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KALENDÁR
7. sep.   Poslanecké stredy: 
 Eva Bacigalová (Nivy)

14. sep.  Poslanecké stredy: 
 Boris Čechvala 

(Starý Ružinov)

21. sep.  Poslanecké stredy: 
 Ivan Kraszkó (Ružová dolina)

28. sep.  Poslanecké stredy: 
 Michaela Biharyová 

(Trávniky)

5. okt.  Poslanecké stredy: 
 Peter Herceg (Pošeň)

12. okt. Poslanecké stredy: 
 Mária Barancová (Prievoz)

POZVÁNKA  
PRE JUBILANTOV 

Srdečne pozývame obyvateľov Ružinova, ktorí v mesiacoch  
júl – december  2022 dovŕšia 80 rokov, 90 rokov a viac 

na SLÁVNOSŤ   JUBILANTOV, 
ktorá bude 4. októbra 2022 o 10:00 h 
 vo veľkej sále CULTUSU RUŽINOV.

Účasť je potrebné nahlásiť v termíne 
do 15. septembra 2022 telefonicky:  

02/ 482 84 458,  emailom: eniko.meszaros@ruzinov.sk 
alebo osobne na miestnom úrade. 

Prihlášku nájdete na www.ruzinov.sk.

REKONŠTRUKCIA NA MIESTNOM ÚRADE 
MODERNÉ CENTRUM S KVALITNÝMI SLUŽBAMI 
Základný kameň budovy, kde sídli ružinovský miestny úrad, položili v roku 1978. A zub času sa  postupne podpiso-
val aj na nej. Vyše štyri desaťročia však stála bezo zmeny. Až doteraz. Cez zrekonštruované terasy Ružinovčania už 
prichádzajú do vynoveného klientskeho centra. 

Do klientskeho centra prichádzajú denne 
desiatky ľudí. Častokrát aj s malými deťmi. 
Pôvodné priestory však už dávno nespĺňali 
predstavy o modernom úrade. Myšlienka 
nešla do stratena, ale postupne sa začala 
realizovať. Najskôr sa opravili terasy pred 
budovou, kde pribudla aj bezbariérová 
rampa. Tým sa to však neskončilo. 

Nové priestory, 
rýchle služby

Po mesiacoch stavebných prác a obmedze-
ní (za rešpektovanie a trpezlivosť ďakuje-
me) sa postupne otvárajú priestory nového 
klientskeho centra. Cieľom bolo vybudovať 
nové moderné Centrum služieb občanom, 
ktoré bude poskytovať kvalitné a rýchle 
služby občanom. Návštevníka už po vstupe 
naviguje vyvolávací systém, v prípade po-

treby je však k dispozícii aj informátor. Na 
vybavenie občan počká v priestore čakár-
ne, nové priestory dostala aj podateľňa. Ísť 
na úrad už nebude v Ružinove kompliká-
ciou ani pre rodičov, ktorí majú malé deti. 
Tí najmenší sa počas čakania môžu zabaviť 
v detskom kútiku. 

Centrum služieb 
občanom (CSO)

Samotné centrum a kancelárie prvého 
kontaktu sú umiestnené na jednej chod-
be. Ak občan potrebuje vybaviť viac vecí, 
zbytočne sa nenabehá. V CSO občan vyba-
ví overenie podpisov, matriku, ohlasovňu 
pobytov aj pokladňu. V prvom kontakte 
agendu, ktorá spadá pod stavebný úrad, 
oddelenie životného prostredia, sociálne aj 
oddelenie dopravy. 

Ak potrebuje na riešenie viac času a roz-
hovor s odborným referentom, aj na to je 
tu priestor. Na úrade vznikli tri malé za-
sadačky, kde je možné situáciu, problém 
či podnet prebrať v absolútne diskrétnom 
prostredí. Pribudli vak aj dve väčšie zasa-
dačky pre potreby väčších kolektívov – za-
sadnutie komisií, či rôzne školenia zamest-
nancov. 

Svadobná sieň

Ružinov má vyše 80-tisíc obyvateľov. Ne-
oficiálne ešte o 20-tisíc viac. A patrí k naj-
väčším mestským častiam. S tým súvisia aj 
desiatky sobášov, ktoré bývajú počas roka 
v Ružinove. Vynovené vstupné priestory 
prinesú iste aj krajší pohľad pre ľudí, ktorí 
sa rozhodnú povedať si svoje „áno“ práve 
na Miestnom úrade v Ružinove. 
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CYKLISTICKÉ PRETEKY
RUŽINOV AKO SÚČASŤ TOUR DE FRANCE
Ružinov druhý rok po sebe privítal štart  cyklistických pretekov po vzore slávnych Tour de France. Práve na nich si 
zelený dres viackrát vybojoval Peter Sagan. Stovky záujemcov pritom dokázali, že o tento šport je veľký záujem. Aj 
keď nešlo o profesionálnych cyklistov, bolo vidieť, že tento šport si našiel svojich priaznivcov..

Slovensko už druhýkrát ako jedna z vybra-
ných krajín z celého sveta, bolo súčasťou 
legendárnych cyklistických pretekov. Skvelé 
podujatie L’Etape Slovakia by Tour de Fran-
ce malo pritom štart priamo v Ružinove, 
trasa viedla centrom hlavného mesta, de-
dinkami pod Malými Karpatami s cieľom 
na Kamzíku. Nešlo však len o cyklistiku. 
Súčasťou podujatia bol totiž aj kultúrny 
a gastronomický program, ktorý prilákal 
množstvo návštevníkov. Malých aj veľkých, 
s bicyklami aj bez bicyklov, jednotlivcov aj 
celé rodiny.

Traťoví komisári priamo z Francúzska pri-
tom pripravili jednu etapu presne podľa 

pravidiel najslávnejších cyklistických prete-
kov sveta, na ktorých mnohé úspechy zožal 
aj najznámejší slovenský cyklista Peter Sa-
gan. Okamihy, na ktoré sa nezabúda, však 
pretekári nezažívajú len v zahraničí, ale aj  
u nás doma. Zúčastnili sa ich dokonca aj 
bratia Peter a Martin Velitsovci, ktorí mali 
medzi súťažiacimi množstvo fanúšikov. Spo-
ločne si vyskúšali slovenskú verziu pretekov. 

Záujem bol však mimoriadne veľký spo-
medzi všetkých vekových kategórií. Najviac 
pritom teší fakt, že účastníci si takéto pod-
ujatie veľmi pochvaľovali. Preto veríme, že  
o rok sa v Ružinove na takomto podujatí 
opäť stretneme.

SPOMIENKY SENIORKY: PODNIKANIE POČAS VOJNY
Fotografie vznikli v 40-tych rokoch 20. 
storočia. Pani Ernestina Selecká bola vte-
dy malým dieťaťom. Jej starý otec  Ludwig 
Kriszan (*1851 - +1913) bol v minulosti 
majiteľom obchodu s rôznym tovarom, 
ktorý bol kedysi v susedstve Ondrejského 
cintorína. 

