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Milí
Ružinovčania,
rád by som písal o skvelých
veciach, ktoré sme počas
uplynulých mesiacov pripravili. Pripomienkovanie nových
garážových
domov vo vnútroblokoch. O tom, ako
na jeseň zveľadíme detské ihriská na
Albrechtovej a Martinčekovej, rozšírime rezidentské parkovanie, vysadíme
nové stromy... Žiaľ, tento rok vstúpi do
histórie niečím iným. Viem, že mnohých z vás to už hnevá, ale opäť musím
hovoriť epidémií korony.
Tieto riadky píšem týždeň pred začiatkom školského roka. Denne pribúdajú
desiatky nakazených. Do našich škôl a
škôlok pritom chodí vyše 7-tisíc detí.
V našich domovoch seniorov je skoro
tisíc klientov a zamestnancov.
V snahe nepoškodzovať viac ekonomiku vláda namiesto plošného zatvárania škôl, úradov a firiem rozhodla o
cielených opatreniach len tam, kde sa
koronavírus objaví. Na jednej strane
je to dobré rozhodnutie - môžeme ďalej prevádzkovať školy, škôlky, chodiť
do práce, zarábať si na živobytie. Na
druhej strane to pre nás znamená, že
štatisticky je len otázkou času, kedy sa
infekcia objaví v niektorej z našich škôl
či škôlok. Nie či, ale kedy - a ako na to
budeme pripravení.
Viem, že väčšinu z vás už nebaví nielen
že nosiť rúška, ale ani čítať o korone.
Tiež mám toho plné zuby. Teraz nás
však znova čaká náročné obdobie, keď
sa budú mnohí strachovať o svojich
blízkych. Ak si však ako Ružinovčania
budeme pomáhať - ako sme to už na jar
raz urobili - zvládneme to opäť.
Nikoho z nás nebaví obmedzovať sa,
nosiť rúško, nemať plnohodnotný život. Našou jedinou ochranou je však
uvedomiť si zodpovednosť - ak už nie
za seba, tak aspoň za ostatných. Za svoju rodinu, za svojich blízkych, za spolužiakov našich detí a za ich rodiny.
Váš starosta

ŽIVENA

ŽENY, KTORÉ MENIA DEJINY

"Žena má ducha rozvoja schopného". Tento citát patrí významnej slovenskej spisovateľke, ktorá žila na prelome 19. a 20. storočia, Elene Maróthy
Šoltésovej. Dnes nám už príde úplne absurdné, aby sme komukoľvek museli vysvetľovať, že ženy majú rovnaké práva ako muži. Pre naše staré
a prastaré mamy to však ani zďaleka nebola samozrejmosť.
zvali ženy a zorganizovali zriaďujúce zhromaždenie v Turčianskom svätom Martine.
Spolok neslúžil len na to, aby sa ženy učili
ako viesť domácnosť alebo starať sa o iných,
ale práve Elena Maróthy Šoltésová prišla
s nápadom založiť akciovú spoločnosť
Lipa. Ženy si tak mohli začať na seba zarábať a nebyť závislé na svojich otcoch
a manželoch.

Tento rok uplynulo sto rokov, odkedy ženy
na území niekdajšieho Československa získali volebné právo. Začiatky Živeny sa však
datujú ešte ďalej. Najstarší celonárodný
spolok žien oslávil vlani už 150 rokov. Jeho
vznik je dôkazom, akými dôležitými boli
v procese zrovnoprávňovania žien muži.
Tento najstarší ženský spolok na Slovensku
vznikol 4. augusta 1869, keď Ambro Pietro,
Viliam Pauliny-Tóth, Martin Čulen a Mikuláš Ferienčík prostredníctvom novín vy-

Začiatkom septembra odovzdá po prvýkrát vo svojej histórii Živena Medailu
Eleny Maróthy Šoltésovej. Toto ocenenie
sa udeľuje najmä tým osobám, ktoré venovali veľkú časť svojho života sociálnej
práci, ľuďom, ktorí sú ohrození chudobou
a sociálnym vylúčením, obetiam domáceho násilia, bezdomovcom, ako aj zdravotnej osvete, a to aj napriek tomu, že ich
profesionálne zameranie nemuselo byť
v sociálnej ani v zdravotníckej oblasti, ale
pôsobili v inej pracovnej oblasti. Medailu udeľuje Živena v spolupráci s Fakultou
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity.

KALENDÁR
2. sep

Poslanecké stredy:
Ing. arch. Lucia Štasselová
(Pošeň)
MÚ (prízemie B2) - 16:30

9. sep

Workshop pre seniorov:
Rozkvitnutá jar v črepníku
DK Ružinov – 14:30
(prihlasovanie do 31. 8.)
Poslanecké stredy:
Nikolaj Gečevský
(Prievoz)
MÚ (prízemie B2) - 16:30

10. sep

Ružinovské retro múzeum
DK Ružinov - 18:00

16. sep

Koncert pre seniorov:
Umelecký súbor Andalucia
DK Ružinov - 14:30
Poslanecké stredy:
Ing. Marcela Kulifajová
(Štrkovec)
MÚ (prízemie B2) - 16:30

22. sep

Výlet pre seniorov:
Pezinok
Prihlasovanie do 16. 9. 2020

23. sep

Prednáška pre seniorov:
Čaje a lieky, čo hrozí pri
vzájomnom kombinovaní
DK Ružinov – 14:30
Poslanecké stredy:
Ing. Vladimír Sirotka
(Ostredky)
MÚ (prízemie B2) - 16:30

30. sep

Slávnosť jubilantov
DK Ružinov – 10:00
(potrebné je vopred
sa prihlásiť)
Poslanecké stredy:
Ing. Peter Strapák
(Trnávka)
ZŠ Vrútocká (jedáleň) - 16:30

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života:
natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451
Prihlasovanie na slávnosť jubilantov:
izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452
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NEZABÚDAME

PRÍBEHY 20. STOROČIA V RUŽINOVE

Začiatkom septembra si Slovensko pripomenie 79 rokov od prijatia hádam najhanebnejšieho zákona vo svojich
novodobých dejinách – tzv. židovského kódexu. Aby sme nikdy nezabudli, aké hrôzy spôsobil a ako zničil životy
ľudí, ponúkne mestská časť v spolupráci s organizáciou Post Bellum Slovensko v Parku Alfréda Wetzlera od 8. do
30. septembra výstavu, ktorá prostredníctvom bežných ľudí opíše obe totality posledného storočia – nacistickej aj
komunistickej.

zdroj: POST BELUM SLOVENSKO

Putovná výstava predstavuje príbehy pätnástich hrdinov. Prostredníctvom krátkych citátov predstavuje ľudí, na osudy
ktorých by sme nemali zabúdať. Nájdete tu
príbeh Lýdie Piovarcsyovej (1933), dedičky antikvariátu Steinerovcov, ktorá prežila
vojnu vďaka pestúnke, potom ako arizátor,
spisovateľ Ľudo Ondrejov, poslal jej rodičov do Osvienčimu. Ďalší z panelov hovorí o divadelnej herečke Dalme Holanovej

Špitzerovej (1925), ktorá prežila holokaust,
v pracovnom tábore v Novákoch hrávala
divadlo, čiastočne aj preto, aby dokázala
prežiť neustálu hrozbu smrti. Neskôr sa
zúčastnila Slovenského národného povstania. Výstava sa ale venuje aj obdobiu komunistickej diktatúry. Dozviete sa napríklad o Antonovi Tomíkovi (1932), ktorý
bol bezdôvodne zatknutý a odsúdený na
15 rokov za údajnú protištátnu činnosť.

TAKÝTO BOL RUŽINOV: RUŽINOVSKÁ

Výstava bude symbolicky umiestnená
v novovzniknutom Parku Alfréda Wetzlera
pred Paneurópskou vysokou školu. Tridsaťdva strán správy, ktorú po svojom úteku
z koncentračného tábora v Osvienčime
spísali dvaja mladí slovenskí Židia, Alfréd
Wetzler a Rudolf Vrba, totiž podľa historikov zachránilo státisíce maďarských Židov pred transportom do koncentračného
tábora.

ULICA
Od Bajkalskej až po konečnú električiek vedie ulica, ktorá je pre väčšinu návštevníkov
hlavného mesta centrálnou časťou Ružinova. Do roku 1992 mali ľudia, ktorí na nej bývali, v občianskych preukazoch ako miesto
bydliska uvedenú Ulicu Karola Šmidkeho.
Výstavba električkovej trate do Ružinova
v úseku Trnavské mýto – Miletičova – Záhradnícka – Ružinovská – Pošeň začala
v druhej polovici 60-tych rokov a na fotke
ešte stále nevidíme mnohé dominanty tejto
lokality, ako ich poznáme dnes. Štrkovec je
len bagrovisko, chýbajú zimný štadión, nemocnica a aj to, čo je pre Ružinov stále ešte
typické – zeleň a parky.

foto: Archív RE

Máte doma fotografie zo starého Ružinova?
Pošlite nám ich na fotky@ruzinov.sk, radi
ich zverejníme.
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EKOLOGICKÁ HROZBA

JE VODA V TRNÁVKE BEZPEČNÁ?

