi intenzívne sa zaujíma o budova-

nie protihlukovej steny od železnič-
nej trate, ale aj rekonštrukcie domu 
kultúry na Bulharskej a niekdajšieho 
školského areálu na Vietnamskej. 
Nezabúda na to, že Trnávka nekončí 
na Galvaniho. Videl som ju s ľuďmi  
na Trnávke a bolo jasné, že si ich ne-
smierne váži. A na tom záleží. 

47 ROKOV, PREZIDENT NÁRODNEJ ASOCIÁCIE REALITNÝCH KANCELÁ-
RIÍ SLOVENSKA, MAJITEĽ FK INTER BRATISLAVA

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v Ružinove. 

Jano je pre mňa niečo ako renesančný 
muž – človek, ktorý niečo vytvára, ale 
ktorý zároveň spoločnosti, v ktorej žije, 
veľa vracia späť. Spoznal som ho, keď 
pomáhal pre hlavné mesto vytvárať 
cenové mapy pozemkov, vďaka čomu 
vieme realisticky určovať hodnotu 
svojho majetku a nestane sa, že by 

ich niekto obral o peniaze. Príkladom 
toho, ako robí niečo pre svoje mesto  
a komunitu, je Inter Bratislava. Keď 
som pred časom videl stovky detí, 
ktoré vďaka nemu môžu ďalej tréno-
vať, bol som si istý, že bude rovnako 
pristupovať aj k rozhodovaniu o Ruži-
nove. Zodpovedne a s víziou. 

40 ROKOV, ZÁSTUPCA STAROSTU, MANAŽÉR

Kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva, mestského zastupi-
teľstva a BSK (jeho meno nájdete na 3 hlasovacích lístkoch). 

Michal je mojim druhým zástupcom a 
človekom, ktorý zdieľa naše predstavy 
o tom, ako sme chceli, aby Ružinov 
fungoval a ako vyzeral. Vždy je kon-
štruktívny a hľadá riešenia ako prob-
lémy vyriešiť, nie dôvody, prečo sa 
niečo nedá. Súčasťou jeho agendy je 
aj spolupráca so seniorskými organi-

záciami, s ktorými spolupracuje veľmi 
intenzívne a ako fanúšik športu venuje 
veľkú časť svojej energie zlepšovaniu 
podmienok pre šport. Jeho srdcovou 
záležitosťou bola napríklad v posled-
nej dobe rekonštrukcia bežeckej drá-
hy na Štrkovci, ktorú zastrešoval ako 
manažér projektu.

MONIKA
KOZELOVÁ

PRE NIVY

ŠIMON
MEGA
PRE ŠTRKOVEC

IVAN
PROKOP

PRE NIVY

ROBERT
MOLNÁR

PRE TRNÁVKU

TOMÁŠ
ALSCHER

PRE STARÝ RUŽINOV

SILVIA
PILKOVÁ

PRE TRNÁVKU

JÁN
PALENČÁR

PRE STARÝ RUŽINOV

MICHAL
GAŠAJ

PRE NIVY
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PROJEKTY, KTORÉ PRE VÁS PRIPRAVUJEME
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Materská škola Pivonková Zelený parkovací dom Štrkovec

Dom kultúry Trnávka Parkovací dom vo vnútrobloku - štúdia

Trhovisko Miletičova Zelený parkovací dom Štrkovec

Spoločenský dom Prievoz Stará radnica v Prievoze

Telocvičňa ZŠ Ostredková Zelený parkovací dom Štrkovec

Dom kultúry Trnávka Stará radnica v Prievoze

Dom kultúry Trnávka Základná škola Medzilaborecká

Spoločenský dom Prievoz Základná škola Ostredková

Všetky obrázky sú vizualizácie
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RUŽINOV PRE SENIOROV
OKTÓBER: MESIAC ÚCTY K STARŠÍM  

VÝLET PRE SENIOROV 

Poďte sa s nami pozrieť do Mikulova. Čaká vás príjemne 
strávený deň v spoločnosti energiou sršiacich rovesníkov a 
komentovaná prehliadka historickej časti mesta. 

Termín výletu: 12.10. 2022 (8:00 – 17:00)

Termín na prihlásenie: do 5. októbra v kancelárii 1. kontaktu 
na miestnom úrade. 

Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85. 

Účastnícky poplatok závisí od výšky starobného dôchodku: 

- do 365 eur je poplatok 1 euro 

- 365,01 - 565 eur je poplatok 5 eur

- od 565,01 eur je poplatok 10 eur 

(*výlet je určený pre penzistov, ktorí nepracujú a majú trvalý 
pobyt v Ružinove)

POČÍTAČOVÝ KURZ PRE SENIOROV

Viete, ako poslať email? Alebo ako si objednať lieky cez internet? Kde nájdete informácie o podujatiach? Alebo ako odhaliť 
podvodníkov a overiť si informácie? 

Maximálny počet účastníkov: 15

Termín konania: 15. a 16. 11. 2022

Termín na prihlásenie: do 7. 11. 2022 (9:30 až 11:30) osobne na miestnom úrade v kancelárii 1. kontaktu (Odbor sociálnych 
vecí) alebo telefonicky na 02/ 48 284 265

KONCERT PRE SENIOROV 

Máte radi vášnivú hudbu a rytmus, ktorý vám pripomenie 
horúce letné dni a pripomenie scény z romantických latinskoa-
merických seriálov? 

POZVÁNKA NA ARGENTÍNSKE TANGO

Termín: 25. 10. 2022 (14.30 – 15:30) 
Miesto: Dom kultúry Ružinov (veľká sála)

VSTUP JE VOĽNÝ

PREDAJ KÚPA
PRENÁJOM  NEHNUTELNOSTÍ

PROFESIONÁLNE RÝCHLO
BEZPEČNE A ZA NAJVYŠŠIU CENU

S nami získate viac...

0902 222 212

PREDAJ KÚPA
PRENÁJOM  NEHNUTELNOSTÍ

PROFESIONÁLNE RÝCHLO
BEZPEČNE A ZA NAJVYŠŠIU CENU

S nami získate viac...

0902 222 212

PREDAJ KÚPA
PRENÁJOM  NEHNUTELNOSTÍ

PROFESIONÁLNE RÝCHLO
BEZPEČNE A ZA NAJVYŠŠIU CENU

S nami získate viac...

0902 222 212

INZERCIA
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Miestne zastupiteľstvo
Ružinov 

(biely hlasovací lístok)

Volebný obvod číslo 1
NIVY

  2  Michal Gašaj, Ing., PhD.
  4  Monika Kozelová, Mgr.
  7  Ivan Prokop

Volebný obvod číslo 2
STARÝ RUŽINOV

  1  Tomáš Alscher, Ing., MPH
  7  Ján Palenčár

Volebný obvod číslo 3
RUŽOVÁ DOLINA

  2  Miroslav Bílik
  8  Michal Vicáň, Mgr.

Volebný obvod číslo 4
TRÁVNIKY

  1  Michaela Biharyová, JUDr.
  2  Martin Ferák, Mgr.

Volebný obvod číslo 5
POŠEŇ

  7  Matej Kučera, Mgr.
  9  Matúš Méheš, JUDr.
  11  Jana Poláčiková, PhDr.

Volebný obvod číslo 6 
PRIEVOZ

  1  Mária Barancová, PaedDr.
  5  Nikolaj Gečevský
  11  Jana Lehocká, Ing.

Volebný obvod číslo 7
ŠTRKOVEC

  3  František Fabián, Ing., MBA
  5  Marcela Kulifajová, Ing.
  6  Šimon Mega, Ing.

Volebný obvod číslo 8
OSTREDKY

  5  Maroš Mačuha, Mgr., PhD.
  8  Martin Patoprstý, Ing.
  9  Vladimír Sirotka, Ing., PhD.

Volebný obvod číslo 9
TRNÁVKA

  9  Robert Molnár, Mgr.
  10  Silvia Pilková

STAROSTA
  2  Martin Chren, Ing.

Mestské zastupiteľstvo
v Bratislave

(biely hlasovací lístok)

  8  František Fabián, Ing., MBA
  12  Michal Gašaj, Ing., PhD.
  17  Martin Chren, Ing.
  35  Martin Patoprstý, Ing.
  37  Jana Poláčiková, PhDr.
  42  Vladimír Sirotka, Ing., PhD.

Zastupiteľstvo Bratislavského 
samosprávneho kraja 

(župa - modrý hlasovací lístok)

  11  Michal Gašaj, Ing., PhD.
  14  Martin Chren, Ing.
  32  Martin Patoprstý, Ing.
  35  Jana Poláčiková, PhDr.
  39  Vladimír Sirotka, Ing., PhD.

KRÚŽKUJTE KANDIDÁTOV

17BRATISLAVA 14ŽUPA2STAROSTAMARTIN CHREN

DOBRÝ STAROSTA
POTREBUJE DOBRÝ TÍM

KOMUNÁLNE 
A ŽUPNÉ VOĽBY

29. OKTÓBER 2022
7:00 - 20:00
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SYMFÓNIA UMENIA  
SVETOVÉ HVIEZDY AJ SLOVENSKÉ LEGENDY   
Famózne, grandiózne, krásne, dojímavé... Aj takto opisovali diváci koncerty, ktoré sa konali v Ružinove v rámci 
multižánrového festivalu Symfónia umenia. Svojej povesti nezostal nič dlžný. Po minulom roku latku kvality posu-
nul tento ročník opäť vyššie.    