Jeho manželka sa ako vdova s tromi deť-
mi opäť vydala. Keď deti dospeli, prevza-
li prácu v obchode a stará mama kúpila 
neskôr dom v Prievoze na Mierovej ulici 
114, v ktorom zriadila ďalší obchod s rôz-
nym tovarom. Obidva obchody fungovali 
do znárodnenia v roku 1953. 

Ak máte aj vy historické zábery či fotografie 
z Ružinova, pošlite nám ich naskenované na 
adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi uve-
rejníme v ďalších číslach mesačníka.foto: Ernestina Selecká



www.ruzinovskeecho.sk4

AKTUÁLNE 
SPOJENÉ VOĽBY SÚ UŽ ZA DVERAMI  
Už o necelé dva mesiace, 29. októbra, čaká Slovensko jedinečný volebný deň. Po prvýkrát v histórii budú totiž  
v priebehu jediného dňa obyvatelia voliť nielen svojich zástupcov do obecných zastupiteľstiev, ale aj do orgánov 
samosprávnych krajov. V prípade Bratislavy a Košíc dostanú voliči do rúk ešte viac volebných lístkov – vyberať si 
budú poslancov miestneho, mestského a župného zastupiteľstva, starostu, primátora a ešte aj župana.

V čase, keď sme začínali distribuovať toto 
číslo Ružinovského Echa, odovzdávali jed-
notliví kandidáti svoje kandidátne listiny. 
Termín bol stanovený na základe zákona do 
30. augusta. Od tohto dňa sa začala posledná 
fáza predvolebnej kampane. 

Kto kandiduje

Tieto voľby sú iné aj v tom, že okrem kandi-
dátov, ktorí do volebného súperenia vstupujú 
pod hlavičkou nejakej politickej strany alebo 
koalície, si voliči môžu vyberať aj spomedzi 
kandidátov bez politického zaradenia. Poli-
tická príslušnosť je na volebnom lístku vždy 
uvedená.

Voliči v Ružinove si zvolia 25 poslancov 
miestneho zastupiteľstva v celkovo 9 vo-
lebných obvodoch, krúžkovať môžu dvoch 
alebo troch, podľa toho, v ktorom obvode 
majú trvalý pobyt. Do mestského zastupi-
teľstva pošlú Ružinovčania v týchto voľbách  
7 poslancov a do župy 6.  

Dôležité je krúžkovať vždy len toľko kan-
didátov, koľko postov je pre daný obvod  
k dispozícii. V prípade, že by volič zakrúž-
koval viac kandidátov, volebný lístok by bol 
neplatný.

Rôzne kompetencie

Prvé komunálne voľby, t.j. voľby do orgá-
nov samospráv obcí, v ponovembrovej his-
tórii boli na Slovensku v roku 1990, teraz 
nás teda čakajú deviate. Župné voľby majú  
o čosi kratšiu históriu. Po prvýkrát sme si 
ich volili prostredníctvom svojich zástup-
cov v roku 2001.

Napriek viac než tridsaťročnej skúsenosti  
s fungovaním samospráv ešte stále nezane-
dbateľná časť ľudí nevníma rozdiely medzi 
jednotlivými zložkami. Jedným z najčastej-
ších mýtov je predstava o ich hierarchickom 
usporiadaní. Podstatným faktom však je, že 
hlavné mesto (resp. magistrát) nie je nadra-
dené mestským častiam a nemôže im teda 
niečo prikázať. Rovnako je to vo vzťahu mes-
ta a župy. 

Kto čo robí

Takisto platí, že nie všetko, čo sa deje na 
území mestskej časti, môže riešiť (v našom 
prípade) Ružinov. Medzi najvýznamnejšie 
kompetencie mestských častí patria mater-
ské škôlky (čo je dokonca originálna kom-
petencia samosprávy) a základné školy. Rov-
nako sa stará o zeleň a ihriská/ športoviská 

na svojich, resp. zverených pozemkoch (to je 
možné overiť si na katastri, aj v jeho online 
verzii), prípadne o údržbu ciest a chodníkov, 
ktoré má zverené do svojej správy.

Hlavné mesto/ magistrát sa venuje oblas-
tiam, ktoré majú celomestský charakter – 
napr. MHD, vydáva záväzné stanoviská k vý-
stavbe (ak niečo odsúhlasí, v podstate je cesta 
k stavbe otvorená, ak odmietne, je tomu nao-
pak), má na starosť základné umelecké školy 
a centrá voľného času, ale aj cesty a chodní-
ky a ich údržbu (zjednodušene ide o tie, po 
ktorých jazdí MHD – napríklad Gagarinova, 
Mierová, Hraničná, aby sme spomenuli len 
niektoré z tých, na ktoré sa pýtate najčastej-
šie) a starostlivosť o ľudí bez domova.

Župa je aktérom s geograficky najrozsiah-
lejším záberom. Do jej kompetencií spadajú 
napríklad regionálna doprava, stredné školy, 
domovy sociálnej starostlivosti, oblasť kultú-
ry (BSK je napríklad zriaďovateľom Divadla 
Aréna), vrátane rekonštrukcií kultúrnych 
pamiatok, ale má aj právomoci v oblasti po-
skytovania zdravotnej starostlivosti (vydá-
vanie povolení na činnosť zdravotníckych 
zariadení vrátane ambulancií, stacionárov, 
polikliník, ale aj lekární či výdajní zdravot-
níckych potrieb).
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Ružinovskí poslanci

Vždy niekoľko mesiacov pred voľbami 
poslanci rozhodujú o tom, koľko členov 
bude mať v nasledujúcom volebnom obdo-
bí zastupiteľstvo. Deje sa to tak na všetkých 
úrovniach – v mestskej časti, v meste, aj na 
župe. 

Dnešné zastupiteľstvo tvorí 25 poslancov 
a rovnako tomu bude aj po voľbách 29. 
októbra 2022. Nebolo tomu tak vždy. V 
roku 1990 mala, vtedy ešte Bratislava II, 
až 60 poslancov a bolo tomu tak až do 
volieb v roku 2002 (Ružinov ako samo-
statná mestská časť vznikla v decembri 
1990). V rokoch 2002 až 2006 ich bolo už 
len 40, 2006 až 2010 mala mestská časť 31 
poslancov a od roku 2010 pôsobí ružinov-
ské zastupiteľstvo s dnešnými 25 poslan-
cami.  

Najčastejšie otázky

Termín volieb

Aj keď pôjde o dvoje voľby, konať sa budú 
len v jeden deň – v sobotu 29. októbra 
2022 od 7:00 do 20:00 hod.

Distribúcia oznámení

V najbližšom čase začne mestská časť dis-
tribuovať do domácností oznámenia o čase 
a konaní spomínaných volieb. Väčšina  
z nás si ešte pamätá, že na týchto „listoch“ 
bolo uvedené aj meno konkrétneho voliča. 
To už tentokrát nebude.