Keď sa prednedávnom objavili informácie o kontaminácii podzemných vôd v areáli bývalej Dimitrovky, obyvatelia Trnávky ostali nepríjemne prekvapení. Správa, z ktorej prvotné informácie pochádzali, má totiž už desať rokov
a výsledky z nej neboli nikdy verejne dostupné. Po skúsenostiach s dopadmi Vrakunskej skládky, mestská časť
okamžite požiadala o vykonanie testu vody. Posledné informácie nám už však ukazujú oveľa viac.

Stretnutie zástupcov magistrátu, zasiahnutých mestských častí a odborníkov z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a Úradu verejného zdravotníctva, v rámci
ktorého boli prezentované výsledky testovaní podzemných vôd z vrtov a zo studní
v lokalite Trnávka, už prinieslo prvé dôležité odpovede a odporúčania pre obyvateľov. Hrozbou totiž nie je len šírenie kontaminácie z chemickej fabriky Istrochem, ale
aj z ďalších záťaží v okolí.

Je voda bezpečná?
Voda z vodovodov je absolútne bezpečná
a netreba sa jej vôbec báť. Iné je to už v prípade vody zo studní. Tie v Bratislave neboli nikdy určené ani na pitie, ani na umývanie a toto odporúčanie platí aj pre
ktorúkoľvek inú oblasť, bez ohľadu na testy
a na ich výsledky. Ak vám aj dnes vyjde
dobre, o rok už môže byť situácia iná. Podzemná voda totiž nestojí na mieste, ale
prúdi. Pre posúdenie aktuálneho stavu je
tiež dôležité, aký test si dáte spraviť. Komplexný test na všetky látky a mikroorganizmy stojí stovky až tisíce eur.

Výsledky testov
Správa o stave podzemných vôd v areáli
Istrochemu a tesne vedľa neho (hlavne
v Novom Meste) potvrdila, že obsahuje
karcinogény, arzén a ďalšie látky, kvôli ktorým je absolútne nepoužiteľná. Otázka, či

sa toto znečistenie dostalo až k nám do Trnávky, je preto viac než opodstatnená.
V tejto chvíli však už máme výsledky niekoľkých testov.

Dáta geológov
Prvými sú testy, ktoré z vrtov už päť rokov
na štyroch miestach vykonáva Štátny geologický inštitút Dionýza Štúra. Ide o najdetailnejšie a zároveň o najpresnejšie dostupné výsledky - testuje sa najviac látok, robí
sa to opakovane už viac rokov a navyše ide
o presné testy z vrtov. Pri testoch zo studní
totiž treba zvažovať rôzne faktory - ak voda
dlhodobo stojí, naakumuluje viac látok,
než by v nej reálne bolo, záleží aj na tom,
aká je hlboká, a podobne. Rozbory dvoch
z nich - pri Masarykovej kolónii a v časti
Mokráň - Záhon - vyšli úplne v poriadku.
Test v zóne vrakunskej skládky za konečnou električiek ukázal extrémne hodnoty,
ale tieto informácie už potvrdili aj iné štúdie. Najzaujímavejší je test z vrtu pri križovatke Rožňavská/ Galvaniho, kde v niektorých rokoch boli nájdené škodlivé látky. Či
pochádzajú z Istrochemu alebo z iného
zdroja (napr. blízke depo) sa nedá podľa
odborníkov určiť. Niektoré látky sa objavili len v niektorých rokoch.

Studňa na Vietnamskej
Prvý test, ktorý dala mestská časť urobiť
v BVS hneď po prvých informáciách, bol
rýchly indikačný test zo studne na Viet-

namskej a zameriaval sa na základné problémové látky z Istrochemu. Výsledky boli
v poriadku, čo znamená, že prípadná kontaminácia podzemných vôd na Trnávke sa
netýka celej Trnávky, ale problémy sú lokalizované iba v niektorých častiach, na severe Trnávky.

Prieskum studní
Podrobnejšie testy zo studní, ktoré vykonal
magistrát, síce nie sú najpresnejšie, ale sú
veľmi detailné. BVS testovala na množstvo
látok vodu, ktorú poskytli samotní obyvatelia Trnávky. Zjednodušene možno povedať, že v studniach v blízkosti Istrochemu
sa nachádzajú problematické, aj karcinogénne látky v rôznych koncentráciách.
V jednej vzorke z Jakabovej ulice sa našiel
až 18-násobne prekročený limit arzénu!
V iných vzorkách v blízkosti Rožňavskej sa
našli 3- až 30-násobne prekročené limity
látok ako pesticídy, prometín, ametrín alebo atrazín. Zároveň sa však ukázalo, že pri
všetkých testoch, ktoré boli robené z odberov južne od Bulharskej ulice, vyšli všetky
testy v poriadku.

Zasiahnuté oblasti
Výsledky všetkých testov sme zjednodušene zakreslili do priloženej mapy. Orientačne na nej vidíte, kde boli robené odbery
a ako dopadli. Ak niekde vyšiel odber dobre a voda spĺňala parametre pitnej vody, je
tam zelená značka. Ak bola niekde len veľ-
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mi malá a v podstate neškodná odchýlka
od pitnej vody, je tam zeleno-oranžová
značka. Ak sa niekde objavili jedy, ale len v
niektorých rokoch a v menších úrovniach
(v zásade neškodných pre úžitkovú vodu),
je tam oranžová značka. A ak sa niekde objavili škodlivé chemické látky, ktoré jednoznačne prekračovali povolené limity pre
pitnú vodu, je tam červená značka.

Čo (ne)robiť
Stanovisko štátnych inštitúcií je v tejto fáze
jednoznačné - na základe týchto výsledkov
nemajú dostatočný podklad na to, aby vydali nejaké záväzné rozhodnutie zákazu
úplného využívania vody v tejto lokalite.
Niekoľkokrát zdôraznili aj to, že voda zo
žiadnej studne v Trnávke nebola nikdy určená ani povolená na pitie.
Nastupuje však otázka, či je voda v tejto
oblasti vhodná ako úžitková voda, teda na
polievanie záhrad alebo trávnikov. Podľa
vyjadrení odborníkov, ktorí sa zúčastnili
na tomto pracovnom stretnutí, neexistujú
žiadne pravidlá a limity na čistotu úžitkovej vody a z dostupných výsledkov zatiaľ
nevedia určiť, či môže byť využívanie studní, z ktorých boli odobraté vzorky, škodlivé
pre zdravie, aj ak sa používa len na splachovanie či na polievanie. Samotná mestská časť nemá právo vydať zákaz používania podzemnej vody. To môžu urobiť len
štátne orgány. V prvom rade však záleží na

každom z nás, aby sme dbali na svoje zdravie a chránili sa.

Dôležité poznámky
Znečistenie takého rozsiahleho rozmeru
a tak dlho neriešené, ako je to z bývalej Dimitrovky, spolu s nedostatkom potrebných
testov, inštitúcie značne limituje v možnosti povedať akýkoľvek jednoznačný záver. Je preto dôležité nezabúdať na niekoľko zásadných faktov.
Priložená mapa nie je presná, je len orientačná. Presne poznáme len výsledky z jednotlivých odberov. Konkrétne oblasti červenej (riziková) a zelenej (bezpečná)
predstavujú len odborný odhad. Ak chcú
mať obyvatelia zelenej zóny aspoň relatívnu istotu, že vodu zo studne môžu používať na polievanie alebo splachovanie, odporúčame dávať si ju každý rok v BVS
otestovať - biologický test, či do stude nepresakujú napríklad fekálie z nejakej žumpy, a aspoň na základné ukazovatele. Na
polievanie v červenej zóne je určite bezpečnejšie používať nazbieranú dažďovú
vodu.
Testy zachytávajú konkrétny výsledok
v konkrétnom čase. Má to dve nevýhody.
Zajtra už totiž môže byť situácia iná - podzemné vody sa hýbu, tečú rýchlosťou niekoľko metrov za rok a dnes čistá studňa
môže byť zajtra znehodnotená. Navyše,

výsledky nemusia byť celkom presné. Ak
voda v studni dlho stojí, naakumuluje sa
v nej veľa (aj škodlivých) látok. Alebo ak
susedovi praskne žumpa, vaša voda môže
byť smrteľne nebezpečná bez ohľadu na to,
či sa stupňa nachádza alebo nenachádza
v blízkosti Istrochemu.