Jedinečné podujatie pod holým nebom 
prináša emócie, ktoré inak nezažijete. 
Úchvatný umelecký zážitok sľuboval už 
program nabitý menami a hudobnými 
telesami, ktoré vystupujú na svetových 
pódiách. A neboli to len sľuby na papieri. 

Elán aj jazz sú klasika 

Otvárací koncert Elán je klasika: Pocta le-
gende prilákal do hľadiska všetky vekové 
kategórie. Melódie a texty, ktoré majú síce 
už desiatky rokov, si nôtili mladšie aj star-
šie ročníky. Navyše prítomnosť Joža Ráža, 
Jana Baláža a Vaša Patejdla dala tomuto 
večeru akýsi jedinečný punc. 

Mimoriadna premiéra bola exkluzívne 
pripravená iba pre túto príležitosť ako 
pocta najväčšej legende slovenskej po-
pulárnej hudby, skupine Elán. Po prvý 
raz počas viac ako päťdesiatročnej ka-
riéry tejto legendárnej skupiny zazneli  
v premiére najväčšie hity ako orchestrálne 
dielo v originálnych autorských úpravách 
Ľubice Čekovskej: 

„S festivalom “Symfónia umenia” sa mi 
spolupracovalo vynikajúco. Od nášho 
prvého stretnutia až po hotový výsledok 
sme mali niekoľko stretnutí, nastavili sme 
si vzájomné dohody, ktoré sa dodržujú  
a na záver sme sa všetci radovali z výsled-
ku, na ktorom sa podieľalo toľké množ-

stvo ľudí v tíme, ktorým predovšetkým 
záleží, aby boli spokojní umelci, tvorco-
via a publikum. “Symfónia Umenia” znie 
sebavedome, profesionálne a s láskou  
k umeniu.”

Tvorbu a umenie fenomenálnej hudob-
níčky, skladateľky a klaviristky si dokon-
ca mohli návštevníci vychutnať priamo 
na vynovenom námestí pred Pradiar-
ňou. Spoločne so Symfonickým orches-
trom Slovenského rozhlasu, speváckym 
zborom Technik STU, speváčkami Iva-
nou Regešovou, Andreou Zimányiovou  
a Martinom Gyimesim dokázali, že za 
skvelým umením netreba vždy cestovať 
do zahraničia, lebo ho máme aj doma. 

Už na ďalší deň tieto slová potvrdil aj 
koncert s príznačným názvom Jazz me-
dzi hviezdami. Večerné predstavenie 
Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma 
s dirigentom Vladom Valovičom a účin-
kujúcimi Agou Zaryann, Robi Botosom, 
Ondřejom Pivecom a Martou Klučkovou 
dávalo tušiť, že milovníci tohto žánru si 
prídu na svoje. Zhovievavé počasie už 
len umocnilo atmosféru, ktorá tu vznikla  
a ktorá sa niesla celým Ružinovom. 

Hviezda festivalu José Cura

A nestrácala sa ani v deň, keď mala vy-
stúpiť hlavná hviezda Symfónie umenia. 

Prípravy netrvali len jeden deň. V podtó-
ne ich bolo cítiť neustále. Prítomnosť de-
siatok zvukárov, osvetľovačov, technikov, 
podporného štábu a napokon samotných 
hudobníkov signalizoval, že to bude veľ-
kolepý večer. Kto čakal hviezdu zo sveto-
vých pódií s maniermi, musel uznať, že 
sa mýlil. José Cura prekvapil svojou lás-
kavosťou, žoviálnosťou aj vtipom. Sveto-
vá hviezda operného neba za doprovodu 
Slovenskej filharmónie zaspievala výber 

najznámejších operných árií spolu so svo-
jimi dvoma hostkami Polinou Shamaevou 
a Evou Hornyákovou:

„Keď ma po toľkých rokov pozvali vystu-
povať v Bratislave, ani som sa nenazdal, 
aká dobrá bude organizácia a aký úspešný 
bude tento festival. Videl som, ako sa An-
drea Kozáková, Richard Bednár a ich tím, 
pod dohľadom starostu Martina Chrena, 
celé hodiny osobne starali o všetky de-
taily. Zabezpečovali nielen tie očarujúce 
aspekty, spojené s umeleckou časťou festi-
valu, ale aj čistili stoličky, nosili nám vodu 
a osobne dozerali na uspokojenie každej 
potreby nás umelcov. Je to skutočný prí-
klad, ako skĺbiť odhodlanie s eleganciou!  

A čo povedať o Slovenskej Filharmónii? 
Tento orchester a jeho vedenie, vráta-
ne majstra Daniela Raiskina, je jedným  
z tých zoskupení, s ktorými chcete určite 
pracovať aj v budúcnosti. Skutočný záži-
tok a prázdna strana, ktorá čaká na popí-
sanie. Teším sa na to!”

Taký, aký famózny bol jeho výkon, bolo 
úchvatné aj predstavenie. Zrazu si tento 

štýl museli zamilovať aj tí, ktorí na operu 
nikdy nechodili. A ako José Cura potešil 
stovky ľudí v hľadisku, potešil ho aj Ru-
žinov. Veď fakt, že na pódiu stojí aj jeho 
najlepší priateľ – dirigent Daniel Raiskin 
by sa pri nabitých diároch oboch umelcov 
nedalo naplánovať, ani keby človek veľmi 
chcel. Odmenou všetkým účinkujúcim 
bol neutíchajúci potlesk. Jeden z posled-
ných teplých letných večerov tak dostal 
nádych jedinečnosti. 

Ohnivá klasika

Úvodnú štvoricu koncertov uzatvorilo  
vystúpenie Cigánskych diablov. Najzná-
mejšie melódie z opery Carmen v aran-
žmánoch Ernesta Šarkozyho, obhatené  
o vlastné variácie, priniesli ďalší z neo-
pakovateľných zážitkov, ktoré si pripra-
vila Symfónia umenia. Spojenie so Slo-
venskými symfonikmi pod dirigentskou 
taktovkou Adriána Kokoša spôsobilo zi-
momriavky iste všetkým prítomným. Sólo 
jedného z najlepších cimbalistov na svete 
bolo len pomyselnou bodkou. Nie však de-
finitívnou. 

Symfónia umenia sa v tom momente len 
rozbehla. Na pláne boli ešte mnohé ďalšie 
koncerty a sprievodné podujatia. Hudbou 
ožil aj amfiteáter pri Štrkoveckom jaze-
re, kde svoje umenie predviedli milovaní 
Bratislava Hot Serenaders, Ružinovská 
hasičská zbrojnica zasa hostila Capellu Is-
tropolitana, na Námestí Ostredky zahrala 
Vojenská hudba Ozbrojených síl SR. Stále 
je to však len zlomok toho, čo ponúkol ten-
to festival. Ten, kto zmeškal, môže naozaj 
ľutovať. Takže opäť o rok... 
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POLITICKÁ REKLAMA

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
PRE OSTREDKY 
A BRATISLAVU

@MatusMehes

@MatusMehesprofil

@matus_mehes

 športovisko na Bachovej a ihrisko na Albrechtovej
 obnova ihriska vo vnútrobloku A. Mráza

 poslanecká priorita pre ihrisko na Čmelíkovej
 vytvorenie nových parkovacích miest

 záchrana námestia na Exnárovej 
 pomoc pri riešení nelegálneho výrubu na Bancíkovej

MATÚŠ MÉHEŠ
KANDIDÁT NA POSLANCA PRE POŠEŇ

9
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OSOBNOSŤ RUŽINOVA   
OCEŇUJEME POZNANIE, SKÚSENOSTI AJ ODVAHU   
V časopisoch sa o väčšine z nich nepíše, v televízii ich zazriete len veľmi zriedkavo. Oni však robia pre komunitu, 
v ktorej žijú, mimoriadne záslužnú činnosť. Ocenenie Osobnosť Ružinova si niekoľkí výnimoční Ružinovčania 
prebrali po prestávke, ktorú si vynútila pandémia koronavírusu.   

Ocenenie Osobnosť Ružinova je prejavom 
úcty a uznania výnimočným ľuďom, ktorí 
síce obyčajne nie sú známi, určite si však 
zaslúžia našu pozornosť. Aby aj naše deti 
a vnúčatá vedeli, že si vážime poznanie  
a skúsenosti, odhodlanie meniť veci k lep-
šiemu a pomáhať ľuďom vo svojom okolí.

Návrh na udelenie najvyššieho ocenenia 
mestskej časti môže predložiť ktokoľvek 
– jednotlivec, občianske združenie alebo 
inštitúcia. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sú spätí 
s Ružinovom a ktorí sa osobitne význam-
ným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej 
časti a život jej obyvateľov alebo ktoré 

obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi. 

Minulý rok získali ocenenie štyri osob-
nosti, ktoré za roky a desaťročia svojej 
profesionálnej kariéry získali rešpekt aj 
ďaleko za hranicami Ružinova. Medzi 
laureátov sa zaradili infektológ Peter Sa-
baka, historik umenia a pamiatkar Patrik 
Guldan, dlhoročný riaditeľ Gymnázia  
L. Novomestského Norbert Kyndl a vyso-
koškolský pedagóg Tibor Wallner.