Volebná miestnosť 

Súčasťou oznámenia bude zároveň aj in-
formácia o tom, kde má volič z konkrétnej 
adresy svoju volebnú miestnosť. V prípade, 
že by ste si to chceli overiť už teraz, zoznam 
adries s priradenou miestnosťou nájdete 
už teraz na webe mestskej časti, na www.
ruzinov.sk v sekcii Voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí a orgánov samosprávnych 
krajov 2022 (v pravej časti hlavnej stránky) 
v dokumente Zoznam volebných okrskov, 
sídla miestností – podľa ulíc.

Žiadne voličské preukazy

Na rozdiel od prezidentských, parlament-
ných alebo európskych volieb nie je v týchto 
možné voliť mimo svojho volebného okrsku, 
takže svoj hlas môže volič odovzdať výlučne 
v mieste svojho trvalého pobytu.

Overenie totožnosti

Po príchode do volebnej miestnosti a potvr-
dení, že konkrétny človek sa nachádza vo 
voličskom zozname obce, musí tento svoju 
totožnosť potvrdiť predložením platného 
občianskeho preukazu. Je to jediný doklad, 
ktorý sa akceptuje. Ten, kto predloží cestov-
ný pas, vodičský preukaz alebo rodný list, 
nebude môcť voliť.

Volebné urny

Zákon myslí aj na tých, ktorí sa (výlučne) zo 
závažných zdravotných dôvodov nemôžu 
dostaviť do volebnej miestnosti a umožňuje 
im požiadať o možnosť voliť na adrese trva-
lého bydliska. Telefónne číslo, na ktorom si 
môžete dohodnúť návštevu volebnej komi-
sie, zverejníme v nasledujúcom čísle Ruži-
novského Echa. Už v tejto chvíli je však dôle-
žité pamätať si, že treba požiadať o dve urny 
– bielu aj „modrú“ – pre oba typy volieb.

Všetky podrobnosti nájdete na  
www.ruzinov.sk  

AKCIE PRE 
SENIOROV
Pravidelné výlety sú späť a ten naj-
bližší sa bude konať už 28. septem-
bra. Na programe je výlet do Trnavy 
a Dolnej Krupej. Prihlasovať sa mô-
žete do 23. septembra 2022 osobne v 
kancelárii prvého kontaktu alebo na 
čísle 02/ 48 28 42 85.

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 
facebook.com/trhovisko.mileticova

Ponuka práce

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

PRÁVNA PORADŇA PRE SENIOROV

Konzultácie pokračujú už v októbri!

Konzultácie sa budú konať vždy v prvý utorok v mesiaci. Vzhľadom na veľký počet záujemcov a snahu po-
skytnúť  klientom dostatok priestoru, je potrebné si vopred dohodnúť termín na uvedenom telefónnom čísle.

Registrácia: 0948 759 488 (stredy 15:00 - 17:00) 
Advokátska kancelária LD LEGAL poskytuje mestskej časti svoje služby bez nároku na akýkoľvek honorár.
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REGULOVANÉ ZÓNY 
POHODLNEJŠIE PARKOVANIE PRE REZIDENTOV 
Diskusie o regulovanom parkovaní vyvolávala pred jej zavedením mnoho emócií. Prax však ukazuje pozitívne vý-
sledky. Boli sme sa pozrieť v zóne Nivy, aby sme zmapovali, aký efekt priniesli nové pravidlá v parkovaní. Ukazuje 
sa, že dopravná situácia je prehľadnejšia,  ulice sú prázdnejšie a parkovacích miest je pre rezidentov viac. 

Keď sa o regulovanom parkovaní začalo ho-
voriť, vznikli hneď dva tábory – jeden za  
a druhý celkom logicky – proti. Ich argu-
menty boli jasné. Prívrženci dávno vedeli, že 
parkovanie bez pravidiel nie je v hlavnom 
meste dlhodobo udržateľné.  Odporcovia 
však namietali, že regulácia nemá význam. Je 
to tak naozaj?

Aké boli ciele?

•  jasne definovať, kde môžu vozidlá parko-
vať v súlade so zákonom tak, aby nebránili 
v rozhľade v križovatkách, vjazdom a vý-
jazdom vozidiel z pozemkov a garáží, ne-
poškodzovali zeleň, neblokovali chodníky

•  vyčistiť verejný priestor od narastajúceho 
počtu parkujúcich vozidiel a skvalitniť tak 

životné prostredie a verejný priestor pre 
obyvateľov zóny

•  zachovať čo najväčšiu plochu chodníkov 
pre chodcov ako najzraniteľnejších účast-
níkov cestnej premávky

•  zlepšiť dostupnosť parkovania pre reziden-
tov v mieste ich bydliska

Ako na to?

Už teraz mapovacia štúdia dokazuje, že prvé 
tri ciele sa dajú dosiahnuť jediným krokom  
a to vodorovným dopravným značením. 
Parkovanie v zóne je totiž povolené iba na 
vyznačených parkovacích miestach, pričom 
je zabezpečená kontrola dodržiavania týchto 
stanovených pravidiel. 

Parkovanie na nevyznačených miestach je 
povolené iba vo vnútroblokoch, kde o tom 
informujú zvislé dopravné značky. 

Ako zlepšiť dostupnosť 
parkovania pre rezidentov? 

Odpoveď je jednoduchá  - znížením počtu 
parkujúcich vozidiel v regulovanej zóne. Ako 
je to možné desiahnuť? Tito kroky robíme:

1.  vo vymedzenom čase je parkovanie v ta-
kejto zóne pre nerezidentov spoplatnené

2.  vo vnútroblokoch a označených úsekoch 
ciest  je povolené parkovať 24 hodín denne 
výlučne rezidentom, pričom nie je tam 
možné  zakúpiť parkovací lístok pre nere-
zidenta

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

PRED     PO

Kvačalova – Velehradská

Desiatky áut, ktoré parkovali na spevnenej ploche či len tak na krajnici cesty, sú už minulosťou. Verejný priestor slúžia najmä chodcom, nie autám.  
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3.  postupné rušenie vyhradených parkova-
cích miest pre fyzické osoby a  právnické 
osoby s výnimkou vyhradených miest pre 
ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov 
zóny

4.  postupné odstránenie vrakov, ktoré bloku-
jú parkovacie miesta (na čom intenzívne 
dlhodobo pracujeme)

5.  obmedzenie počtu vozidiel na domácnosť, 
ktoré môžu dostať rezidentskú kartu –  
z celkového počtu vydaných rezidentských 
kariet si 1. vozidlo registrovalo 90 % do-
mácností, 2. vozidlo 9 % domácností  
a 3. vozidlo menej ako 1 % domácností

Čo sa zmenilo?