Ďalšie kroky
Rokovanie na pôde magistrátu znamenalo
významný posun. Ružinov sa intenzívne
usiluje o zavedenie podrobného monitoringu podzemných vôd v celej Bratislave
a ponúkli sme už ministerstvu aj miesta,
kde na našich pozemkoch môžu urobiť
ďalšie vrty. Nezávislí odborníci teraz spracujú analýzu zdravotných rizík z podzemných vôd na Trnávke, aby sme presne zistili, čo a či vôbec obyvateľom (najmä)
v červenej zóne niečo hrozí.

ODPORÚČANIE
MČ RUŽINOV
Na základe výsledkov rozboru podzemných vôd je najrizikovejšia lokalita v blízkosti Rožňavskej ulice.
Kontaminované
vzorky
boli
odobraté z viacerých studní od Jakabovej až po Krajnú ulicu. Odporúčame, aby obyvatelia v severnej
časti Trnávky (približne medzi Rožňavskou a Bulharskou ulicou)
v žiadnom prípade nepoužívali
vodu zo studní a vrtov na pitie ani
na osobnú hygienu.
Odporúčame tiež - aj keď presne
takto zamerané testy sa nerobili aby obyvatelia v tejto lokalite vodu
zo studní nepoužívali ani na polievanie záhrad a preventívne, aby zvážili používanie studní v tejto lokalite
vôbec (dokonca aj na polievanie
trávnika, zvlášť, ak sa v domácnosti
nachádzajú malé deti).
Naopak, ani jedna kontaminovaná
vzorka sa nenašla v južných častiach
Trnávky, na juh od Bulharskej ulice,
ani v záhradkárskej osade Mokráň Záhon. Napriek tomu pripomíname, že voda zo žiadnej studne v Ružinove nikdy nebola vyhodnotená
ako pitná a aj v týchto - bezpečných
oblastiach – by sa mala využívať výlučne ako úžitková, t. j. ani na pitie,
ani na umývanie.
Pozn.: Na mapke je problematická
oblasť označená červenou, pričom
riziko je tým vyššie, čím je lokalita
studne umiestnená bližšie k Rožňavskej ulici.
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DOPRAVA V BRATISLAVE

KOMPLIKOVANÉ PREJAZDY, ZLÉ PARKOVANIE

Autobusové pruhy, oranžové vyznačenie na cestách a rozkopávky v okolí Prístavného mosta spolu s uzatvorením
bulváru Mlynské Nivy sa už stali bežnou súčasťou koloritu nášho mesta. A aj keď bežnou, určite nie komfortnou.
Podobne naliehavé je aj riešenie parkovania a nevyhnutnosť ponúknuť ľuďom, ktorí do Bratislavy cestujú denne,
ekologickejšiu alternatívu.

Uzatvorené zjazdy
Koncom leta pribudlo k doterajším obmedzeniam vjazdu z Prístavného mosta do
Ružinova aj uzatvorenie zjazdov smerom
na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. Keďže
táto trasa z Petržalky cez Prístavný most je
jednou z najfrekventovanejších v Bratislave, jej uzatvorenie môže po začiatku školského roka značne skomplikovať dopravu
v meste a výrazne to pocíti aj Ružinov. Vodiči, ktorí sa sem chcú dostať z Petržalky,
teraz prichádzajú najmä cez Einsteinovu
a potom cez Most Apollo. Druhou možnosťou je zísť až na Gagarinovej ulici.

otvorená nebude, ulica Mlynské Nivy je dôležitou dopravnou tepnou, a tak je obnovenie obojsmerného prejazdu pre individuálnu a autobusovú dopravu nevyhnutnosťou.
Pomôcť by to malo najmä Záhradníckej
a Svätoplukovej ulici. Vo svojej konečnej
podobe bude bulvár zahŕňať aj podzemný
kruhový objazd, ktorý povedie k autobusovým nástupištiam, a pribudnú aj oddelené
cyklotrasy.

Rezidentské zóny

Sprejazdnenie Nív

Oblasť 500 bytov, ktorá s touto oblasťou
priamo susedí, je súčasnou situáciou zasiahnutá asi najviac. Každodenný život
však obyvateľom už roky komplikovali
najmä zamestnanci z okolitých biznis centier, ktorí si z tejto lokality spravili oblasť
bezplatného celodenného parkovania.
A ani autá „týždňovkárov“ tu neboli žiadnou výnimkou. Potom, čo práve tu začiatkom roka mestská časť uviedla do praxe
pilotný projekt regulovaného parkovania,
pokračuje Ružinov v budovaní ďalších zón
regulovaného parkovania. Pôjde o zvyšnú
časť lokality Nivy, lokalitu Starý Ružinov
a lokalitu Ružová dolina:

Výstavba novej autobusovej stanice a bulváru Mlynské Nivy bola a stále je skúškou
nervov množstva vodičov v čase rannej
a poobednej dopravnej špičky. Do konca
jesene by sa však situácia v tejto časti mala
zlepšiť. Aj keď nová autobusová stanica ešte

Starý Ružinov: Žellova, Levická, Metodova, Cyrilova, Jelačičova, Kupeckého,
Šumavská, Dohnányho, Miletičova, Záhradnícka, Jégého, Stodolova, Palkovičova,
Bajzova, Ondavská, Priekopy, Sartorisova,
Líščie nivy, Prešovská.

Túto uzáveru si nevyžiadala výstavba bratislavského obchvatu, pri výstavbe sa však
zistilo, že technický stav zjazdu na Bajkalskú je v takom zlom stave, až by predstavoval bezpečnostné riziko. Alternatíva, kedy
by boli zjazdy zbúrané a postavené nanovo,
by však bola časovo podstatne náročnejšia
ako takáto zásadná rekonštrukcia, ktorá by
mala byť ukončená 31. marca 2021.

Ružová dolina: Ružová dolina, Zelinárska, Mraziarenská, Klincová, Trenčianska,
Priemyselná, Mliekarenská, Sklenárová,
Martinčeková, Prievozská - časť Ružová
dolina.
Nivy II. časť: Koceľová, Rastislavova, Nitrianska, Kvetná, Daxnerovo námestie, Kulíškova, Bazová, Niťová, Velehradská – časť
od Svätoplukovej po Mojmírovu, Kvačalova, Mojmírova, Viktorínová, Košická,
Kohútová, Gemerská, Trenčianska - časť
Nivy, Dulovo námestie, Spišská, Liptovská,
Turčianska, Šarišská, Zvolenská, Hontianska, Oravská, Novohradská, Prievozská,
Miletičova - časť Nivy, Tekovská.

Kontroly v 500 bytoch
Zavedenie zóny regulovaného parkovania
v tejto časti obyvateľom výrazne zlepšilo
možnosť parkovania. Napriek tomu však
postupne začali pribúdať šoféri - nerezidenti, ktorí si z pravidiel ťažkú hlavu zjavne
nerobia. Aj napriek opakovaným informáciám a letákom, ktoré si našli za stieračmi,
sa sem vracali a autá tu nechávali po celý
deň. Práve preto mestská časť zaviedla pravidelné kontroly parkovania. Parkovacia
hliadka zadáva do aplikácie údaje o každom takomto „hriešnikovi“ a tí, ktorí majú
porušení najviac, môžu očakávať „papuču“
a pokutu aj denne. V zóne zároveň postupne pribudnú snímače, vďaka ktorým bude
môcť mestská polícia kontrolovať aj tých,

www.ruzinov.sk
ktorí budú na návštevníckych miestach
parkovať viac ako povolené tri hodiny.