O rok skôr to boli Ľuboš Bernáth, ktorý 
patrí k popredným osobnostiam hudob-
ného a kultúrneho života.  Ján Magál  – in 
memoriam je zakladateľom mykologickej 
spoločnosti a desať rokov bol jej predse-
dom. Eduard Sýkora stál pri zrode Ruži-
nova ako ho poznáme v súčasnosti a pri 
vzniku Štrkoveckého jazera. Medzi oce-
nených patrí aj zakladateľ medzinárodné-
ho filmového festivalu Ekotopfilm Pavol 
Lím a Silvester Krčméry – známy lekár 
a predovšetkým muž, ktorý sa dokázal 
vzoprieť totalite. 

Sme radi, že takíto ľudia pôsobili a pô-
sobia práve v našej mestskej časti. Ľudia 
so správnymi hodnotami, ktorí môžu byť 
inšpiráciou aj pre ďalšie generácie. Ľudia, 
od ktorých sa môžeme veľa naučiť.  

      @palencar.jan
info@palencar.sk

O
bjednávateľ: Ján Palenčár, Konopná 45, 821 05 Bratislava | Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o., M

ierová 21 827 05 Bratislava, IČ
O

: 35 728 213

POLITICKÁ REKLAMA

TOMÁŠ
ALSCHER   

JÁN
PALENČÁR

      @alscher.tomas
alscher.tomas@gmail.com

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
PRE STARÝ RUŽINOV

Naši ružinovskí kandidáti do zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

hl. Mesta SR. Bratislavy 

Ing. Miloslava Šavelová
dlhoročná riaditeľka ZOO  

Mgr. Miroslav Čevela
manažér a producent

Ing. Denisa Saková, PhD.
poslankyňa NR SR

Mgr. Peter Kalivoda
expert pre životné prostredie

Mgr. Igor Adamec
spisovateľ

Ing. Miloslava Šavelová
dlhoročná riaditeľka ZOO  

Mgr. Miroslav Čevela
manažér a producent

Ing. Denisa Saková, PhD.
poslankyňa NR SR

Mgr. Peter Kalivoda
expert pre životné prostredie

JUDr.  Martin Vojtašovič, LL.M.
právnik     

Mgr. Igor Adamec
spisovateľ

Mgr. Slavomír Drozd
dizajnér

JUDr.  Martin Vojtašovič, LL.M.
právnik     

www.strana-hlas.sk
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www.ruzinov.sk 3130 DOPRAVA, CESTOVANIE A PARKOVANIE

  Upravíme parkovaciu politiku tak, aby bola výhodná pre všetkých Ružinovčanov a zjednodušila 

im návraty domov.

  Postavíme cyklochodníky cez celý Ružinov, aby sa cyklisti a cykloturisti  bezpečne dostali 

bicyklom až na Zlaté Piesky.

  Uvoľníme dopravu v Ružinove a pripravíme projekt podzemného železničného koridoru 

podobne ako v Brne, Budapešti alebo v meste Lodž.

  Zrekonštruujeme ružinovskú električkovú radiálu, aby sa Ružinovčania mohli presúvať po 

meste rýchlejšie a bezpečnejšie.

  Vybudujeme na Trnávke Terminál integrovanej dopravy, ktorý vyrieši aj problémy s ne-

bezpečným železničným priecestím na Ivánskej ceste.

MESTSKÝ ROZVOJ, RODINY A SENIORI

  Zrekonštruujeme budovu radnice v Prievoze, aby slúžila všetkým Ružinovčanom  

a navrhneme jej vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.

  Obnovíme a postavíme ďalšie ihriská a športoviská, verejné priestory a parky, aby slúžili 

na aktívny aj pasívny relax všetkým Ružinovčanom.

  Vybudujeme so Štátnym fondom rozvoja bývania služobné byty pre našich učiteľov, soci-

álnych pracovníkov a policajtov, ktorých Ružinov nevyhnutne potrebuje. 

  Využijeme financie z Plánu obnovy – Lepšie zdravie na skvalitnenie starostlivosti o seniorov  

a poskytneme im moderné a dostupné služby.

  Predstavíme projekt Inteligentný Ružinov prostredníctvom IoT riešení, ktorý zmodernizuje služby 

mestskej časti a ušetrí náklady na prevádzku.

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  Budeme pokračovať v zveľaďovaní a skvalitňovaní procesov starostlivosti o zeleň a čis-

totu v Ružinove, tak ako v mestskej časti, tak aj v celom hlavnom meste.

  Pokračujeme v budovaní osvetlených a bezpečných priechodoch pre 

chodcov, aby ste sa nemuseli báť chodiť do školy samé.

  Nainštalujeme bezpečnostné kamerové systémy na detských  

ihriskách a frekventovaných verejných priestoroch, aby 

sme chránili verejný majetok a bezpečnosť ľudí.

  Pripravíme a zrealizujeme projekty rekon-

štrukcie kontajnerových stojísk a kde 

to bude možné, nahradíme ich novými 

polopodzemnými kontajnermi.

      @MichalVicanPoslanecZaRuzinov
0911 911 667 | michal@michalvican.sk

www.michalvican.sk

ŠTYRI ROKY SOM VAŠIM POSLANCOM  
V RUŽINOVSKOM ZASTUPITEĽSTVE  
A SPOLU BUDUJEME 
LEPŠÍ RUŽINOV.  

POKRAČUJME.

MICHAL VICÁŇ
POSLANEC MESTSKEJ ČASTI

O
bjednávateľ: M

gr. M
ichal Vicáň, M

artinčekova 26, 821 09 Bratislava | Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., M
ierová 21, 827 05 Bratislava, IČ

O
: 357 282 13

MZ RUŽINOV - TÍM RUŽINOV 
MZ BRATISLAVA - Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 
BSK - ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum
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Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava - Staré mesto
Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

Váš Rudolf Kusý

Vážení Ružinovčania, milí susedia,

 keďže sa uchádzam o Váš hlas vo voľbách primátora Bratislavy, určite sa pýtate, čo chcem 
priniesť Ružinovu a vlastne Vám všetkým? Je to predovšetkým rešpekt k Vám - Ružinovčanom. 

 Čo prekáža takmer každému, kto mal niečo dočinenia s magistrátom pána Valla? Neúcta
a nedostatok rešpektu k inému názoru. Ak ste boli na diskusii okolo budúcnosti jazera Rohlík, alebo 
revitalizácii „Duláku“, viete, o čom hovorím. Ak ste sa postavili proti výstavbe magistrátnych nájomných 
bytov v areáli Csákyho kaštieľa v Prievoze, tak mi tiež rozumiete. Oni nás nepočúvajú. Tím okolo pána 
Valla vie najlepšie, ako má vyzerať okolie našich domov a bytov a ak to vidíme inak, tak sme hlúpi.
V horšom prípade nepriatelia. 

 Ak bude primátor Ružinovčanov rešpektovať, tak Vás pri parkovacej politike nepostaví na úroveň 
cezpoľných, ale Ružinovčanov zvýhodní.
 Ak bude primátor Ružinovčanov rešpektovať, tak Vám nebude pripravovať zrušenie prejazdov cez 
Ružinovskú radiálu spolu s obmedzením pruhov pre osobné autá na jeden.

 Mojim programom je to, čo žiadate Vy – Ružinovčania. Lebo Vy najlepšie viete, čo potrebujete. 
Dostať sa čo najrýchlejšie do práce, rozniesť deti do škôlky, školy, na krúžky. Príjemné a bezpečné pros-
tredie na život. Parkovanie, ktoré bude výhodné pre Bratislavčanov v celej Bratislave a doma v Ružinove 
Vám umožní lepšie zaparkovať po príchode domov z práce. Preto po diskusii s Vami, Vašimi poslancami
a starostom urobím parkovanie tak, aby bolo výhodné pre Vás.

 Aj mne, tak ako mnohým z Vás, chýba 15 minútový lístok na MHD, ktorého zrušenie je len ďalší 
spôsob, ako od Bratislavčanov vytiahnuť peniaze. Preto ho obnovím.
 Aj mňa hnevá, že železničné priecestie na Ivánskej ceste je aj naďalej nebezpečné a chodník je len 
pár namaľovaných čiar. Projekt je pritom roky hotový. Preto ho zrealizujem.
 Aj mňa trápi, prečo sa s Vrakunskou skládkou, ktorá postupne znečisťuje našu vodu nič nedeje. 
Preto pomôžem.

 Je toho veľa, čo môžeme spolu v Ružinove urobiť. Samozrejme, po diskusii a dohode s Vami Ruži-
novčanmi, Vašimi poslancami, starostom. Aj to je rešpekt k Ružinovčanom. Bratislava pre všetkých.

S úctou                            

ZACHRÁNILI SME PARK
PRI CSÁKYHO KAŠTIELI  PRED VÝSTAVBOU

NÁJOMNÝCH BYTOV

O
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LOJZO MÁ 40 
POSLEDNÝ KONCERT NA TEPLÁKOVOM BÁLE
Kto by ich nepoznal... keď zanôtili Na centrálnom trhovisku alebo Zita Obezita, každý vedel, že skupina LOJZO bude 
zárukou tej najlepšej zábavy. Po až neuveriteľnej štyridsaťročnej kariére ich čaká jeden z najťažších koncertov - 
posledný oficiálny.  