Už teraz je však možné konštatovať, že vo vy-
sokej miere sa parkuje iba na vyznačených 
miestach, čím sa výrazne vyčistil verejný 
priestor a chodníky opäť plnia svoju funkciu. 
Slúžia teda chodcom a matkám s kočiarmi, 
pre ktoré boli manévre pomedzi automobily 
mimoriadne nebezpečné. 

Dostupnosť parkovacích miest pre reziden-
tov sa mení v závislosti od hodín počas dňa  
a tiež dní v týždni. Dostupnosť parkovacích 
miest pre rezidentov nie je na každej ulici  
v regulovanej zóne rovnaká. Po monitoringu 
v kritických lokalitách sa situácia prehodnotí 
tak, aby bol zabezpečený dostatok parkova-
cích miest pre rezidentov v dostupnej vzdia-
lenosti od bydliska. 

Čo bude ďalej?

Spustenie regulácie je len prvým krokom. Si-
tuácia sa bude ďalej monitorovať a podľa po-
treby ďalej pridávať/ uberať/ meniť počty 
parkovacích miest, ale aj časové sloty, počas 
ktorých je spoplatnené parkovanie nerezi-
dentov alebo určiť miesta výlučne pre parko-
vanie rezidentov. 

EDUCOACH: VZDELÁVANIE UČITEĽOV - ABY ĽAHŠIE ZVLÁDLI KONFLIKTY AJ STRES

Viete, čo je to koučing? Prácu odborní-
kov z EduCoach, ktorý sa mu venujú, si 
vyskúšali aj ružinovskí učitelia. 

Rýchla doba, množstvo nových pracov-
ných úloh, konfliktné situácie na praco-
visku... aj tie si vyžadujú, aby učitelia na 
sebe stále pracovali. Jedným z moder-
ných spôsobov, ktorý podporila aj naša 
mestská časť, je aj koučing, ktorý zastre-
šujú koučovia z EduCoach. 

S učiteľmi z ružinovských základných škôl 
sa stretávali na ZŠ Ostredková, pripravu-
jú sa však aj ďalšie projekty.  „Cieľom je 

zvýšenie duševného zdravia učiteľov, ale 
aj hľadanie spôsobov, ako komunikovať 
s rodičmi,“ objasňujú. Aj takýmto spôso-
bom sa podľa nich pedagógovia učia fle-
xibilne reagovať na výzvy súčasnej rýchlo 
sa meniacej doby a zároveň si obohatia 
emocionálne a sociálne zručnosti, budú 
asertívnejší a zlepšia sa v komunikácii.  
Profit však nemajú len učitelia. Ich lepší 
psychický stav totiž znamená aj plno-
hodnotný a zaujímavý vzdelávací proces, 
z ktorého majú zase radosť a úžitok aj 
žiaci. 

Viac informácií na www.educoach.sk.

INZERCIA

PRED     PO

PRED     PO

PRED     PO

PRED     PO

Jelačičova – vnútroblok

Pravidlá v parkovaní uvoľnili priestor aj medzi bytovými domami a dávajú väčšie možnosti 
rezidentom. 

Rastislavova

Áut nerezidentov je zrazu menej. Domáci tak nemusia obiehať blok niekoľkokrát, aby našli 
parkovacie miesto. 

Palkovičova

Systém „kde  nájdem miesto, tam to nechám“ sa zmenil na systémové parkovanie. 

Koceľova

Odkedy aj na chodníku pred školou pribudlo vodorovné dopravné značenie, v lokalite výrazne 
ubudlo áut. 
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SERVIS
AKO ZAPLATIŤ ZA PARKOVANIE 
V REGULOVANEJ ZÓNE? 
Prvé rezidentské zóny v rámci celomestskej parkovacej politiky spustilo hlavné mesto začiatkom tohto roka. Prvou 
ružinovskou bol koncom marca Starý Ružinov a postupne sa pridávali ďalšie lokality. A napriek tomu, že už tento 
systém funguje viac ako pol roka, stále nám prichádzajú otázky, ako má človek vedieť, či je alebo nie je zóne regu-
lovaného parkovania a ako má vedieť, či a koľko má zaplatiť.   

Sú dve veci, ktoré dajú človeku pri cestách 
do iných miest najviac zabrať – ako sa dajú 
kúpiť lístky na MHD a či sa  na tom voľ-
nom parkovacom mieste, ktoré ste našli, aj 
skutočne môžete parkovať a ak áno, ako 
zaplatiť za parkovanie. Ak napríklad chod-
ievate do Viedne, tabuľa o tom, že vstupu-
jete do „zóny“ uvidíte prakticky na začiat-
ku mesta a potom už vlastne nikde.  
A nejaký čas potrvá, kým si zvykneme na 
nové pravidlá aj u nás. Ako si teda môžete 
byť istí, že vám domov nepríde mastná po-
kuta za parkovanie?

Okrem časti Ružinova funguje regulované 
parkovanie aj v niekoľkých ďalších častiach 
Bratislavy – v Novom Meste, Starom Meste, 
Petržalke a v Rači. Najdôležitejšie je pozorne 
si všímať dopravné značenie, ale ak nechcete 
urobiť zbytočnú chybu (napríklad v susedia-
cich lokalitách, kde platia rozdielne pra-
vidlá), odporúčame vám využiť niektorú  
z mobilných aplikácií.

Nielenže na mape presne uvidíte, či na tom 
mieste môžete parkovať, ale zároveň môžete 
jej prostredníctvom aj priamo zaplatiť. Apli-
kácie rozlišujú, či ste rezident alebo nie, ak 
parkujete mimo svojej domovskej zóny, mô-

žete využiť svoju bonusovú kartu na 2 hodi-
ny zadarmo (s výnimkou najviac exponova-
ných lokalít, napr. centrum mesta) alebo 
hodiny z návštevníckej karty. Pred uplynu-
tím doby, za ktorú máte uhradené parkova-
nie, dostanete notifikáciu, aby ste si ho  
v prípade potreby mohli predĺžiť. Aby ste ta-
kúto správu určite dostali, nezabudnite si  
v nastavení telefónu takéto notifikácie povo-
liť. Potvrdenie o platbe vám následne príde 
aj na vašu e-mailovú adresu. 

Okrem kontroly platieb je dôležité nezabú-
dať, že v regulovanej zóne je možné parkovať 
len na vyznačených parkovacích miestach 
resp. v parkovacích pásoch. Státie na komu-
nikácii, chodníku, spevnenej ploche, kde nie 
je vyznačené parkovacie miesto, nie je povo-
lené (ani v čase, kedy zóna nie je spoplatne-
ná – vždy je povolené zaparkovať len na vy-
značenom parkovacom mieste/páse). 
Zároveň je dôležité všímať si, či konkrétne 
miesto (najčastejšie vnútrobloky, ale aj nie-
ktoré ulice) nie sú prístupné výlučne pre re-
zidentov.   