Vyhradené parkovanie
Od 1. 4. 2020 platí nová vyhláška ministerstva vnútra o dopravnom značení. Prináša okrem iného aj zmenu v označovaní
vyhradených parkovacích miesť. Pôvodné
značenie IP 16 – Vyhradené parkovisko
sa nahrádza dopravným značením Zákaz
zastavenia č. 270 s pridaním dodatkovej
tabuľky vyhradené parkovanie č. 531 a dodatkovej tabuľky č. 509 s evidenčným číslom vozidla. Vodorovné značenie sa už neoznačuje krížom, označuje sa už len box,
kde je dovolené zastavenie a státia príp. je
doplnené vhodným symbolov.
Žiadatelia o vyhradené parkovanie musia počítať s vyššími nákladmi na zriadenie parkovacieho miesta. V prípade, že sa
budú zriaďovať viac ako dve parkovacie
miesta, je nutné zákaz zastavenia s dodatkovými tabuľkami osadiť aj na posledné
miesto, ktoré je vyhradené (označuje sa
začiatok a koniec zákazu zastavenia). Zoskupené môžu byť maximálne 4 parkovacie miesta. Náklady sa teda zdvojnásobia.
Náklady na zriadenie parkovacieho miesta
znáša žiadateľ okrem osôb ŤZP.
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RADNICA V PRIEVOZE

ZACHRAŇUJEME PAMIATKY

Odkúpenie budovy starej radnice sa už čoskoro stane realitou. Napriek
tomu, že toto rozhodnutie podporili poslanci už v roku 2018 a vyčlenili na to
v rozpočte 400-tisíc eur, realizáciu komplikovali súdne spory. Keďže sa ich
podarilo ukončiť, mestská časť má pred sebou už len doriešenie zmluvných
záležitostí a ďalším krokom bude samotná rekonštrukcia.
Spor, ktorý na niekoľko rokov zastavil
kúpu, sa týkal spochybnenia samotného
vlastníctva – teda či majiteľ je skutočne
majiteľom budovy. Najvyšší súd SR právoplatne vlastníctvo budovy potvrdil, a tak
už kúpe nič nebráni.
Radnica z roku 1932 predstavuje vzácnu
ukážka funkcionalistickej architektúry so
sochárskou výzdobou Alojza Rigeleho.
Okoloidúcich aj dnes upúta súborom piatich reliéfov – kosca, kočiša, murára, ková-

ča a oráča – ktoré predstavujú významnú
časť jej výzdoby. Po rekonštrukcii by tu
mohli byť obradná sieň, komunitný
priestor, ale aj miesto na organizovanie výstav alebo seminárov.
Podobne ako v prípade revitalizácie trhoviska Miletičova, aj tentokrát mestská časť
oslovila Fakultu architektúry STU a v rámci ročníkovej práce študenti pripravili niekoľko návrhov obnovy interiéru. Tie budú
východiskom aj pre súťažné zadanie.

Železničná zastávka
Odľahčiť dopravu a parkovanie v meste
by mohol aj nový terminál integrovanej
osobnej prepravy (TIOP) pri konečnej autobusu 39 na Ostredkoch. Nová železničná
zastávka by mala vzniknúť na mieste, odkiaľ sa cestujúci bude môcť ďalej prepravovať električkou aj autobusom. Tisíce ľudí
z okolitých obcí by sa tak do hlavného
mesta dostali omnoho ekologickejšie.
Miesto, kde by mal TIOP vyrásť, si bol
spolu s ružinovským starostom pozrieť aj
minister dopravy Andrej Doležal a hovorili spolu aj o výstavbe protihlukovej steny pri železničnej trati v časti Ostredkov
a Trnávky.

Parkovacia politika
Riešenie parkovania v meste nie je len
záležitosťou mestskej časti a ani len magistrátu. Každý z týchto subjektov má inú
zodpovednosť a iné kompetencie. Parkovacia politika totiž nie je len o rezidentských kartách, ale najmä o riešení kapacít
parkovania, budovaní parkovacích domov
a záchytných parkovísk, aby obyvatelia pocítili jej benefity. Úlohou mestskej časti je
preto teraz organizovať a vyhodnocovať
dopravné prieskumy a na základe týchto
výsledkov určiť, ktorá zóna potrebuje aké
obmedzenia pre nerezidentov.

zdroj: FA STU
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DÔSLEDKY KORONY

PRAVIDLÁ PRI NÁVRATE DO ŠKÔL

Uzatvorenie škôl v polovici marca tohto roka bolo rozhodnutím, aké si nepamätá nikto z nás a ktoré zásadným
spôsobom zasiahlo do spôsobu výučby. To, že deti nechodili do školy, nemalo vplyv len na ich vzdelávanie, ale aj
predstavovalo aj zvýšené nároky na rodičov, ktorí najmä s tými menšími museli ostať doma. Napriek druhej vlne
sa však prístup ministerstva mení. Situácia na školách sa bude posudzovať lokálne, nie podľa priemerných celoslovenských výsledkov.

2. septembra sa žiaci po takmer šiestich
mesiacoch vrátia k štandardnej prezenčnej
výučbe. Do školy sa vracajú všetci.
Treba však počítať s prísnejšími hygienickými opatreniami a naďalej platí zákaz vstupu
cudzích osôb (vrátane rodičov) do priestorov školy.

Prvý deň
Ako bude vyzerať prvý deň v školách a škôlkach? Rodičia odovzdajú čestné vyhlásenie
o zdravotnom stave dieťaťa a o tom, že netrpí príznakmi ochorenia, a vyplnený dotazník, kde uvedú, či bolo dieťa v čase od 17. do
31. augusta v zahraničí alebo na hromadnom podujatí. Ak áno, je ich povinnosťou
pozorne sledovať ich stav. Ak dieťa vynechá
tri dni v škole, musí priniesť zakaždým nové
čestné prehlásenie.

Rúška
Škôlkári rúška nosiť nemusia. Deti na prvom stupni si ich môžu dať dole počas
hodín, ale v spoločných priestoroch školy ich mať musia. Žiaci na druhom stupni
a stredoškoláci ich až do polovice septembra
musia nosiť stále. Ministerstvo argumentuje
práve potrebou zvýšenej opatrnosti v čase,
keď sa budú vracať z prázdnin.

Bude telesná?
Prvé dva septembrové týždne budú obmedzenia platiť aj pre vnútorné cvičiská, teda
najmä telocvične, plavárne, posilňovne.
Odporúča sa, aby žiaci cvičili vonku.
Situácia, kedy boli zatvorené všetky školy, by sa však už opakovať (pokiaľ nepríde
k dramatickému zhoršeniu) nemala. Ministerstvo školstva plánuje postupovať individuálne podľa počtov nakazených v jednotlivých lokalitách.

Semafor
Aby sme lepšie pochopili situáciu, ktorá
môže nastať po návrate detí do škôl, pripravilo ministerstvo školstva tzv. semafor.
Ten popisuje kroky, ktoré budú nasledovať
v prípade, že sa v škole objaví ochorenie.
Pre prípad, že by sa u niekoho tieto príznaky objavili počas dňa, bude mať každá škola
napríklad vyčlenenú jednu miestnosť, ktorá
sa bude využívať na bezprostrednú izoláciu žiaka alebo zamestnanca, u ktorého sa
v priebehu dňa objavia príznaky ochorenia.
Zelená fáza predstavuje situáciu, kedy
v škole nie je žiadny podozrivý žiak ani
pedagóg - školy budú fungovať v štandardnom režime.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má
škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca - školy v tejto fáze dodržiavajú prísnejšie
hygienické opatrenia.
Červená fáza nastupuje, ak je v škole niekoľko potvrdených prípadov u žiakov alebo
pracovníkov - v tomto prípade sa už prechádza na dištančné vzdelávanie.

Komunikácia s rodičmi
Všetky aktuálne informácie získate
spôsobom, akým jednotlivé zariadenia komunikujú bežne. Radi by sme
požiadali, aby ste prioritne využívali
e-maily. V ružinovských jasličkách,
škôlkach a základných školách máme
približne 7-tisíc detí a nebolo by
v ľudských silách kontaktovať každého rodiča osobne.
V prípade, že pôjde o informáciu,
ktorá by mohla byť dôležitá pre všetky naše zariadenia, dostanete e-mail
z kancelárie starostu, tak ako tomu
bolo pred letom. Databáza kontaktov
sa priebežne aktualizuje a preto Vás
prosíme o porozumenie, v prípade, že
Vám nepríde prvý email.

www.ruzinov.sk
SKUTOČNÉ PRÍBEHY

STRATIŤ VŠETKO JE JEDNODUCHÉ

Občas je to preto, že nečítame malé písmenká v zmluvách, občas jednoducho veríme, že nám sa nič podobné stať nemôže. A to napriek tomu, že o podobných osudoch počúvame denne. V našej právnej poradni pre seniorov
riešime desiatky podobných prípadov.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie
a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk
(prosíme, nezamieňať
si s podnety@ruzinov.sk)
Výtlky, kosenie, neporiadok
a iné, ktoré súvisia
s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk
Nefunguje verejné osvetlenie?
+421 2 638 101 51
Vozidlo parkuje na tráve?
Vandalizmus?
mestská polícia – 159
Odvoz nadrozmerného
odpadu?
www.olo.sk (vrátane možnosti
objednať OLO taxi)
Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950
info@dpb.sk