Neďaleko vstupu na Miletičku nájdete pa-
mätnú tabuľu, ktorá navždy spája Ružinov  
a kapelu Lojzo. Takmer tritisíc vystúpení  
v 15 krajinách na štyroch kontinentoch – 
taká je rýchla bilancia pôsobenia tejto legen-
dárnej kapely. Vystupovali na koncertoch, 
ale aj na festivaloch, hodoch, jarmokoch,...  
Boli blízko k ľuďom a ľudia ich za to milovali. 

Keď sa pred štyridsiatimi rokmi spojila sku-
pina absolventov dopravnej univerzity v Ži-
line, ktorí boli pracovne v Bratislave, so sku-
pinou tunajších ekonómov, ani len netušili, 
že sa z nich časom stanú hviezdy. Napokon 
vydali šesť LP a CD, 11 výberových nosičov, 
8 kompilácií, ročne hrávali 130 koncertov  
a stále chodili do práce. Šialený kolotoč, ako 

oni sami hovorili, trval neuveriteľných šty-
ridsať rokov.  Prinniesol im však veľa skúse-
ností, zážitkov aj známostí.

Mnohé ich piesne medzitým doslova zľudo-
veli. Hity ako Na centrálnom trhovisku, Zita 
Obezita či melancholická Že mi je ľúto, pri 
ktorej sa spojili s kapelou Elán, alebo Kaž-
dý deň budú vraj Vianoce s Mekym Žbir-
kom si dnes pri rádiách pospevujú takmer 
všetci. Naživo si ju už však ani jeden z nich 
nezaspieva. Líder kapely, skladateľ a kapel-
ník Maroš Kochanský zomrel v roku 2006. 
Štyri roky pred ním gitarista Johan Brzáč. 
Tu kdesi sa začali objavovať myšlienky  
o ukončení tejto životnej etapy. Fanúšikovia 
im však dali najavo, že chcú, aby pokračo-
vali. Mala to byť len chvíľa. Tá však napokon 
trvala ďalších šestnásť rokov. 

Nechcený útlm pre kultúru v podobe koro-
navírusu však kapele vzal nielen obľúbené-
ho harmonikára Maroša, ale aj veľa energie 
a tak potrebných síl. Tie posledné si však 
ušetrili na posledný koncert, vystúpenie, 
ktoré bude mať poradové číslo 2860. Spo-
ločne so svojimi fanúšikmi, ktorí im boli 
celé desaťročia verní, tak chcú 1. októbra 
tradičným Teplákovým bálom v Dome kul-
túry Zrkadlový háj v Petržalke osláviť svoje 
40. výročie vzniku a pôsobenie na hudobnej 
scéne. 

MÁRIA
BARANCOVÁ   

NIKOLAJ
GEČEVSKÝ

KANDIDÁTI NA POSLANCOV

PRE PRIEVOZ1 5



Vážení susedia, 

sme obyvateľmi Ružinova - Trávnikov 
prakticky od narodenia a záleží nám 
na prostredí, v ktorom žijeme. Bol 
to dôvod, pre ktorý sme sa rozhod-
li zastupovať naše spoločné záujmy  
v miestnom zastupiteľstve. 

Obaja už máme s komunálnou politi-
kou skúsenosti z predošlých období -  
Martin je poslancom 8 rokov, Michae-
la 4 roky. Za toto obdobie sa nám 
podarilo presadiť množstvo opráv 
ciest a chodníkov (Astrová, Nevädzo-
vá, hlavný ťah od parku A. Hlinku po 
Sedmokráskovu, chodníky okolo ih-
riska na Sedmokráskovej, prístupové 
chodníky k niektorým vchodom na 
základe požiadaviek obyvateľov ), re-
vitalizácie detských ihrísk (úplne nové 
ihrisko Sedmokrásková) a osádzanie 
nových prvkov (Astrová, Šalviová, 
Muškátová, Rumančeková), zámenu 
alebo kúpu pozemkov pri našich kle-
notoch (jazero Rohlík a Štrkovec). Na 
poslednú chvíľu vari stíhame aj skul-
túrnenie chodníčka okolo Rohlíka. 

Tento rok príde k oprave úseku cesty 
Pažítkova pri Shiphouse, ktorý bol 

poškodený prevráteným stromom. 
Presadili sme grantový program na 
revitalizáciu predzáhradiek, oplotené 
výbehy pre psov, osadenie retardé-
rov na „skratkových“ komunikáciách 
(Ľanová, Nevädzová, Ďatelinová) a na 
celoružinovskej úrovni bojujeme pro-
ti developerskému tlaku a za citlivú 
parkovaciu politiku, ktorej cieľom je 
popri regulácii nekultúrneho parkova-
nia zachovanie parkovacích miest pre 
všetkých rezidentov. 

Našim cieľom je pokračovať v za-
počatej práci, strážiť rozpočet MČ 
tak, aby adekvátne prostriedky 
smerovali na naše Trávniky. Plne 
sme si vedomí ich výnimočnosti  
s množstvom zelene, parkov a pe-
ších plôch. Tento ich jedinečný spirit 
chceme chrániť, pretože ako vidieť 
na tragickom príklade nadstavby 
na Astrovej, či hroziacej nadstav-
by Inka Pubu – bývalého zelovocu 
medzi Astrovou a Narcisovou, cho-
romyseľné počiny developerov, od-
súhlasené ešte za starostu Drozda 
a Kuboviča, sa nevyhýbajú ani nám. 

Radi by sme tiež dosiahli zníženie 
hluku z  akcií v parku A. Hlinku, po-

kračovali v revitalizácii ihrísk, okolia 
Rohlíka a zintenzívnili opravy komu-
nikácií. Naďalej chceme vyvíjať tlak 
na magistrát, aby bolo vybudované 
verejné osvetlenie tam, kde chýba  
a je to naozaj potrebné. 

Za toto volebné obdobie sa nám po-
darilo zabezpečiť projekt na vybudo-
vanie osvetlenia pri bytovom dome 
Martinčeková 15, čaká sa už len na 
realizáciu. Bojujeme za odstráne-
nie starého stánku „Rohlík“ pri Sed-
mokráskovej ulici, prvý krok už máme 
úspešne za sebou, mestská časť 
tento rok pristúpila ku kúpe pozem-
ku pod stánkom. Vedomí sme si tiež 
problémového stavu budov a kapacít 
materských škôl, ktoré sa nás ako ro-
dičov priamo dotýkajú, a na  ktorých 
riešení aktívne už v súčasnosti pracu-
jeme.

Záleží nám na tom, aby boli Trávniky 
stále krajšie a aby sa tu žilo stále lep-
šie. Veríme, že výsledky našej práce  
vám zjednodušili a spríjemnili život  
a dúfame, že nám dáte svoju dôveru 
aj v týchto voľbách.

Ďakujeme!

KANDIDÁTI NA POSLANCOV  

PRE TRÁVNIKY

MICHAELA 
BIHARYOVÁ   

MARTIN
FERÁK
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@MatusMehes

@MatusMehesprofil

@matus_mehes

Inzercia

KANDIDÁT NA POSLANCA
PRE BRATISLAVU

MATÚŠ MÉHEŠ

Príď si vybrať SUPERŠKOLU!

7. 10. 2022 | 9.00 – 19.00
Nákupno-zábavné centrum

Bory Mall

www.strednapremna.sk

Nezáleží na tom, či ťa láka veda
alebo remeslo. Predstavíme ti

viac ako 50 župných škôl a gymnázií
z Bratislavského kraja,

spomedzi ktorých si iste vyberieš.

Končíš základku?

1 2

32
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nový ŽUPAN
profesor VELIČ
… nenechám Vás bez vody

www.zupanVELIC.sk
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1. Nenechám Vás
v zápchach

Zriadime centrálny dispečing, ktorý
konečne napraví zle fungujúcu
prímestskú autobusovú dopravu
a prepojí ju s regionálnymi vlakmi.

2. Nenechám Vás prepadnúť

Prepojíme základné, stredné a vysoké
školy s priemyslom a službami,
prostredníctvom župy, aby rodičia jasne
videli uplatnenie svojich detí.

3. Nenechám Vás
bez pomoci

Poskytneme benefity zdravotníkom
a zamestnancom sociálnych služieb,
aby sme mali dostatok lekárov a sestier
a dokázali sa dôstojne postarať
o seniorov.

4. Nenechám Vás bez vody

Budeme bojovať za odstránenie
vrakunskej skládky, ktorá ohrozuje pitnú
vodu Žitného ostrova. Toto župné
obdobie je poslednou šancou
na záchranu vzácneho zdroja pitnej vody.

Lacnejšie 
a efektívnejšie MHD!

- Vrátim Vám 15 minútový               
  lístok na MHD
- Bezplatná MHD pre seniorov  
  nad 65 rokov
- Zrekonštruujem Ružinovskú 
  radiálu po diskusii s Vami

N  C 2100437288
IDSBK
INTEGRAVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM
V BRATISLAVSKOM KRAJI

DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA

PLATNOSŤ
Validity / Gültigkeit

2/100+101
2 zóny al. 100+101 / 2 zones or 100+101

tu označte / validate stamp here / hier entwerten

Rudolf
Rudolf Kusý 

na primátora

Bratislavy

CESTOVNÝ LÍSTOK
Single Ticket / Einzelticket

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava - Staré mesto       Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

Rudolf
  Bezplatné parkovanie 

 pre Bratislavčanov

1.   Odstránenie chaosu  v parkovaní

2.   Prvé auto pre Bratislavčanov zdarma

3.   Do zmeny systému odpúšťanie
 pokút pre Bratislavčanov

4.   SMS platba + jedna aplikácia

Rudolf Kusý na primátora
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JÁN BUOCIK: MESTO, ŽUPA A RUŽINOV 
POTREBUJÚ VIAC PEŇAZÍ   
Bez väčších zdrojov budeme opravovať iba to, čo už je postavené. Poslanec musí vedieť zabojovať o peniaze na rozvoj časti, 
ktorú zastupuje.