Všetky informácie, ktoré súvisia s celomest-
skou parkovacou politikou nájdete na strán-
ke paas.sk. V prípade nejasností môžete vy-

užiť jednoduchý formulár priamo na tejto 
stránke, využiť infolinku 0800 222 888  
(v pracovné dni od 7:00 do 19:00) alebo 
navštíviť niektoré klientske miesto (najbliž-
šie nájdete v Apollo Business Centre II na 
Prievozskej 4, v Centrálnej tržnici na Trnav-
skom mýte – na 1. poschodí alebo v podcho-
de na Hodžovom námestí).

 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
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Monika Ďurajková 
Ing. 

Narodila som sa v Prievoze, kde dodnes bývam. Po 
ukončení Ekonomickej univerzity  som pracovala 
v neziskovej a verejnej sfére. Sedem rokov ako dobro-
voľník pracujem v oblasti  vzdelávania. Mám dve malé 
deti , pre ktoré chcem kvalitný a čistý  verejný priestor. 
Ako ružinovská poslankyňa už 4 roky aktívne riešim 
podnety  obyvateľov. Som predsedníčkou dotačnej 
komisie a členka troch dozorných rád. Moje témy sú 
bezbariérovosť, vizuálny smog, ekológia, cyklodoprava 
a transparentnosť. Chcem pokračo-
vať v začatý ch zmenách.

Marek Machata 
Mgr. et Mgr. 

Vyštudoval som psychológiu a právo. 20 rokov sa 
dobrovoľnícky venujem projektom na podporu zdra-
votne posti hnutý ch a sociálne znevýhodnených, 10 
rokov pôsobím ako psychológ, moti vátor a poradca 
so skúsenosťou v štátnej správe aj samospráve. Ako 
župný a ružinovský poslanec sa venujem sociálnym 
témam, školstvu a kultúre. Dvakrát som spolupracoval 
s mestom Brati slava na komunitnom pláne sociálnych 
služieb, ako mestský poslanec sa chcem preto veno-

vať sociálnym témam, rodinám a se-
niorom.

Lucia Štasselová 
Ing. arch. 

Vyštudovala som architektúru na FA STU. Dvadsať ro-
kov som viedla neziskové organizácie, najznámejšie sú 
Hodina deťom a Nadácia Pomoc druhému na pomoc 
deťom s detskou mozgovou obrnou. Spoluiniciovala 
som projekty  Výzva k ľudskosti  a Mier Ukrajine. Ako vi-
ceprimátorka som rozbehla výstavbu nájomných bytov 
podľa „Koncepcie bytovej politi ky 2030“. Už 8 rokov 
sa venujem komunálnej politi ke, najmä kultúre a so-
ciálnym veciam – deti  a seniori. Som vydatá, vychovala 
som 5 detí a mám 11 vnúčat. Chcem aj ďalej pomáhať 
najmä deťom a seniorom.

Jakub Vallo 
MUDr. MPH 

Vyštudoval som LF UK v Brati slave, kde posled-
ných 12 rokov aj pôsobím v nemocnici na Kramároch 
ako anesteziológ a som aktívny v transplantačnom 
programe. Posledné 4 roky som zároveň predsedom 
Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bý-
vania hl. mesta, v ktorej sa svojou odbornosťou sna-
žím asistovať novovzniknutej Sekcii sociálnych vecí pri 
riešení sociálnych tém. Bývam v 500 bytoch so ženou 
a dvoma deťmi, som fanúšikom vážnej hudby a do-
brých kníh.

KANDIDÁTI A KANDIDÁTKY  
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
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Kandidáti  a kandidátky do ružinovského zastupiteľstva. Spája nás vízia lepšie spravova-
ného a slušnejšieho Ružinova. Okrem morálnych hodnôt zdieľame rovnaké názory na od-
borné a transparentné riadenie Ružinova. Základným princípom nášho tímu je otvorená 
diskusia k jednotlivým problémom. 

NNAŠU PRRÁCU STTAVIAMEE NA 3 PRRINCÍPOOCH:
» transparentnosť a otvorenosť úradu 
» zapojenie občanov do rozhodovania samosprávy a informovanosť občanov
» nulová tolerancia ku korupčnému správaniu, neefekti vite a plytvaniu fi nancií 

NNAŠE ÚSSPECHY
✓ Zlepšenie starostlivosti  o zeleň – pravidelné orezy, výsadba stromov, kveti nových  záhonov

✓ Odstraňovanie bilboardov, napr. na trhovisku Mileti čova

✓ Zvyšovanie kapacít miest v školách a škôlkach, rekonštrukcia ZUŠ Uránová

✓ Riešenie krízových situácií v domovoch seniorov

✓ Zvyšovanie transparentnosti  – živé prenosy zo zastupiteľsti ev, zverejňovanie zápisníc, 
výšky odmien poslancov, verejné súťaže

NNAŠE PRRIORITY
• Rekonštrukcia trhoviska Mileti čova, kina Zora, revitalizácia jazera Rohlík, Dulovho námesti a, 

Mierovej ulice 

• Rekonštrukcia Obecnej radnice v Prievoze a celého priľahlého územia

• Navyšovanie kapacít a skvalitňovanie sociálnych služieb pre seniorov

• Parkovacie domy, rekonštrukcia ružinovskej radiály, bezpečné priecesti e na Ivanskej ceste

• Zveľadenie Štrkovca – riešenie hotela Junior

Máme skúsenosti  aj odbornosť, nadväzujeme na našu prácu v predchádzajúcom období. Ďakujeme za 
dôveru. Kandidáti  a kandidátky: Kamil Bodnár, Franti šek Bolgáč, Monika Ďurajková, Matúš Grznár, 
Peter Herceg,  Pavol Krajčík, Karolína Lupták Sigmundová, Marek Machata, Adam Nochta, Marek 
Pokrývka, Michal Sebíň, Katarína Šimončičová, Lucia Štasselová, Lucia Venczelová
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VIZUALIZÁCIA  
PROJEKT DOMU KULTÚRY NA TRNÁVKE  
Každá lokalita by mala mať miesto, ktoré by slúžilo na rôzne aktivity tamojšej komunity. Budova kultúrneho domu 
na Bulharskej však už viac než desať rokov chátra. Momentálne tam dobrovoľníci zo Stret klubu organizujú kurzy 
pre niekoľko stoviek detí a zabezpečujú aspoň základnú údržbu budovy, to je však len dočasné riešenie. Preto Ru-
žinov predstavil projekt jeho budúcej podoby.

Projekt pripravila Fakulta architektúry 
a dizajnu STU, s ktorou mestská časť už 
pred časom pracovala na návrhoch Trho-
viska Miletičova a starej radnice v Prievo-
ze. Teraz bude nasledovať dopracovanie 
realizačného projektu a naň naviaže vy-
bavovanie všetkých potrebných povolení. 
Zároveň bude potrebné získať na rekon-
štrukciu aj peniaze, odhadom by to malo 
byť okolo troch miliónov eur. Plánom je 
získať na ňu peniaze z fondov EÚ, ako sa 
to už podarilo na rekonštrukciu niekto-
rých našich škôl a škôlok.  