Problémom by sme však mali predovšetkým predchádzať - dôsledne si čítať zmluvy a ak si nie sme istí, poradiť sa. Preto sme
sa rozhodli uverejniť dva príbehy, ktoré
v rámci poradne riešila advokátska kancelária LG Legal, s.r.o.
Prvý z príbehov je o dôvere. Avšak o dôvere, kvôli ktorej môžeme stratiť všetko. Pán
Peter (pozn. red.: meno sme zmenili) žil už
celé roky sám a uvedomoval si, že to bude
stále ťažšie a bude odkázaný na pomoc
iných. Keďže svoje deti nemal, rozhodol sa
darovať svoj byt susede. Dohoda bola jednoduchá – výmenou za byt mu mala dávať
mesačne aspoň nejaké peniaze na prežitie.
Základné pravidlo je v takýchto prípadoch veľmi jednoduché – ak človek nechce
skončiť na ulici, musí byť súčasťou zmluvy vecné bremeno – právo dožitia. Na nič
také však pán Peter nemyslel. Nevedel, čo
podpísal a dokonca ani sám nemal kópiu
zmluvy. Napriek radám, aby do nej zahrnul práve spomínané právo dožitia, sa rozhodol, že to nie je dobrý nápad a mal by
si ponechať aspoň vecné bremeno na byte
a že susede verí a tá určite ho neoklame
a z bytu ho nevyhodí.
V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského
echa ešte nebolo jasné, ako tento príbeh
skončí. Napriek tomu by sme v podobných

situáciách nemali zabúdať na opatrnosť.
Ak to s nami myslia úprimne, prekážať im
to nebude. Určite každý z nás totiž vo svojom okolí videl množstvo príbehov, ktoré
šťastný koniec nemali.
Náš druhý dnešný príbeh ho však šťastný
má. Pani Ivane sa začali kopiť dlhy a keď
sa ozval exekútor, mala pocit, že už nemá
šancu niečo spraviť. Ani takáto situácia
však nemusí byť neriešiteľná. Advokátska
kancelária LG Legal pani Ivane poradila,
aby exekútora požiadala o splátkový kalendár alebo dokonca aj o odklad exekúcie.
Pani Ivane sa dokonca podarilo získať odklad až o šesť mesiacov a na ďalšie splátky
si tak mohla šetriť.
Ďalší prípad, ktorý pani Ivana riešila, sa
týkal dlhu u istej nebankovky, ktorá sa
kvôli tomu už aj obrátila na súd. Nie, nešlo o žiadne nepremyslené míňanie peňazí. Práve naopak. Dobehlo ju to, že nevládala platiť priam nekresťanské úroky z
pôžičky, ktorú si predčasom zobrala, aby
mohla svojmu jedinému vnukovi zaplatiť
štúdium na vysokej škole. Spravili to aj napriek tomu, že bol už premlčaný. Po vznesení námietky premlčania nebankovka súd
prehrala a pani sa už nemusí obávať ďalšej
exekúcie.
(Mená boli kvôli ochrane klientov zmenené.)

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

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

Právna poradňa
pre seniorov
Konzultácie:
každý nepárny utorok 9:00 – 11:00
v priestoroch miestneho úradu
Prihlasovanie: 0948 759 488
(v stredy 15:00 – 17:00)
Upozornenie: Právna poradňa
slúži výlučne pre seniorov v hmotnej núdzi.

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

9

10

www.ruzinovskeecho.sk

www.ruzinov.sk

PRICHÁDZA DRUHÁ VLNA
Začiatkom júna sme už mali pocit, že náš každodenný život sa vracia
k normálu a že nás nič nemôže prekvapiť. Prišlo leto, mesto sa zaplnilo, ľudia začali cestovať, stretávať sa a množstvá pozitívne testovaných odrazu vyskočili na čísla, aké sme tu nemali ani v čase
vrcholiacej pandémie. Nik nemôže povedať, že jemu sa to nestane.
Každý z nás však môže urobiť maximum preto, aby neriskoval zdravie
seba ani svojho okolia. Nemusíme sa vzdať toho, čo máme radi. Mali
by sme sa však správať zodpovedne. Pred niekoľkými mesiacmi, keď
toto celé vypuklo, sme hrdo zdieľali, že rúško nie je hanba. A malo
by to platiť aj dnes.
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HVIEZDY V RUŽINOVE

FENOMENÁLNY HUSLISTA EDVIN MARTON
KONCERTOVAL NA ŠTRKOVCI

Obmedzenia kultúrnych podujatí kvôli koronavírusu ukázali minimálne dve veci. Organizátorom, že ľudia po
hudbe doslova prahnú, a divákom, že to, čo sme považovali za samozrejmosť, je v skutočnosti výnimočný zážitok.
O to viac si Ružinovčania vychutnávali vystúpenie talentovaného huslistu Edvina Martona a zvuk jeho dokonalých
stradivárok.
huslista sprevádzal pri vystúpeniach viacerých krasokorčuliarov, najznámejším z nich
je dvojnásobný olympijský víťaz Jevgenij
Pľuščenko. Práve spolupráca na tomto poli
mu vyniesla aj prestížne ocenenie EMMY.
Narodil sa do hudobnej rodiny v maďarskej
dedine Vynohradiv na Ukrajine a svoje prvé
husličky dostal už ako päťročný a mal len 12
rokov, keď odohral svoj prvý veľký koncert
s Moskovským symfonickým orchestrom.
Študoval vo Viedni, Budapešti, Moskve
a aj na prestížnej Juilliard School of Music
v New Yorku. Už ako dvadsaťročný mal za
sebou koncerty vo viac než tridsiatich krajinách sveta, predal viac ako 5 miliónov
albumov a dnes už má na konte vyše tisíc
koncertov po celom svete.

Je tesne pred šiestou večer a hľadisko amfiteátra na Štrkovci sa pomaly zapĺňa. Ľudia
sa rozsádzajú, rešpektujú pravidlá o povinných rozostupoch a čakajú na príchod jedného z najtalentovanejších huslistov súčasnosti – Edvina Martona. V okamihu, ako na
pódium začnú vychádzať mladé hudobníčky, ktoré ho pri vystúpení sprevádzali, nebo

sa zatiahlo. A vtedy, keď prišiel na pódiu on,
strhla sa búrka. Obrazne aj doslova. Dážď
však postupne ustal a ľudia si mohli vychutnať skutočne výnimočný koncert.
46-ročného Martona poznajú nielen hudobní fanúšikovia, ale aj priaznivci krasokorčuľovania. Preslávil sa totiž tým, že ako

Neprehliadnite ani husle, ktoré drží v rukách na fotke. Hrá na stradivárkach Antonio z roku 1697 v hodnote 4 miliónov
dolárov, ktoré mu doživotne zapožičala
švajčiarska banka. Okrem nich má aj husle
od talianskeho majstra Jozefa Antonia
Roccu z 1865. Na albume Sarasate hral na
ďalších jedinečných husliach, tentokrát
od talianskeho majstra Carla Guiseppeho
Testora z roku 1698.

VÝROČIA 2020

190 ROKOV OCHOTNÍCKEHO DIVADLA
Rok 2020 nie je pamätným len pre milovníkov profesionálneho divadla, ktorí si pripomínajú storočnicu Slovenského národného divadla, ale aj odkazom na ešte hlbšie korene divadelníctva na Slovensku. Prví herci totiž vyšli na
improvizované pódiá takmer pred dvoma storočiami.
Ochotnícke divadelníctvo nám vôbec nie
je také vzdialené ako by sa mohlo zdať na
prvý pohľad. Asi každý pozná príbeh prvej
slovenskej ochotníčky Aničky Jurkovičovej, jej nenaplnenej lásky k najkrajšiemu
mladému štúrovcovi Jankovi Franciscimu a o tom, ako si napokon našla cestu
jednému z najbližších spolupracovníkov
a priateľov Ľudovíta Štúra – Jozefovi M.
Hurbanovi. Tento príbeh ukazuje veľa
o tom, koľko to chcelo nadšenia, odhodlania a odvahy priniesť divadlo aj mimo
veľkých miest.

Za prvé slovenské ochotnícke divadlo sa
pokladá to, ktoré vzniklo v roku 1830 pod
vedením Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého a ich prvým predstavením bola
veselohra Janka Chalupku Kocúrkovo. Inšpiroval aj štúrovskú mládež v Bratislave,
ktorá v roku 1841 založila Slovenské národné divadlo nitrianske v Sobotišti a títo
študenti stáli pri zrode aj mnohých ďalších
po celom Slovensku. Divadlo sa tak stalo
dôležitým nástrojom aj v procese emancipácie národa.

Stopu na ochotníckej mape Slovenska zanechal aj Karl Fürst (1881 – 1942), riaditeľ nemeckej školy v Prievoze a zakladateľ
tunajšieho prvého ochotníckeho divadla,
s ktorým počas sviatkov a prázdnin vystupovali v okolitých obciach.
V tradícii „ochotníkov z Feryby“ pokračuje od roku 2017 Alžbetínske naivné divadlo, v ktorom účinkujú seniori. Za tri
roky odohrali 60 predstavení, 5 premiér
a najbližšia je naplánovaná na október.

www.ruzinov.sk
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OZNAMY

ŽIVOT V ČASE KORONY

UMENIE POD OKNAMI

Týždne a mesiace, kedy platili podstatne prísnejšie obmedzenia ako teraz,
koncom leta, nám ukázali kultúru v úplne inom svetle. Umelci, na ktorých
sme boli zvyknutí z koncertných pódií, divadiel a veľkých spoločenských
akcií zrazu prišli priamo za nami, pod okná našich bytov.