Ste dlhoročný Bratislavský komunál-
ny politik, môžete porovnávať. Čakajú 
Bratislavu dobré alebo horšie časy?

Vládny prorodinný balíček zobral mestu 
aj župe milióny. Všetko zdraželo, najmä 
energie. Dlhodobo sa venujem dopra-
ve, preto som optimista. Bratislava bude 
čerpať stovky miliónov z eurofondov, 
najmä na dopravné projekty. Železnič-
né trate sa budú v Bratislave viac vyu-
žívať, idú sa stavať železničné zastávky  
s prestupom na MHD. V Ružinove sa 
zrekonštruuje električková radiála, vrá-
tane predĺženia k novej vlakovej zastáv-
ke na Astronomickej.

O zlepšení dopravy v Bratislave sa 
hovorí roky. Pohnú sa projekty ko-
nečne dopredu?

Verím, že áno. Som členom riadiaceho 
výboru Ministerstva dopravy pre vý-
stavbu novej stanice Filiálka. Pozemky 
sú vysporiadané, štúdia ŽSR určila, že 
na Filiálke môžu končiť regionálne vlaky. 
Ministerstvo preferuje podzemný variant 
s pokračovaním k autobusovej stanici 
Nivy. Filiálka, mestské vlakové zastáv-
ky či nové električkové trate, zásadne 
zmenia dopravné toky po Bratislave  
v prospech verejnej dopravy. Bratislava 
by sa nadýchla. Viac si prečítate na mo-
jich blogoch na sme.sk.

Bratislava sa mení, akoby sa stavali 

iba mrakodrapy. Je to správny trend? 

Žiaľ, developeri nemajú hranice. Úrady 
nahrádzajú aktívni občania. Ako advo-
kát takého zastupujem pred Najvyšším 
súdom proti jednej z najväčších stavieb  
v meste. Bratislava by sa nemala 
predbiehať vo výške budov, ale v kvalite 
života jej obyvateľov. 

Čo potrebuje Bratislava a Bratislav-
ská župa, aby sa nám tu žilo lepšie?

Určite viac peňazí. Na dopravu, školy, 
škôlky, seniorské zariadenia, zelené rie-
šenia. Štát treba konečne presvedčiť, že 
Bratislava je hlavným mestom, nie iba 
ďalšie krajské mesto. Ako župný pred-
seda komisie dopravy som napísal list 
Eurokomisií, so žiadosťou o viac peňa-
zí pre dopravu v kraji. Podarilo sa, župa  
v Bruseli vyrokovala o stovky miliónov pre 
Bratislavu viac, ako nám malo pripadnúť.

Zastupujete Ružinov v mestskom aj 
župnom zastupiteľstve. Čo sa Vám 
podarilo? 

V podstate všetky mestské a župné in-
vestície v Ružinove by bez poslancov 
schvaľujúcich rozpočty neboli. Mám 
však pár srdcoviek z posledného obdo-
bia. ZUŠka pred dokončením na Uráno-
vej, združená cyklotrasa od Astronomic-
kej po Tomášikovu, opravená Gagarinka. 
Stromy v stredovom páse na Bajkalskej 

sú moja poslanecká priorita. Za župné 
peniaze sa nanovo postavil športový 
areál na Ostredkovej, opravili sa budo-
vy stredných škôl, naposledy “mám na 
svedomí” vynovený vestibul na GLN na 
Tomášikovej. V Prievoze, kde s rodinou 
žijeme, sa podarilo z mestských peňa-
zí zrevitalizovať parčík za evanjelickým 
kostolom. Mierová je iba druhá ulica  
v meste s nanovo natretými stĺpmi 
osvetlenia a teším sa, že sa podari-
lo ochrániť 120ročné záhradníctvo pri 
Csákyho kaštieli pred zbúraním. 

Na čom ešte chcete zapracovať?

Prvé mi napadlo železničné priecestie 
na Ivánskej ceste, je to nebezpečné 
miesto a navyše hanba Bratislavy. Určite 
oprava ciest a chodníkov. Košická, Tren-
čianska, Herlianska, Kaštieľska a ďalšie, 
sú v zúfalom stave. Ďalej oprava Prie-
vozskej radnice a priľahlého parku. Všet-
ky Ružinovské cestné ťahy môžu mať 
aleje stromov ako na Bajkalskej. Mojou 
dlhodobou prioritou je nová Ružinovská 
električková trať cez Mlynské Nivy, Prie-
voz, Slovnaft až do Vrakune. 

Komunálne voľby sa blížia. Aké máte 
plány?

Ak mi dajú Ružinovčania opäť dôveru, 
zabojujem o viac peňazí pre Ružinov  
v župnom, mestskom aj miestnom za-
stupiteľstve.

Ste dlhoročný Bratislavský komunál- 
ny politik, môžete porovnávať. Čakajú 
Bratislavu dobré alebo horšie časy?

Vládny prorodinný balíček zobral mestu 
aj župe milióny. Všetko zdraželo, najmä 
energie. Dlhodobo sa venujem doprave, 
preto som optimista. Bratislava bude čer-
pať stovky miliónov z eurofondov, najmä 
na dopravné projekty. Železničné trate sa 
budú v Bratislave viac využívať, idú sa stavať 
železničné zastávky s prestupom na MHD. 
V Ružinove sa zrekonštruuje električková 
radiála, vrátane predĺženia k novej vlakovej 
zastávke na Astronomickej.

O zlepšení dopravy v Bratislave 
sa hovorí roky. Pohnú sa projekty 
konečne dopredu?

Verím, že áno. Som členom riadiaceho 
výboru Ministerstva dopravy pre výstavbu 
novej stanice Filiálka. Pozemky sú vyspo-
riadané, štúdia ŽSR určila, že na Filiálke 
môžu končiť regionálne vlaky. Ministerstvo 
preferuje podzemný variant s pokračovaním 
k autobusovej stanici Nivy. Filiálka, mestské 
vlakové zastávky či nové električkové trate, 
zásadne zmenia dopravné toky po Bratislave 
v prospech verejnej dopravy. Bratislava by 
sa nadýchla. Viac si prečítate na mojich 
blogoch na sme.sk.

Bratislava sa mení, akoby sa stavali  

iba mrakodrapy. Je to správny trend? 

Žiaľ, developeri nemajú hranice. Úrady 
nahrádzajú aktívni občania. Ako advokát 
takého zastupujem pred Najvyšším súdom 
proti jednej z najväčších stavieb v meste. 
Bratislava by sa nemala predbiehať vo výške 
budov, ale v kvalite života jej obyvateľov. 

Čo potrebuje Bratislava a Bratislavská 
župa, aby sa nám tu žilo lepšie?

Určite viac peňazí. Na dopravu, školy, škôl- 
ky, seniorské zariadenia, zelené riešenia. 
Štát treba konečne presvedčiť, že Bratislava  
je hlavným mestom, nie iba ďalšie kraj- 
ské mesto. Ako župný predseda komisie 
dopravy som napísal list Eurokomisií, so 
žiadosťou o viac peňazí pre dopravu v kraji.  
Podarilo sa, župa v Bruseli vyrokovala  
o stovky miliónov pre Bratislavu viac, ako 
nám malo pripadnúť.

Zastupujete Ružinov v mestskom aj 
župnom zastupiteľstve. Čo sa Vám 
podarilo? 

V podstate všetky mestské a župné investície  
v Ružinove by bez poslancov schvaľujú- 
cich rozpočty neboli. Mám však pár srd-
coviek z posledného obdobia. ZUŠka pred 
dokončením na Uránovej, združená cyklo-  
trasa od Astronomickej po Tomášikovu, 
opravená Gagarinka. Stromy v stredovom 

páse na Bajkalskej sú moja poslanecká prio- 
rita. Za župné peniaze sa nanovo postavil 
športový areál na Ostredkovej, opravili sa 
budovy stredných škôl, naposledy “mám 
na svedomí” vynovený vestibul na GLN 
na Tomášikovej. V Prievoze, kde s rodinou  
žijeme, sa podarilo z mestských peňazí zre-
vitalizovať parčík za evanjelickým kostolom. 
Mierová je iba druhá ulica v meste s nanovo 
natretými stĺpmi osvetlenia a teším sa, že sa 
podarilo ochrániť 120ročné záhradníctvo 
pri Csákyho kaštieli pred zbúraním. 

Na čom ešte chcete zapracovať?

Prvé mi napadlo železničné priecestie na 
Ivánskej ceste, je to nebezpečné miesto  
a navyše hanba Bratislavy. Určite oprava 
ciest a chodníkov. Košická, Trenčianska, 
Herlianska, Kaštieľska a ďalšie, sú v zúfa-
lom stave. Ďalej oprava Prievozskej radnice  
a priľahlého parku. Všetky Ružinovské cest-
né ťahy môžu mať aleje stromov ako na Baj- 
kalskej. Mojou dlhodobou prioritou je nová 
Ružinovská električková trať cez Mlynské 
Nivy, Prievoz, Slovnaft až do Vrakune. 