Ako by mal napokon vyzerať a čo bolo dô-
ležitou súčasťou zadania? Cieľom je obno-
viť pôvodnú funkciu domu kultúry, so za-
meraním sa najmä na komunitné aktivity. 
DK Bulharská nie je miestom na organizo-

vanie veľkých koncertov, určite však ostane 
zachovaná jeho unikátna veľká sála. Mohla 
by slúžiť napríklad na divadelné predsta-
venia, menšie koncerty alebo na tanečné 
akcie – venčeky, ktoré sa tu organizovali, 
si pamätajú ľudia z celého Ružinova. Jeho 
hlavnou náplňou by však malo byť zabez-
pečovanie rôznych krúžkov a komunit-
ných aktivít pre deti i dospelých. 

Chýbať by nemal priestor pre seniorov, 
prípadne kaviareň, priestor pre výstavy  
a detský kútik, určený prioritne pre rodi-
čov s deťmi z Trnávky. Projekt počíta aj  
s menším vysunutým pracoviskom miest-
neho úradu, aby základné veci tamojší 
obyvatelia vedeli vybaviť čo najpohodlnej-
šie. Budova sa nebude zväčšovať a neplá-
nuje sa ani jej nadstavovanie.

KÚPIME VÁŠ BYT A MÔŽETE
V ŇOM OSTAŤ BÝVAŤ

www.wfg.sk

KÚPIME PODIEL 
VO VAŠOM BYTE

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

07:00-11:30

07:00-11:30

07:00-11:30

07:00-11:30

07:00-11:30

12:00-14:00

12:00-16:00

12:00-16:00

12:00-14:00

12:00-14:00

INZERCIA
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SÚŤAŽ 
PAMÄTNÍK OBETIAM PANDÉMIE 
Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a 
občianskym združením Skutočné obete vyhlásili výtvarno-architektonickú 
súťaž na budúcu podobu celonárodného pamätníka pre 30-tisíc obetí pan-
démie COVID-19. Záujemcovia môžu svoje návrhy posielať do 11. novembra 
2022, víťazný projekt budeme poznať do polovice decembra.

Pamätník bude postavený pri jazere Ro-
hlík v susedstve ružinovskej nemocnice. 
Súťaž bude vo formáte „design & build“, 
čo znamená, že víťaz zabezpečí spolu  
s návrhom aj realizáciu diela. Realizácia 
pamätníka bude financovaná formou da-
rov a príspevkov prostredníctvom trans-
parentného účtu Skutočné obete CO-
VID-19. 

Toto dielo bude podľa  slov jednej zo za-
kladateliek OZ Skutočné obete Lenky 
Strakovej venované obetiam Covidu-19 
a ich najbližším, pretože za obete by sme 
mali považovať aj ich smútiace rodiny  
a tisícky ďalších pacientov, ktorí pre pan-
démiu a zhoršenú dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti prišli o svoj život, hoci ne-
museli. „Na Slovensku neexistuje rodi-

na, ktorá by pandémiou nebola zasiah-
nutá. Je to pamätník tragédie tejto doby 
a mnohých spoločenských, politických 
i osobných zlyhaní. Intenzívne prežíva-
me súčasné obdobie, nepamätáme si našu 
spoločnosť tak rozpoltenú, rozhádanú, 
plnú zloby a napätia. Veríme, že realizácia 
tohto umeleckého diela nám zároveň pri-
pomenie, akí sme krehkí, zraniteľní a je-
den od druhého závislí. Pamätník bude 
slúžiť pre nasledujúce generácie a bude 
miestom konaní oficiálnych spomienko-
vých podujatí. Zároveň veríme, že bude 
symbolom správnej interpretácie týchto 
tragických udalostí. Nikdy nesmieme za-
budnúť,“ dodala Straková. 

Podrobnosti súťaže sú zverejnené na webovej 
stránke mib.sk.

POLITICKÁ REKLAMA

KTO VYHRAL 
VSTUPENKY?

V minulom čísle Ružinovského Echa 
sme uverejnili súťaž o vstupenky 

na predstavenia Teatra Wüstenrot, 
ktoré sa nedávno presťahovalo do DK 
Ružinov, čo bola aj správna odpoveď 

na súťažnú otázku. 

Výhercami vstupeniek (po 2 ks) na 
predstavenie Milenec (27. 9. 2022) sú: 

D. Czodorová
K. Friedllová
A. Kotranová 

Vstupenky (po 2 ks) na predstavenie 
Sylvia Miláčik (28. 9. 2022) získavajú: 

D. Zimmermannová
D. Nerecová

Ľ. Pospechová 

Výhercom blahoželáme, budeme 
ich kontaktovať aj e-mailom. 
Kto nevyhral, nemusí smútiť. 
Pripravujeme aj ďalšie súťaže. 

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
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POLITICKÁ REKLAMA

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY  
AKO SA SPRÁVAŤ NA CESTÁCH   
Viete, kto má kedy na ceste prednosť? A kedy treba zosadnúť z bi-
cykla? Prečo sú dôležité dopravné značky? Ružinovské deti sa od-
povede na tieto otázky dozvedia počas podujatia, ktoré sa koná 
v rámci Európskeho týždňa mobility.  Veľa užitočných informácií 
však získajú aj ich rodičia či starí rodičia. 

Sedem stanovíšť a všetko, čo by ste mali 
vedieť o premávke a správaní sa na ces-
te – tak by sa dalo opísať podujatie, ktoré 
bude už 22. septembra v Parku A. Hlin-
ku. Celá akcia sa začína už o 14. hodine  
a potrvá až do 16. hodiny. Program je 
bezplatný a určený je nielen pre deti, ale 
aj pre dospelých. Spoločne sa tak rodičia  
s deťmi naučia veľa z dopravnej náuky, 
alebo pravidiel cestnej premávky. Na ak-
ciu pritom nepotrebujete žiadnu registrá-
ciu ani vstupenky. 

Dozviete sa, ako sa majú nielen bicyklis-
ti ale napríklad aj kolobežkári správať na 

cestách, či môžu jazdiť aj po chodníkoch, 
ako podať prvú pomoc, ak ste svedkom 
nehody či jej účastníkom, deti si môžu 
vyskúšať premávku na detskom doprav-
nom ihrisku, spoznajú prácu hasičov aj 
policajtov, ktorí pomáhajú a zasahujú aj 
pri dopravných nehodách, na množstvo 
otázok budú odpovedať milovníci cyklo-
dopravy. 

Pripravené sú nielen zaujímavé informá-
cie od odborníkov na viacerých stanoviš-
tiach, ale pre tie najmenšie deti a školákov  
aj malé prekvapenie, ktoré im aj neskôr 
pripomenie, čo je na ceste dôležité.