POMÔŽTE DOMINIKOVI
Organizátori športovo-benefičného podujatia Ružinovský kolotoč, ktorý sa uskutoční 12. septembra v parku na Ostredkoch,
sa rozhodli venovať polovicu štartovného
na pomoc 16-ročnému Dominikovi s detskou mozgovou obrnou. Potom ako jeho
mama podľahla rakovine, žije len so starými rodičmi a peniaze použijú na zakúpenie rampy na nakladanie vozíka.

TÝŽDEŇ ŠPORTU

Foto: archív Filip Jančík

Bez toho, aby sme odchádzali z domu,
sme si mohli v čase korony na rôznych
miestach Ružinova vychutnať napríklad
koncerty obľúbeného huslistu Filipa Jančíka, koncert na streche, kde okrem Rytmusa vystúpili aj Anita Soul, Kmeťoband,
Lukáš Adamec a Martin Valihora, ale aj
stvárnenie historickej legendy o rytierovi Jurajovi z dielne Cirkul´ART v podaní
Juraja Kemku. Vďaka Viva musica! a podpore bratislavskej župy sa však Ružinovčania nemuseli zrieknuť obľúbenej klasiky
v modernom stvárnení. Tento festival sa
už tradične spája aj s vystúpeniami hudobníkov v uliciach. Po minulé roky sme
si však túto atmosféru mohli vychutnať
len v centre mesta. Tentokrát to bolo iné.
Koncerty salónneho orchestra Afrodí-

objednávky:

té, klaviristu Petra Šandora alebo violončelového dua Cello Appassionato si
mohli z bezpečnej vzdialenosti vychutnať
aj obyvatelia Starého Ružinova, Trávnikov, ale aj Štrkovca. Ako povedali mladé hudobníčky zo salónneho orchestra
Afrodíté po koncerte na Rumančekovej,
„takto blízko detského ihriska (sme) ešte
nevystupovali, ale aspoň lepšie vidíme,
či sa ľuďom naša hudba páči“.
Projekt Umenie pod oknami bol v Ružinove realizovaný vďaka finančnej podpore
Bratislavského samosprávneho kraja.

Vodná slalomárka Jana Dukátová a boxer
Tomi Kid Kovács podporili iniciatívu na
podporu zdravého životného štýlu. Vďaka
tomuto projektu čaká Ružinov aj tento rok
26. a 27. septembra množstvo atraktívnych
športových podujatí, #BeActive Night a
napríklad aj tanečný workshop Čarovné
ostrohy.

PRIBUDNE ZELEŇ
Desaťročia prehliadania sa podpísali aj
na stave viacerých pieskovísk v Ružinove.
Niektoré z nich už ani zďaleka nepripomínajú svoj pôvodný účel a využívajú ich
skôr neprispôsobiví občania a hlučná mládež. Niektoré z takýchto zničených plôch
sa v blízkej dobe výrazne zmení - dosypú
sa zeminou, kde bude možné vysadiť kríky,
dreviny a kvety a vznikne tak ďalší verejný
priestor, kde budú môcť ľudia z okolia tráviť voľný čas.
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ČISTEJŠÍ RUŽINOV

JESENNÉ UPRATOVANIE 2020

Potrebujete sa zbaviť starého nábytku, kobercov, umývadla alebo linolea? Aj tentokrát môžete využiť príležitosť
vyhodiť ich do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov,
nie ku stojiskám alebo za garáže.

ELEKTROODPAD

STARÝ NÁBYTOK
UMÝVADLÁ
KUCHYNSKÉ LINKY
KOBERCE
LINOLEÁ ...

POUŽITÉ BATÉRIA
A AKUMULÁTORY
NEBEZPEČNÝ
ODPAD

NIE

ÁNO

PNEUMATIKY
BIOODPAD
ZO ZÁHRAD

Sobota 26. septembra
9:00 – 17:00

Sobota 3. októbra
9:00 – 17:00

Sobota 10. októbra
9:00 – 17:00

OSTREDKY

PRIEVOZ

STARÝ RUŽINOV

parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,
- zástavka autobusov č. 39

parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko

garážové parkovisko
- ulica Priekopy

ŠTRKOVEC

POŠEŇ

RUŽOVÁ DOLINA

Komárnická ulica
- roh Herlianska ulica - parkovisko

parkovisko pred nákupným centrom
- Kocka

parkovisko pred ZŠ
- Ružová dolina 29

TRNÁVKA

TRÁVNIKY

NIVY

Banšelova ulica
- parkovisko pri Autobazáre

parkovisko Rezedová
- výjazd na Ďatelinovú ulicu

roh ulíc Kvačalova - Velehradská
roh ulíc Košická - Oravská - Trenčianska

Odpady môžete odovzdať na týchto miestach aj počas roka
ELEKTROODPAD
www.zberelektroodpadu.sk

PNEUMATIKY
ktorýkoľvek pneuservis

BIOODPAD
zberný dvor OLO a RP VPS

SOBOTA 19. SEPTEMBER 2020

ZBER STARÝCH ELEKTRO-SPOTREBIČOV
Ako na to?

Nahláste nasledovné údaje:

Najneskôr do 16. septembra 2020 kontaktujte miestny úrad:
 počas úradných hodín na tel. čísle:
02/4828 4454
 e-mailom na: zber@ruzinov.sk

 druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
 meno, priezvisko, telefonický kontakt
a presnú adresu, z ktorej potrebujete
spotrebiče odviezť

Zber si môžete objednať aj na webovej
stránke www.zberelektroodpadu.sk.
V deň zberu 19. septembra 2019 do 8:00
hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Spotrebiče nevykladajte na
ulicu.

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

ŽIVÉ VYSIELANIE
RUŽINOVSKEJ TELEVÍZIE

Nevyhadzujte knihy,
darujte ich nám.
kontakt 0907 701 786
www.vsetkopreprepelice.sk
www.pascanalisky.sk

+

www.ortoinova.sk
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ZAHUSŤOVANIE NA ÚKOR ZELENE JE NEPRÍPUSTNÉ
V časopise Ružinovské echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Mgr. Martin Ferák.
Hneď v úvode by sme mali uviesť, že ste
nielen ružinovský poslanec, ale aj riaditeľ TVR a RE, ktorá vydáva náš mesačník
a zabezpečuje aj vysielanie ružinovskej
televízie. Stojíme na prahu novej sezóny,
na čo z jej produkcie sa najviac tešíte Vy?

Teší ma, že pod novým vedením už došlo k viacerým kvalitatívnym zmenám, ako
v TVR, tak aj Ružinovskom Echu. Mesačníku pribudli 4 strany, má kvalitnejšiu grafiku a pravidelný, štrukturovaný
obsah. Obe médiá majú tiež
nové a predovšetkým prehľadné
a funkčné web stránky. Je pravdou, že televízia za novinami
mierne zaostáva, no v najbližšom
období sa aj tu dočkáme nových
relácií a štúdiových vizuálov. Potešíme najmä deti, priaznivcov
cestovania a početnú skupinu
nielen ružinovských rybárov.

Okrem toho sa vyjadrujú k odborne príslušným materiálom z miestnej komisie, tj.
odporúčajú ich schválenie alebo neschválenie miestnym zastupiteľstvom. Moje priority sú rozčlenené do dvoch sfér - občianskej a odbornej. Ako dlhoročný obyvateľ
Ružinova mám svoju víziu o tom, ako by
malo prostredie okolo nás vyzerať a snažím sa túto presadiť medzi kolegami. Mám
za to, že prioritou územného plánovania
v Ružinove má byť ochrana, stabilizácia
a revitalizácia jeho obytných a verejných

Pôsobíte aj v komisii územného plánovania a životného prostredia. Čo je pre vás
najdôležitejšou agendou?

Všetky komisie sú predovšetkým poradným orgánom miestneho zastupiteľstva.
Prichádzajú s vlastnými iniciatívami pre
poslancov a snažia sa naformulovať uznesenia, o ktorých podporu sa uchádzajú.

Ako som už spomenul vyššie, máme tu
viaceré vodné plochy a okrem nich veľa
zelene, parky, fontány, odrastené stromy,
prístup k Dunaju a lužným lesom. V našej mestskej časti sa nachádza aj populárna Eurovea, ktorá svojou spoločenskou
atraktivitou silne konkuruje Starému
mestu. Obrovský potenciál rozvoja vidím
v lokalite Zimného prístavu, lokalitách
Pálenisko a Domové role, pričom ich význam akcentuje blížiaca sa dostavba R7 s prepojením na okruh
D4. Sme de facto vstupnou bránou mesta pre návštevníkov
z juhovýchodu. Tieto a mnohé
ďalšie špecifiká definujú Ružinov ako atraktívnu, polyfunkčnú
a vyváženú mestskú časť.
Vašim domovským obvodom sú
Trávniky. Čo považujete za najdôležitejšie v tejto časti Ružinova?