Komunálne voľby sa blížia. Aké 
máte plány?

Ak mi dajú Ružinovčania opäť dôveru, 
zabojujem o viac peňazí pre Ružinov v žup-
nom, mestskom aj miestnom zastupiteľstve.              
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Kandidát na poslanca 
miestneho a župného 
zastupiteľstva Ján Buocik 
s podporou:

Ján Buocik: Mesto, župa a Ružinov potrebujú viac peňazí
Bez väčších zdrojov budeme opravovať iba to, čo už je postavené. Poslanec musí vedieť 
zabojovať o peniaze na rozvoj časti, ktorú zastupuje.

O
bjednávateľ: Ján Buocik, Slivková 7, Bratislava. Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., M

ierová 21, Bratislava, IČ
O

: 35 728 213

Politická reklama



www.ruzinov.sk 4140

RUŽINOV INVESTOVAL DO PODPORY 
ŠPORTU MILIÓNY EUR    
Kto nás bližšie pozná, vie, že sme obaja telom aj dušou športovci. Aktívne športujeme a tiež pomáhame rozvíjať rôzne druhy 
športu. Sme presvedčení, že šport má nenahraditeľnú úlohu pri podpore, udržiavaní a budovaní psychického aj fyzického 
zdravia ľudí každého veku - detí, mládeže, dospelých i seniorov. Aj pandémia COVID-19 nám to opätovne potvrdila.

Ružinov je na pomery Slovenska skutoč-
ne „športovou veľmocou“. Máme niekoľ-
ko desiatok športových klubov v rôznych 
športových odvetviach, ktoré pracujú  
s deťmi a mládežou na profesionálnej 
úrovni a dosahujú na Slovensku aj v za-
hraničí výborné výsledky - či už ide o fut-
bal, hokej, basketbal, športový tanec, box, 
plávanie, krasokorčuľovanie, curling, ho-
kejbal a množstvo ďalších športov. V Ruži-
nove náj-
dete 

niekoľko futbalových ihrísk, športových 
hál, zimný štadión a na stole už máme aj 
projekt na výstavbu ružinovskej plavárne.

Celé roky bola v Ružinove oblasť športu na 
okraji pozornosti mestskej časti i poslan-

cov. Výraznejšie sa do rozvoja športu 
neinvestovalo, chýbala dlhodobá vízia 
jeho rozvoja, športová infraštruktúra 

prestala vyhovovať moderným štan-
dardom a nárokom, skrátka zastarávala. 

Potreby športových klubov a športovcov 
v Ružinove neboli zohľadňované. Zmenilo 
sa to až v tomto volebnom období.

ČO CHCEME ROBIŤ PRE ŠPORT  
V ĎALŠÍCH ROKOCH?

Samospráva nemá a ani nemôže 
suplovať úlohy štátu. Jednou  

z nich je aj rozvoj a pod-
pora športu. 

Napriek 

tomu sme sa spoločne so starostom Mar-
tinom Chrenom rozhodli pripraviť koncep-
ciu podpory športu, ktorej výsledkom by 
mala byť pravidelná finančná, personál-
na a tiež materiálno-technická podpo-
ra  športu v Ružinove v kategóriách detí  
a mládeže. Samozrejme, ani náš rozpo-
čet nie je neobmedzený, a preto budeme 
podporovať športy podľa toho, koľko ru-
žinovských detí v danom klube pôsobí,  
v duchu hesla „koľko máme, toľko radi in-
vestujeme“.

Aby sme naozaj pochopili fungovanie na-
šich športových klubov, a aby to nebolo 
len o rozhodovaní úradníkov „spoza stola“, 
vydali sme sa priamo do terénu. Nielen, 
že sme navštívili množstvo ružinovských 
športových klubov, ale každý šport sme si 
aj osobne vyskúšali a absolvovali tréning 
spoločne s deťmi a mládežou, aby sme 
pochopili, čo šport v Ružinove skutočne 
potrebuje, a čo preň dokážeme z pozície 
mestskej časti urobiť. 

VAŠE SKÚSENOSTI SÚ PRE NÁS DÔ-
LEŽITÉ

Okrem tréningov sme tiež diskutoval s ve-
dúcimi predstaviteľmi klubov o tom, ako 
fungujú a čo by potrebovali do budúcna. 

Dôležité bude zadefinovať pre kluby 
všeobecné podmienky ako napríklad 

podiel ružinovských detí z celkové-
ho počtu športovcov klubu, počet 

registrovaných športovcov, počet 

reprezentantov, dosiahnuté výsledky, pre-
pojenie športových klubov s ružinovský-
mi školami a pod. Na základe splnených 
kritérií bude možné športovým klubom 
pomôcť priamo, napríklad poskytnutím 
športových plôch vo vlastníctve mestskej 
časti za zvýhodnených podmienok, prí-
padne im poskytnúť aj finančnú podporu 
alebo ich podporiť materiálovo-technic-
kou pomocou. Jedným z príkladom takej 
podpory je napríklad hokejový klub HK 
Ružinov, ktorému mestská časť dlhodobo 
poskytuje ľadovú plochu na tréningy detí 
za zvýhodnených podmienok.

Príprava takejto koncepcie vôbec nie je 
jednoduchá, a to nielen z obsahového, 
ale aj z  finančného hľadiska. Pracujeme 
na tom, aby podpora športu bola priamo 
naviazaná na rozpočet, ideálne vlastným 
Všeobecne záväzným nariadením o pod-
pore športu v Ružinove.

OPRAVUJEME ŠPORTOVISKÁ, ZA-
CHRÁNILI SME ŠTADIÓN

A je to ešte oveľa viac, pretože bez po-
riadnej infraštruktúry sa šport robiť nedá. 

Len za tieto štyri roky sme do zlepšovania 
podmienok pre šport investovali niekoľko 
miliónov eur. Z tých významných projektov 
spomenieme napr. majetkové vysporia-
danie areálu FC Ružinov (pre pamätníkov 
Káblovku) na Sklenárovej od develope-
ra, ktorý tam chcel stavať, do vlastníctva 
mestskej časti či napríklad zrušenie nájmu 

súkromnému prevádzkovateľovi teniso-
vého areálu na Trnávke, kde dnes môžete 
v zrekonštruovanej hale a na vonkajších 
kurtoch za symbolické peniaze hrať tenis, 
bedminton, squash či stolný tenis. Okrem 
toho tu vznikla moderná basketbalová 
hala, kde dokonca trénuje aj Slovenská 
reprezentácia. Rekonštrukciou prešli aj 
časti zimného štadióna, viacero škol-
ských telocviční, pribudli tri bežecké 
dráhy, opravili sa viaceré hokejbalové 
ihriská či basketbalové ihriská a množ-
stvo stolov po sídliskách na stolný tenis.

Máme rozpracované aj náročnejšie pro-
jekty. Najväčším z nich je ružinovská pla-
váreň, ktorá bude vykurovaná odpadovým 
teplom zo zimného štadióna, a ktorej sú-
časťou bude časť pre tréningové kempy 
deti a mládeže. Veľkú obnovu si zaslúži aj 
areál FC Ružinov na Sklenárovej, 
ktorý má potenciál slúžiť 
ako futbalová aka-
démia pre stovky 
detí či výstavba 
n a j m o d e r n e j -
šej telocvične 
v Bratislave 
pri základnej 
škole Ostred-
ková, ktorá 
bude mať 
hľadisko s 
kapaci-
tou 500 
o s ô b 

a olympijské rozmery, čím sa môže stať 
dejiskom medzinárodných podujatí ako 
športového tak aj kultúrneho charakteru. 
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MARTIN PATOPRSTÝ
ZÁSTUPCA STAROSTU

MICHAL GAŠAJ
ZÁSTUPCA STAROSTU

      @patoprsty.martin | 0903 282 080
patoprsty.martin@gmail.com

      @Michal.Gasaj | 0915 397 019
michal.gasaj@ruzinov.sk
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      @vlado.sirotka
0905 429 010 | vladosirotka@icloud.com
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PRE BRATISLAVU A ŽUPU

  dotácie pre bytové domy na podzemné 
kontajnerové stojiská

  otvorenie bazénov na stredných školách 
pre verejnosť

  komplexnú výmenu verejného osvetlenia
  aktívnu spoluprácu verejnoprospešných 

služieb mesta s Ružinovom
  zriadenie bezplatnej výdajne potravín pre 

sociálne slabších

  založenie sociálneho podniku, s možnos-
ťou zamestnania pre znevýhodnené a hendi-
kepované skupiny

  obnovenie kurzov počítačovej gramotnosti 
pre seniorov a nezamestnaných 

  zriadenie telefonickej linky pre osamelých 
seniorov

  vybudovanie ružinovského cintorína pre 
zvieratá

V Ružinove sa nám spoločne za štyri roky podarilo presadiť množstvo pozitívnych zmien.  
Na tieto zmeny chceme nadviazať a pokračovať aj na magistráte a župe.

Voľte Ružinovčanov, 
ktorých poznáte a nie nominantov politických strán. 

Voľte do miestneho, mestského 
aj župného zastupiteľstva Tím Ružinov.

BUDEME PRESADZOVAŤ

”BÝVAME TU, 
STRETÁVAME SA S VAMI,

SME TU PRE VÁS.”