Pripravené stanovištia: 

1.  prezentácia Ružinova – pravidlá cest-
nej premávky, ako sa správať na bicykli

2.  zdravotná služba – ako podať prvú po-
moc v prípade, že ste svedkom alebo 
účastníkom nehody

3.  detské dopravné ihrisko - kto má na 
ceste prednosť a ďalšie pravidlá 

4.  hasiči – ako pomáhajú pri nehodách
5.  policajný zbor (preventisti) – dopravná 

výchova
6.  Ministerstvo dopravy a výstavby SR - 

ako sa budujú cesty a iné
7.  Cyklokoalícia - ako vznikajú cyklotrasy

TOMÁŠ
ALSCHER   

JÁN
PALENČÁR

      @alscher.tomas
alscher.tomas@gmail.com

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
PRE STARÝ RUŽINOV
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      @vlado.sirotka
0905 429 010 | vladosirotka@icloud.com

POLITICKÁ REKLAMA

ZBIERKA PRE DEPAUL SLOVENSKO 
KRAJŠÍ ZAJTRAJŠOK ZA KÁVU  
Aj keď sa na bezdomovcov často pozeráme cez prsty, nie vždy je takýto ži-
votný osud len ich vinou. Mnohí z nich skončili na ulici v dôsledku choroby 
či ťažkej životnej situácie. V organizácii Depaul Slovensko im pomáhajú 
opätovne sa postaviť na nohy. Potrebujú však aj našu pomoc. 

Len za minulý rok poskytli viac 76-tisíc 
nocí strávených v bezpečí, 147-tisíc vy-
daných jedál, 3100 zdravotných ošetrení 
a 1840 ľudí v núdzi využilo ich pomoc. 
Zabezpečiť takéto služby si však vyža-
duje nielen čas, energiu ale aj množstvo 
finančných prostriedkov. Pomôcť pritom 
môže každý z nás. 

Finančná  
a materiálna pomoc

Depaul pomáha denne viac ako tristo 
ľuďom bez domova. Nielen v teréne  
a ošetrovni, ale aj v útulkoch pre chorých 
a v najväčšej nízkoprahovej nocľahárni  
v strednej Európe. A keďže si takmer 
polovicu rozpočtu musia hradiť sami, 
pomôže im každé euro, ktoré pošleme.  
V rýchlej podpore sú to tri eurá – teda často 
ani nie jedna káva. V organizácii však aj 
vďaka tomu dokážu zakúpiť zdravotnícky 
materiál do zariadení, dokúpiť hygienické 
a čistiace prostriedky, pokryť náklady na 
jedlo pre desiatky ľudí v útulkoch. Pomôcť 
sa dá jednorazovo alebo mesačne. 

Nejde však len o materiálnu pomoc.  
O ľudí bez domova sa starajú 7 dní v týžd-
ni, 24 hodín denne. Spotrebujú tak množ-
stvo hygienického materiálu aj potravín. 

Za každý materiálny dar, ktorý prinesiete, 
budú preto mimoriadne vďační. Záujem 
je o oblečenie, instantné a trvanlivé po-
traviny, ale aj o konzervy, pečivo, ovocie 
a zeleninu. 

Pre lepší zajtrajšok

Vzácny je však aj čas, ktorý venujete týmto 
ľuďom. A tak nezáleží na veku či vzdela-
ní, keď chcete pomôcť. Brány nocľahárne  
a útulkov sú otvorené pre skupiny priate-
ľov, jednotlivcov, školy či firmy. Tým, že 
podáte pomocnú ruku, určite niekomu 
pomôžete splniť sen o krajšom a lepšom 
zajtrajšku. 

Viac informácií nájdete na www.depaul.sk. 

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)

Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk

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

MARTIN   
PATOPRSTÝ  

VLADIMÍR
SIROTKA

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

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
PRE BRATISLAVU 

A SAMOSPRÁVNY KRAJ

MOŽNOSŤ RÝCHLEJ 
PODPORY

Pomoc v hodnote 3€   
- prázdna SMS na číslo 827

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK

IBAN  
SK02 1100 0000 0026 2152 1983



CHRÁNIME, ČO JE VZÁCNE,  
NAPRÁVAME, ČO TREBA 

Sú veci, ktoré sa dajú vrátiť späť aj také, ktoré sa dajú nahradiť. To, čo je najvzácnejšie, 
sa však väčšinou vrátiť nedá. Napríklad spomienky. Či už tie osobné alebo tie, ktoré nám 
pripomínajú históriu miesta, kde žijeme, ale robia náš život tu v Ružinove naozaj dobrým.  
Či už sú to pamiatky, ihriská, školy alebo parky, na ktoré sme všetci takí hrdí.

Na parkovisku a na detskom ihrisku pri brehoch Štrkoveckého jazera už nehrozí výstavba. V parku 
na Ostredkoch už developeri nepostavia viac než desiatku budov. Futbalový štadión na Sklenárovej 
nezmizne na úkor obrovskej polyfunkčnej budovy. Trhovisko Miletičova čaká veľká rekonštrukcia.  
Kosíme pravidelne. Sneženie nás nezaskočí. 

Staviame nové škôlky a po viac ako päťdesiatich rokoch aj nové školy. Rekonštruujeme detské ihriská 
a športoviská, ktoré sa môžu porovnávať s tými na západ od nás. Veľké kultúrne podujatia vyvažujú men-
šie komunitné akcie po celom Ružinove. Miestny úrad funguje efektívnejšie ako kedykoľvek v minulosti.  
A v časoch krízy – najmä počas pandémie, sme ukázali, že množstvo veci dokážeme vyriešiť efektívnejšie 
ako štát. Takýto je Ružinov v roku 2022.

Keď sa ma pred minulými voľbami priatelia pýtali, prečo chcem ísť kandidovať na post starostu, odpo-
veď  bola jednoduchá. Som tu doma. Vyrastal som tu, žijem tu a chcem, aby tu raz chceli žiť aj moje 
deti. A na mieste, kde žijeme, kde chodievame na prechádzky, kde sa stretávame s priateľmi  
a ktoré nám pripomínajú zážitky z mladosti, nám záleží a chceme ho chrániť. 

Celé desaťročia sme však vo svojom okolí videli, ako to dopadne, keď 
sa predstavitelia mestskej časti nedokážu alebo nechcú postaviť evi-
dentne škodlivým developerským projektom, keď  rozpredáva-
jú pozemky a budovy, ktoré by mali slúžiť Ružinovčanom, keď 
neinvestujú do rekonštrukcií, do zelene, na ktorú sme u nás 
asi najviac hrdí a takmer vôbec neinvestujú do budúcnos-
ti Ružinova. Takýto Ružinov sme zdedili pred štyrmi rokmi. 
Dnes sa pred vás môžeme postaviť a povedať, že sa nám to 
darí. Chránime, čo je v Ružinove vzácne, naprávame chyby  
z minulosti a zveľaďujeme, čo treba.