V čase uzávierky tohto čísla už
väčšina odborníkov a politikov
otvorene hovorí o druhej vlne
koronakrízy. Situácia, aká vznikla po jej vypuknutí, zasiahla aj
Ružinov a s jej dopadmi sa bude
musieť vysporiadať aj naša
mestská časť. Aký je aj na základe týchto skúseností podľa vás
význam samospráv?

Samosprávy sú zriaďovateľmi
základných škôl, domovov dôchodcov a viacerých kultúrnych
stánkov. Všetko sú to potenciálne citlivé a rizikové miesta
z epidemiologického hľadiska,
takže tu je pripravenosť samosprávy na rôzne scenáre kľúčová. Taktiež
je samospráva občanovi bližšie, než štátne
inštitúcie, preto význam vidím predovšetkým v komunikačnej pripravenosti a efektívnosti. Ukázalo sa, že aj samotní poslanci
v roli dobrovoľníkov dokázali v prvej vlne
mobilizovať svoje sily a pomáhali v teréne
pri distribúcii informačných letákov, nálepiek a pod.

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

priestranstiev v duchu pôvodného urbanistického zámeru zo 60.-70. rokov. Zároveň
treba podporiť aj rozvoj, no výhradne v oblastiach, ktoré prišli o svoju funkčnosť po
zmene spoločenského režimu - bývalé továrne, technické budovy alebo priľahlé polia. Vnútorne sa taktiež stotožňujem so zámenou zastaralých stavieb za stavby nové,
s citlivým posúdením zmeny funkcie. Neprípustné mi prídu zahusťovania sídlisk,
a to predovšetkým na úkor zmenšenia verejného priestoru - zeleň, ihriská a pod.
Odborný pohľad na veci dokážem uplatniť predovšetkým pri otázkach životného
prostredia, keďže som vyštudovaný biológ.
Srdcu blízke sú mi vodné plochy a život
v ich okolí, ktoré zásadným spôsobom určujú kolorit našej mestskej časti.

Parky, zeleň, jazero Rohlík
a rozsiahle zóny len s chodníkmi
bez ciest pre automobily. Trávniky sú pokojná štvrť s vyváženosťou obytnej plochy a zelene. Za
najdôležitejšie považujem potrebu zachovania tejto harmónie
pôvodného urbanistického konceptu. Zasadzujem sa intenzívne
o vytvorenie novej, kultivovanej
relaxačnej plochy pri jazere Rohlík, o obnovu povrchov chodníkov, do ktorých sa zub času
miestami zahryzol tak, že kočíkovanie najmenších ratolestí je
v zásade nemožné a úpravu parkovania
do podoby win win, aby v súlade so zdravým rozumom prišlo k navýšeniu parkovacích kapacít, ale zároveň aby ubudli autá
z chodníkov.
Som rád, že prišlo k obnove parku A. Hlinku a jeho oživeniu. Sezónne akcie v ňom
priťahujú obyvateľov zo širokého okolia,
poskytujú rozptýlenie, zábavu, zaujímavé gastronomické či kultúrne podujatia.
Mrzí ma len, že táto dobrá myšlienka nie
je zatiaľ dotiahnutá do detailov - chýbajú
pravidlá parkovania v okolí, zabezpečenie
dodržiavania poriadku nájomcami stánkov alebo obmedzenie hlučnosti hudobných podujatí. V zásade bude treba nájsť
cestu, ako nastaviť pravidlá tak, aby bol aj
vlk sýty, aj ovca celá.

www.ruzinov.sk
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI

ČO ĽUDÍ NAJVIAC TRÁPI A ČO BY CHCELI ZMENIŤ

Leto je obdobie, kedy majú ľudia viac času byť vonku a všímať si, čo by vo svojom okolí potrebovali zmeniť, upraviť
alebo vybudovať. Zaujímalo nás, s čím sa na našich poslancov obracajú obyvatelia našej mestskej časti najčastejšie?

Nikolaj Gečevský, SME Ružinov (Prievoz)
Väčšina otázok sa týka nových stavieb, nepretržitých kolón a, samozrejme, za veľký problém považujú poškodené cesty a chodníky. Snažíme sa riešiť
to s kompetentnými zamestnancami miestneho
úradu a postupne odpovedať. Myslím si, že naša
mestská časť aj v tomto napreduje systematicky. Robiť zmeny si vyžaduje pomerne veľkú legislatívnu
prácu s rôznymi povoleniami, a aj to je dôvod, že
niečo trvá dlhšie a niečo kratšie. Počúvame, čo ľudí
trápi, rozprávame sa s nim, snažíme sa im pomôcť a

vysvetľovať im jednotlivé procesy. Je totiž veľmi ľahké podľahnúť zjednodušeniam, ktorých sú sociálne
siete plné. Mnohé veci, ktoré by sme chceli vyriešiť, však vyžadujú legislatívne zmeny a to už nie je
v našich rukách. Pôsobím aj ako veliteľ dobrovoľných hasičov v Ružinove a príliš často vídam ľudí,
ktorí práve v tej chvíli zažívajú chvíle také ťažké, že
si to často ani nevieme predstaviť. Človeka to naučí
obrovskej pokore. Vážim si, že vďaka spolupráci s
mestkou časťou sme tu pre tých, ktorí nás potrebujú.

Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)
Dostal som mnoho otázok ohľadom kúpy rozbitého
parkoviska vedľa Štrkoveckého jazera za 2,2 milióna eur od firmy Urbicom a.s. Kúpu schválilo miestne zastupiteľstvo v júni. Občania sa ma pýtali, prečo som spolu s ďalšími 10 poslancami klubov Team
Vallo pre Ružinov – juh a sever kúpu nepodporil.
Chceli sme predmetný pozemok odkúpiť, ale nie za
prehnanú cenu. Znalecký posudok pre náš miestny
úrad totiž určil výšku ceny pozemku na pol milióna
eur a posudok developera bol na sumu 1,2 milióna,
teda stále oveľa menej, ako bola navrhnutá cena.

Vlastníci páni Rehák a Struhár vlastnili pozemok
14 rokov, pričom nikdy na ňom nezískali súhlas
na výstavbu. Navyše Ružinov obstaráva územný
plán zóny Štrkovecké jazero, ktorý sa blíži k svojmu záveru a preferovaný variant by neumožňoval
výstavbu. A teda aj nemožnosť veľkej stavby mala
byť zohľadnená v adekvátne nižšej cene. Keď už napokon Ružinov pozemok kúpil, bude ešte potrebné
nájsť ďalšie financie na stavbu starostom zamýšľaného dvojpodlažného parkovacieho domu.

Maroš Mačuha, Tím Ružinov (Ostredky)
Trápia nás spoluobčania, ktorí posilnení alkoholom v lepšom prípade vyspevujú pod oknami, v
tom horšom si oplzlo nadávajú. Veľká téma sú
trávniky. Keď je sucho, trávnik prakticky nerastie.
Po intenzívnom daždi naraz vyrastie trávnik v celom Ružinove a je nad sily MČ naraz pokosiť také
rozsiahle plochy. Na vybraných plochách však nezaškodí, ak je kosená menej a doprajeme prírode
viac priestoru. Po letnej búrke je bežným javom, že
spadne konár, alebo celý strom. Preto treba na úrad
nahlasovať poškodené stromy, aby mohli byť oreza-

né. Problémom je aj znečisťovanie chodníkov spadanou vegetáciou zo stromov. Napr. kvety sofory sú
lepkavé a po rozšliapaní vytvoria mazľavú hmotu.
Na Dulovom námestí si niektorí obyvatelia všimli
šváby. Je pravda, že tam žijú už roky, pričom dôvody môžu byť napr. tuláci, ktorí tu nechávajú zvyšky
potravy, alebo holuby, ktorým pani z okolia denne
sype namrvené pečivo. Ale aj keď je čo meniť, zlepšovať, Ružinov stále patrí k najatraktívnejším častiam Bratislavy.

Ing. Peter Strapák, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka)
Občania nás poslancov vnímajú ako zástupcov
miestneho úradu a preto sa na nás obracajú s požiadavkami. Niekedy sú to dotazy na kosenie, ozrezy stromov alebo celé suché stromy, pretože práve
sú to témy, ktoré sú viditeľné. Inokedy je to čistota
ulíc a ciest, alebo ich opravy, výtlky a výmoly, ktoré
strpčujú život. Mladé rodiny s deťmi chcú zase riešiť ihriská, ich obnovu, alebo pred letom boli časté
otázky ohľadom prijímania detí do škôl či škôlok.
Za posledné týždne najčastejšia téma je medializované znečistenie podzemných vôd z Istrochemu.