MARTIN   
PATOPRSTÝ  

      @patoprsty.martin
0903 282 080 | patoprsty.martin@gmail.com

KÚPIME VÁŠ BYT A MÔŽETE
V ŇOM OSTAŤ BÝVAŤ

www.wfg.sk

KÚPIME PODIEL 
VO VAŠOM BYTE

Mestská časť Bratislava Ružinov ponúka na predaj 
vyradené nepojazdné služobné osobné  

motorové vozidlo na náhradné diely.
 Škoda Superb 2,8 Comfort, rok výroby 2004, stav tacho-

metra 228 520 km, vozidlo je značne skorodované, má 
nefunkčný antiblokovací systém, netesní motor, uniká olej.

 Cenové ponuky doručte písomne v zalepenej obálke 
označenej NEOTVÁRAŤ najneskôr do 21. 10. 2022 do 

12:00 na adresu:
 Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov 

majetkový odbor / oddelenie vnútornej správy 
Mierová 21, 827 05 Bratislava

Viac informácií na  
frantisek.slavik@ruzinov.sk, zdenek.cisar@ruzinov.sk

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z RUŽINOVA

www.ruzinovskeecho.sk 
www.tvr.sk

neobmedzený prístup 
k informáciám

archív TV relácií 
 a vydaní ECHA

živé
vysielanie TVR
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ČO NOVÉHO V KULTÚRE V RUŽINOVE?  
Na otázky odpovedá Ing. František Fabián, predseda predstavenstva Cultus Ružinov, a.s.

Pán Fabián, ste vyše troch rokov 
predsedom predstavenstva Cultus 
Ružinov, čo je nového v kultúre v Ru-
žinove?

Nového je pomerne veľa, pričom niekto-
ré novoty sú aj pre laika celkom viditeľ-
né. Cultus Ružinov uviedol do svojich 
každoročných plánov rôzne podujatia 
a aktivity, ktorých sa zúčastňujú mno-
hí obyvatelia Ružinova. Naše podujatia  
a podujatia, na ktorých sme participovali 
– bolo ich 336 navštívilo približne 30-ti-
síc ľudí len za prvý polrok tohto roka.

Čo je teda nového v oblasti podujatí?

Najvýznamnejším posunom sú poduja-
tia, ktoré sú bližšie k obyvateľom – ko-
munitné podujatia, ako napríklad sta-
vanie mája. Zaujímavými sú napríklad 
Ružinovský psí miláčik či vlastná relá-
cia o varení „Mňam“, ktorú realizujeme  
v spolupráci s TV Ružinov. Z tých väč-
ších je to napríklad podujatie „Na vlnách 
fantázie“, ktoré si pamätám ešte ako 
malý chlapec zo Štrkovca, a som šťast-
ný, že som ho mohol obnoviť. Veľmi vi-
diteľnými boli aj dva ročníky Symfónie 
umenia, ktorú sme priniesli ako špičkový 
multižánrový festival pozostávajúci pre-
dovšetkým z vážnej hudby. 

Je podujatí podľa Vás v Ružinove do-
statok?

Vždy sa dá robiť viac, je to záležitos-
ťou zdrojov. Ak máte k dispozícii väčší 
rozpočet a viac ľudí na realizáciu, nie 
je problém program podujatí rozšíriť. 
My sa snažíme s tým, čo máme k dis-
pozícii z vlastných zdrojov a zo zdrojov 
mestskej časti, poskytnúť čo najviac.  
A keď nám nestačia zdroje, pristupujeme  
k spolupráci s tretími stranami -  s rôzny-
mi občianskymi združeniami, základný-
mi umeleckými školami aj komerčnými 
subjektmi.

Keď sa rozprávame o zdrojoch, ako 
financujete podujatia v Ružinove?

Najskôr si treba povedať, že našou hlav-
nou činnosťou je prevádzkovanie šty-

roch budov – DK Ružinov, SD Nivy, SD 
Trávniky a SD Prievoz. Tieto so svojimi 
sálami a inými priestormi predstavu-
jú infraštruktúru pre konanie podujatí 
mnohých subjektov, ako aj zázemie pre 
detské krúžky, folklórne súbory, divadlá, 
športové kluby a podobne. Plníme si 
tým úlohy schválené mestskou časťou, 
ktorá je výlučným vlastníkom Cultus Ru-
žinov, a.s. Zdroje z prenájmu priestorov  
v týchto budovách, spolu s financiami 
od mestskej časti, grantmi a inými zdroj-
mi, používame na konanie podujatí.

Rozumiem tomu dobre, že máte zdro-
je z prenájmu napr. DK Ružinov, a že 
ich používate na konanie podujatí?

Áno, aj. Okrem toho, samozrejme, pou-
žívame tieto peniaze na chod spomína-
ných budov, ktoré majú veľký investičný 
dlh. Podarilo sa nám viacerými opat-
reniami, napríklad zvýšením dôrazu na 
verejné obstarávanie, znížením počtu 
zamestnancov, dôslednejším finanč-
ným plánovaním a ďalšími zvýšiť efek-
tívnosť fungovania Cultusu o približne 
500.000,- eur za obdobie pôsobenia 
predstavenstva pod mojim vedením, pri-
čom niekedy ideme na „hranu“ možné-
ho, tak ako som to zažíval počas môjho 
pôsobenia v zahraničí. Musím povedať, 
že sa nám práca darí v úzkej spoluprá-
ci v rámci predstavenstva, p. riaditeľky 
a jej zástupcu ako aj p. starostu Chrena 
a p. vicestarostu Patoprstého. S pánom 
starostom, si ako dvaja ekonómovia 
výborne rozumieme, pán vicesta-
rosta vie usmerniť operatívne veci 
a pani riaditeľka má cit na organi-
záciu podujatí. Spolu s členkami 
predstavenstva Silviou Pilkovou 
a Petrou Kurhajcovou pritom 
„striehneme“ na efektívnosť 
využitia každého eura, ako 
aj právne a technické ná-
ležitosti. Funguje to veľmi 
dobre. 

Takže cestou ku 
kvalitným a po-
četným poduja-
tiam je efektív-
ne fungovanie 

Cultusu. Na čo nové sa môžu 
tešiť obyvatelia, čo plánujete  
v nasledovných rokoch?

Áno, presne tak. Okrem rozširovania 
ponuky komunitných podujatí by sme  
v nasledovných rokoch chceli zre-
konštruovať alebo obnoviť SD Prievoz  
a DK Ružinov a čitatelia Ružinovského 
Echa už videli  vizualizácie projektu re-
konštrukcie DK Trnávka. Tiež plánuje-
me zveľadiť časť parku vedľa Csákyho 
kaštieľa v Prievoze na realizáciu komu-
nitných podujatí. Možností je veľa, a ich 
realizácia bude záležať od 
výsledku komunál-
nych a regionál-
nych volieb, ako 
aj dostupnosti 
e u r o fo n d o v, 
z ktorých by 
sme pri obno-
ve kultúrnych 
a spolo-
č e n s k ýc h 
d o m o v 
chceli čer-
pať.
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NOVÁ AMBULANCIA
všeobecného lekára v Ružinove

Ambulancia začala svoju činnosť od
1.8.2022

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV
všetkých zdravotných poisťovní

VCHOD DO ČAKÁRNE JE ZBOKU
BUDOVY OD CHODNÍKA Z ULICE

BABUŠKOVA

Lekár:
MUDr. Miroslava Bočková

Adresa:

ZDRAVOTNÉ STREDISKO
Babuškova 3106/2
Bratislava - Ružinov

0947 915 550
ambulancia-babuskova@merci-no.com

Ordinačné hodiny

PO

UT

ST

ŠT

PI

07:00-12:00

07:00-12:00

07:00-12:00

07:00-12:00

07:00-12:00

12:30-15:30

12:30-14:00

12:30-16:00

12:30-15:30

Výkup a sprostredkovanie predaja

NEHNUTEĽNOSTÍ 

Výkup bytov, domov a pozemkov v rámci celého Slovenska

Profesionálne sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

Ocenenie a poradenstvo ZDARMA

www.nestorcapital.sk

+421 910 113 331

info@nestorcapital.sk

Objednávateľ: Mgr Juraj Polčič, Rezedova 15, 821 01, Bratislava
Dodávateľ: TVR a RE s.r.o., Mierova 21, 827 05, Bratislava, IČO: 35728213

Základné vyšetrenie krvi je jedno z najdôležitejších preventív-
nych vyšetrení, ktoré by mali vaši zvierací miláčikovia pravidel-
ne podstúpiť. Zdôrazňujú to aj lekári z veterinárnej ambulancie 
SpektraVet v Ružinove. 