Spravili sme odbery v studniach a vo výsledkoch
boli v štyri studne na Trnávke pozitívne na znečistenie z Istrochemu. Je to tak závažná situácia, že úrad
verejného zdravotníctva odporúča každému v severnej časti Trnávky nepolievať ovocie a zeleninu vodou
zo studne. Komunikujeme problém na ministerstvo
životného prostredia, ktoré má zhodnotiť, čo to znečistenie znamená pre zdravie občanov. O výsledkoch
budem opäť informovať obyvateľov Trnávky.
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RUŽINOVSKÁ TELEVÍZIA
MÁ NOVÝ WEB
Zaujímate sa o to, čo sa v Ružinove a Bratislave deje? Komunálne
i politické témy, spoločenské podujatia, šport, zábava, relax, detské relácie, ale aj rôzne tipy na cestovanie, varenie či starostlivost
o zvieratá. To všetko vám ponúka ružinovská televízia už aj na
webe.
Naša pôvodná internetová stránka totiž prešla výrazným redizajnom. Na www.tvr.sk tak nájdete nielen informácie o našej televízii,
moderátoroch či fotogalériu, ale aj kompletný archív všetkých relácii, ktoré si nestihnete pozrieť na televíznych obrazovkách.

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

KRÍŽOVKA

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

Elbert Hubbard: Kto nechápe tvoje mlčanie, ...(dokončenie v tajničke krížovky).
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DOBRÝ SUSED PODPORÍ AJ OBYVATEĽOV RUŽINOVA
V novom ročníku grantového programu Dobrý sused sa počíta aj s Ružinovom. Žiadosti o podporu projektov zlepšujúcich život v komunite či okolí bydliska môžu poslať registrované neziskové organizácie, základné, stredné
a materské školy, centrá voľného času a komunitné centrá a samosprávy. Slovnaft v spolupráci s nadáciou Ekopolis
poskytne na zaujímavé projekty sumu až do výšky 4000 eur.

„Obyvatelia sami najlepšie vedia, čo treba
vylepšiť na ich sídlisku, v škole či škôlke,
aby tam mohli deti a dospelí tráviť voľný
čas a cítili sa dobre. Prvý ročník programu
Dobrý sused priniesol niekoľko originálnych projektov a verím, že aj druhý ročník
bude motivovať obyvateľov Vrakune, Podunajských Biskupíc, Ružinova a Rovinky
– našich susedov k zaujímavým nápadom.
My im pomôžeme s ich realizáciou,“ hovorí Gabriel Szabó, podpredseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s.

Dobrý sused finančne podporuje nápady
na zlepšenie kvality života komunít, ktoré
žijú v okolí bratislavskej rafinérie. Témy
projektov by sa mali sústrediť na vytváranie alebo obnovu zaujímavých lokalít, voľnočasové aktivity obyvateľov či budovanie
zázemia na rozvoj vodáckeho a cyklistického športu.

školy, centrá voľného času a komunitné
centrá, ale aj samosprávy.

O grant v maximálnej výške do 4000 eur
môžu požiadať registrované neziskové organizácie, základné, stredné a materské

Bližšie informácie o presných kritériách
programu a formulár žiadosti nájdete na
webovej stránke www.slovnaftludom.sk.

V prvom ročníku tohto programu Slovnaft
podporil 12 projektov z 22 prijatých žiadostí o grant. Aktuálna výzva je otvorená
do vyčerpania finančných prostriedkov
v celkovej sume 30 000 eur.
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HODOVÉ PIKNIKOVANIE V PRIEVOZE

so
14:00 - 19:00

Komunitné piknikovanie v záhrade, tvorivé dielne, ochutnávky
domácich výrobkov, otvorenie výstavy „Kráľovstvo plyšových medveďov“,
beseda s autorkou knihy „Každý medveď má svoj príbeh“,
živé čítanie rozprávok. SD Prievoz

6

HODOVANIE V PARKU

ne
10:00 - 20:00

Predaj jarmokárov z Ružinova, tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie,
predstavenie „Klauniáda“ pre malých aj veľkých s pesničkami,
kúzlami a prekvapeniami v podaní Divadlo ZáBaVKa. Park Ostredky

10

RUŽINOVSKÉ RETRO MÚZEUM

Slávnostné otvorenie prvého Ružinovského retro múzea. DK Ružinov

štv o 18:00

HODOVANIE V PARKU

so
10:00 - 20:00

Street food ulička, remeselné pivo a lokálne víno, tvorivé dielne
a nafukovacie atrakcie, detské predstavenie v podaní Dancy Shake.
Kukorelliho park, Bazová ul.
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RUŽINOVSKÁ GALÉRIA

SOBOTA 26.9.2020

str o 18:00

DOŽINKY A VINOBRANIE V PRIEVOZE

so
14:00 - 19:00

Komunitné podujatie spojené s kultúrnym programom,
ukážkou tradičných remesiel a ochutnávkou jedla.
Vystúpi: Alžbetínske naivné divadlo, DFS Trávniček, Siluet. SD Prievoz
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HODOVANIE V PARKU

ne
10:00 - 20:00

Street food ulička, remeselné pivo a lokálne víno, tvorivé dielne,
nafukovacie atrakcie, interaktívne predstavenie pre deti
„Detský svet“ v podaní Divadla MaKile. Park Trnávka, Vietnamská ul.
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PI ČAJ, MILÁČIK!

str o 19:00

Premiéra
Brilantná francúzska komédia z divadelného prostredia,
Divadlo Komédie. *Vstupné zadarmo na vstupenky. DK Ružinov
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PI ČAJ, MILÁČIK!

str o 19:00

Premiéra
Brilantná francúzska komédia z divadelného prostredia,
Divadlo Komédie. *Vstupné zadarmo na vstupenky. DK Ružinov

Helena Sumbalová
Výstava obrazov, kurátorka: Mária Horváthová.
Vstupné zadarmo. DK Ružinov

PARK STAGE

Street food park, remeselné pivo, víno a burčiak.
Vystúpi: Tomáš Rédey, Vanessa Šarközi & Miloš Bihary, kapela Salamander.
#BeActive night - Sajfa, Čarovné Ostrohy, Armwrestling, Ninja Dráha,
Box s Tomi Kidom, Wife carring. Park A. Hlinku

AMFITEÁTER STAGE

Stánky s občerstvením.
Vystúpi: Kornel Kori Kadlubiak exGravis, Robo Patejdl Band,
Parketový Lev (Kapela Ružinova 2019). #BeActive night - Sajfa,
Lucia Debnárová - show s pretláčaním, Box s Tomi Kidom,
Čarovné Ostrohy. Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere

DETSKÁ ZÓNA

Stánky s občerstvením, detské atrakcie, tvorivé dielne,
program pre deti, Rodinný trh Ružinovčanov. Wetzlerov park

DK RUŽINOV STAGE

Stánky s občerstvením a kolotoče. Pred DK Ružinov

RUŽINOVSKÁ CYKLOČASOVKA
Ružinovská ulica

NEDEĽA 27.9.2020

12
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PARK STAGE

Street food park, remeselné pivo, víno a burčiak.
Vystúpi: Ado Juráček, Blue Zodiac, Lýdia Novotná, Peter Janků.
#BeActive zóna - Ninja Dráha, Nordic walking s Luciou Okoličányovou.
Park A. Hlinku

AMFITEÁTER STAGE

Stánky s občerstvením.
FS Karpaty, KFS Szőttes a iné folklórne subory.
Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere

DETSKÁ ZÓNA

Stánky s občerstvením, detské atrakcie, tvorivé dielne,
program pre deti, Krúžkovanie Ružinova.
#BeActive zóna - Orientačný Labyrint, Frisbee workshop,
Kanoistický trenažér. Wetzlerov park

DK RUŽINOV STAGE

Stánky s občerstvením a kolotoče. Pred DK Ružinov

SLÁVNOSTNÁ HODOVÁ SV. OMŠA
Kostol sv. Vincenta de Paul

*VSTUPENKU NA PREDSTAVENIE „PI ČAJ, MILÁČIK!“ SI MÔŽE ZADARMO VYZDVIHNÚŤ KAŽDÝ OBYVATEĽ
S TRVALÝM BYDLISKOM V RUŽINOVE OD 2. SEPTEMBRA 2020 NA RECEPCII V DK RUŽINOV, RUŽINOVSKÁ 28,
KAŽDÝ DEŇ OD 8:00 DO 20:00 HOD. KAPACITA OBMEDZENÁ.