Cieľom vyšetrenia je včas rozpoznať rizikové faktory ochorení, 
ktoré môžu súvisieť aj so zvyšujúcim sa vekom pacienta a ná-
sledne, čo najrýchlejšie zaviesť prípadné liečebné kroky. U senio-
rov a geriatrických pacientov sa odporúča podstúpiť vyšetrenie 
krvi v polročnom intervale. Vplyvom zvyšujúceho sa veku klesá 
zvieratkám funkcia ich imunitného systému. Čo znamená, že 
sú náchylnejšie na ochorenia infekčného charakteru. Niektoré 
ochorenia sa navonok nemusia vôbec klinicky prejaviť, alebo len 
v malej miere. Môže dochádzať k poklesu činnosti jednotlivých 
orgánových sústav, najčastejšie zlyháva funkcia obličiek, pečene 
a srdca. Takisto môže dôjsť k rozvoju nádorových ochorení alebo 
k poklesu metabolizmu. Je potrebné myslieť aj na to, že starší or-
ganizmus potrebuje iné zloženie živín v potrave, aby prospieval. 
Preto sa vyšetrenie krvi považuje za významnú úlohu v prevencii 
ochorení. Ponúkame hematologické a biochemické vyšetrenie 
krvi s využitím najmodernejších prístrojov, ktoré zaručujú rýchle 
a spoľahlivé výsledky do 30 min. Následne vďaka nim dokážeme 
rýchlo odhaliť skryté, alebo už klinicky sa prejavujúce ochorenia 
vnútorných orgánov a nastaviť tak správnu liečbu.

Hematologický analyzátor MINDRAY nám pomáha diagnostiko-
vať stav krvi pacientov. Analyzuje 12 až 18 rôznych parametrov 
vrátane 3 histogramov. Slúži na určenie počtu bielych, červených 
krviniek a krvných doštičiek. Je to dôležité pre posúdenie typu 
a závažnosti ochorenia, pre určenie nedostatku červených kr-
viniek tzv. anémie a pre včasné odhalenie porúch zrážanlivosti 
krvi. Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX600 slúži na 

stanovenie základných parametrov krvi. Dokáže zhodnotiť funk-
ciu obličiek, pečene, metabolizmu, či minerálov. Nezabúdajte, že  
s pravidelnou prevenciou dokážete zlepšiť zdravotný stav zvie-
ratka, a tak mu zabezpečiť kvalitný a dlhší život.

Veterinárna ambulancia SpektraVet, Ružinovská 1, 821 02 Ružinov

PREVENTÍVNE VYŠETRENIE KRVI U PSOV A MAČIEK

.sk 20% 
(podmienka: vek nad 5 rokov)

HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIE KRVI PRE PSY A MAČKY

PLATNOSŤ KUPÓNU: do 24.12.2022

KUPÓN NA ZĽAVUKUPÓN NA ZĽAVU
(č.10/2022)

Politická reklama

FRANTIŠEK
FABIÁN

KANDIDÁT NA POSLANCA
PRE ŠTRKOVEC3
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KRÍŽOVKA

AKO CESTUJÚ  
ZNÁMI INFLUENCERI?
Prostredníctvom našej televízie môžete vďaka relácii Prstom na 
mape spoznávať svet, nádherné, viac i menej známe krajiny. Ma-
rianna Podkucká si pravidelne pozýva hostí, vďaka ktorým zís-
kate nielen cestovateľské informácie a dojmy z prvej ruky, ale aj 
zaujímavé turistické tipy. Sem tam sa do kresla posadia aj známi 
influenceri, ktorých určite poznáte zo sociálnych sietí. O živo-
te letušky nedávno porozprávala napríklad Adriana Luptáková,  
o svojom pobyte v Rio de Janeiro Valéria Frázová, známa ako Fra-
laa. A viac o svojich mnohých cestovateľských zážitkoch prezradil 
bloger Milan Bez Mapy. Všetky časti Prstom na mape nájdete aj  
v našom archíve. Tak neváhajte a cestujte s nami!

RUŽINOVSKÉ ECHO 10/2022 • Dátum vydania 26. 9. 2022 • Mesačník mestskej časti Bratislava - Ružinov • Ročník XXVIII • Vydáva TVR a RE s.r.o., Mierová 21,  
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Billy Graham: Nie je nič zlé na tom, keď ľudia vlastnia bohatstvo,  
ale je zlé, keď ...(dokončenie v tajničke krížovky).

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

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

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

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch
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Billy Graham:  
Nie je nič zlé na tom, keď ľudia vlastnia bohatstvo, ale je zlé, keď   

...(dokončenie v tajničke krížovky).   

tajnička: ...bohatstvo vlastní ľudí.

Inzercia

POHYB A WELLNESS PRE KONDÍCIU 
TELA AJ PRE DUŠEVNÚ POHODU   
Ukázať pevné telo v plavkách – to vie kde-kto, ale aby trčali tehličky aj spod svetra, to chce skutočné odhodlanie. Nenechajte 
svoje odhodlanie opadnúť ako listy na jeseň a vytrvajte v tréningoch po celý rok. Vyskúšajte moderný športovo-relaxačný 
komplex Slovnaft RELAX vo Vlčom hrdle, kde nájdete bohatú ponuku športových aktivít, profesionálne kolkové dráhy, posil-
ňovňu a po tréningu sa nechajte hýčkať v príjemnom wellness centre. 

FITNESS

Vo fitness sú vám k dispozícii špičko-
vé stroje a kardio zariadenia americ-
kej kvality. Hoci nebudú cvičiť za vás, 
myslite na to, že každá kvapka potu 
je slza šťastia pre vaše telo. Ak sú pre 
vás stroje príliš neosobné alebo nevie-
te čo s nimi robiť, môžete využiť služby  
osobných trénerov, ktorí vám radi po-
môžu dosiahnuť vaše tréningové ciele  
a v prípade záujmu pre vás zostavia 
osobný výživový plán. Vybrať si môžete 
aj z bohatej ponuky skupinových cvi-
čení, špeciál Babinec zostavuje každú 
prvú sobotu v mesiaci aktivity šité na 
mieru pre ženy. 

WELLNESS

Pre všetkých, ktorí túžia po tichu, pokoji 
a nerušenom relaxe je v komplexe we-
llness s troma druhmi sáun – infra, par-
ná a fínska, a samozrejme, priestranná 
oddychová zóna. Kvalifikovaný tím ma-
sérov vám poskytne profesionálnu sta-
rostlivosť v podobe viacerých druhov 
masáží.

KOLKÁREŇ

Dobrým tipom na aktívne trávenie 
voľného času s rodinou alebo uvoľne-
nie stresu s priateľmi je kolkáreň. Štyri 
dráhy môžu využiť rekreační aj profe-
sionálni hráči. Hľadisko s kapacitou 45 
osôb vytvára tiež ideálne prostredie na 
tímbildingy alebo rodinné či priateľské 
turnaje. 

OSLAVY

Poponáhľajte sa a využite ešte posled-
né slniečko a príjemné jesenné počasie 
na zorganizovanie grilovačky a oslavy 
na terase komplexu. Stačí si vytvoriť 
rezerváciu. Ak máte radšej oslavy bez 
najmenších starostí,  môžete požiadať aj  
o kompletné zabezpečenie cateringu. 

Slovnaft RELAX je otvorený pre verej-
nosť od pondelka do piatka od 6:00 do 
20:00 h a v sobotu od 9:00 do 18:00 h. 
Viac informácií a rezervácie nájdete na 
slovnaftrelax.sk. 



10:00
JUBILANTI 2022

Slávnostné stretnutie so seniormi 
pri príležitosti ich životného jubilea.

Podujatie MČ Ružinov

10:30 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ  

DOPOLUDNIE
Divadlo pod hríbikom  

Vstupné 3 €

19:00
DROBEČKY Z PERNÍKU 

česká komédia
Divadlo Teatro Wüstenrot

Vstupenky v sieti Ticketportal                              

19:00
DIVADLO KOMÉDIE
Mike Bartlett  - Vták                                                                                  

vzťahová komédia
vstupenky v sieti Ticketportal

14:30
Z ÚCTY K VÁM  

Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším pre ružinovských seniorov. 

Podujatie MČ Ružinov

19:00
OSM EUR NA HODINU

komédia o sebectve i štedrosti
Teatro Wüstenrot

vstupenky +421 905 668 070

9.00 –16.00
ZÓNA BEZ PEŇAZÍ 

výmenná burza šatstva

8:00 - 12:00
HOBBY BRATISLAVA 2020
Burza zberateľov modelov 

Viac info na www.hobbybratislava.sk

10:30
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ  

DOPOLUDNIE
Divadlo na hojdačke   

Vstupné 3 €

15:00
RUŽINOVSKÝ FOLKLÓRNY  

FESTIVAL

19:00
FRIDA

Teatro Wüstenrot 
Vstupenky v sieti Ticketportal

RUŽINOVSKÝ POHÁR BOXU
medzinárodný reprezentačný 

turnaj

19:00
ŠIALENÉ NOŽNIČKY
Kriminálna komédia

Teatro Wüstenrot
vstupenky +421 905 668 070

19:00
KLIMAKTÉRIUM

Najúspešnejšia „babská“ komédia
vstupenky v sieti Ticketportal

18:00
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA  

VERNISÁŽ
Spoločnosť voľných výtvarných 

umelcov

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

16:00
Willy a kúzelná planéta
Ružinovské detské kino

vstup voľný

19:45
Svetlonoc

SR/ ČR 2022, r.: T. Nvotová,
 h.: N. Germani, E. Mores

14:00
Králi hôr

Ružinovské kino pre seniorov
vstup voľný

22. 10. 2022

18. 10. 2022

1.10. - 2.10. 2022

4. 10. 2022

9. 10. 2022

31. 10. 2022

24. 10. 2022

19. 10. 2022

5. 10. 2022

8. 10. 2022

16. 10. 2022

29. 10. 2022

25. 10. 2022

20. 10. 2022

15. 10. 2022

6. 10. 2022

13. 10. 2022

1. 10. 2022