Ružinov dnes, na konci volebného obdobia, odovzdáva-
me v lepšom stave, než sme ho prebrali. A k lepšiemu 
chceme Ružinov meniť aj ďalej.

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



PRÍBEH
TÍMU RUŽINOV
Keď som sa pred viac ako piatimi rokmi rozhodol po prvýkrát kan-
didovať na starostu Ružinova, vedel som, že jeden človek sám nič 
nedokáže. Nie je možné byť dobrým starostom či primátorom a ne-
mať pri tom okolo seba tím skúsených a šikovných ľudí s dobrým 
vzťahom k svojmu mestu.

Niekoľkých skvelých Ružinovčanov som poznal, stále nás však bolo 
málo. Niektorí sa k nám pridávali na naše pravidelné ružinovské bri-
gády, ale ani to nestačilo. A tak som začal aktívne oslovovať ľudí,  

o ktorých som vedel, že v Ružinove niečo robia pre svoju komunitu 
či pre svoje okolie. A presviedčal som ich, aby išli kandidovať za 
poslancov.

Poviem vám úprimne, väčšina z nich nechcela o politike ani po-
čuť. S niektorými sme sa síce spriatelili a dodnes si pomáhame, 
no kandidovať sa im nechce. A ten zvyšok ľudí som musel veľmi 
dlho presviedčať, kým si dali povedať.

A tak vznikol Tím Ružinov. Neformálne zoskupenie Ružinovčanov, 
pre ktorých je Ružinov ich domovom. Záleží im na ňom a robili pre 
Ružinov dobré veci dávno predtým, než ich nejaký Chren presved-

čil, aby išli kandidovať. 

Tento rok nájdete našich kandidátov na volebných lístkoch priamo pod 
značkou Tím Ružinov. Nie, nezaložili sme stranu – pomohli nám aktivisti 
z inej mestskej časti, ktorí nepoužívanú politickú stranu mali, a pre nás 

ju na jedny voľby premenovali. Po voľbách si ju vezmú naspäť. Vďaka 
ich pomoci však nemusíte dobrých ružinovských kandidátov hľa-

dať meno po mene – spoznáte ich podľa toho, že za menom 
budú mať napísané „Tím Ružinov“. 

Ambicióznych ľudí bez schopností a bez chrbtovej 
kosti sú plné kandidátky politických strán. V Tíme 

Ružinov nájdete ľudí, ktorí sa do politiky sami 
od seba nehrnuli – my sme presviedčali 

ich, aby išli kandidovať, na základe 
ich práce pre Ružinov. Posledné 

štyri roky dokázali, že poslan-
ci z Tímu Ružinov boli tými 

najlepšími, akých si naša 
mestská časť mohla 

priať. A som úprim-
ne presvedčený, 

že keď im dáte 
svoju dôveru, 

potvrdia to 
znova.  

V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 
KRÚŽKUJTE KANDIDÁTOV



 Vždy ostať fér 

 Poznáte to... Na porade oddelenia kolegom porozprávate o svojom novom 
 nápade. Je to niečo, čo firma potrebuje a na čom už dlhšie pracujete. 
 Prejde nejaký čas a na veľkej porade s vedením firmy sa zrazu jeden 
 z nich postaví a začne ho prezentovať. Nie ako váš nápad, ani len ako 
 vlastný nápad. A vy sa nestačíte čudovať. Nielen preto, že hovorí o tom,  
 čo ste priniesli na stôl vy, ale aj preto, že tí, ktorí vedia ako to bolo,  
 mlčia. Nie je hanba byť súčasťou súkolia, lebo každá jeho časť je 
 významná. Nie je však v poriadku, ak... Ten o vtákovi, ktorý sa chváli 
 cudzím perím poznáme všetci. Aj ako dopadol...

 foto: BE COOL, s.r.o.
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ROZHOVOR  
ZACHRÁNIŤ ZEM? MUSÍME UBRAŤ Z POHODLIA   
Meteorológiu skončili v ročníku štyria, ona bola jedinou ženou. Dnes ju pozná celé Slovensko ako meteorolo-
gičku z televíznej obrazovky aj z rádia. Práve tam vznikla jej nová prezývka – meteoguru. Miriam Jarošová nám 
objasnila aj to, čo robiť pre Zem a proti globálnemu otepľovaniu a prečo skutoční meteorológovia nemusia pri 
predpovedi počasia používať čítačku.    

Matematika a fyzika sú vedy, ktoré spo-
ločnosť stereotypne pripisuje skôr mu-
žom ako ženám. Aj na televíznej obrazov-
ke sa v predpovedi počasia objavuje viac 
zástupcov mužského pohlavia. Miriam 
Jarošová však hovorí, že robí presne to, 
čo ju baví. „Meteorológiu som v ročníku 
končila sama, ale mala som spolužiačku, 
ktorá študovala astronómiu, ale dokonca 
aj spolužiačku, ktorá študovala teoretickú 
fyziku, to je ešte o level vyššie, už vôbec si 
len predstaviť, že o čom dumajú,“ zaspo-
mínala si s úsmevom.

 A čo je pre ňu zaujímavé na predpove-
di počasia? „Hovorí sa, že počas štúdia 
je veľa matematiky a fyziky. To áno, ale 
zaujímavé je to, že nejde o rutinu. Sledu-
jete stopu a správne rozlúštenie je urobiť 
správnu predpoveď počasia.“

Čo urobiť pre klímu?

V súčasnosti navyše odovzdáva vedomos-
ti aj ďalším generáciám. Na univerzite  
v Žiline prednáša leteckú meteorológiu, 
o známej meteorologičke sa však môžete 
dočítať, že sa venuje aj agrometeorológii. 
„Doktorandskú prácu PhD. som robila na 
tému sucho a klimatické zmeny, čo je vý-
sostne aktuálna vec,“ dodáva. 

Natíska sa tak otázka, ako zabrániť nega-
tívnemu trendu. „Panel pre  klimatickú 
zmenu IBCC v každej ďalej správe pritvr-
dzuje a potvrdzuje, že z viac ako 95-96 

percent si za toto môže človek. Vypúšťa 
totiž látky, ktoré sa v atmosfére zadržia-
vajú a len veľmi málo sa mení ich koncen-
trácia, čo spôsobuje, že spodné vrstvy at-
mosféry, v ktorých sa my pohybujeme, sa 
otepľujú viac ako je zdravé. Práve to spô-
sobuje následné veci ako nerovnomerné 
rozloženie zrážok, nárast teplôt vzduchu,“ 
objasňuje Miriam tak, aby tomu porozu-
meli aj laici. 

Riešenie poznáme všetci. „Obmedziť vy-
púšťanie znečisťujúcich látok a exhalátov. 
Naša činnosť a naša snaha spríjemniť si ži-
vot na Zemi, využiť to, čo nám ponúka, sa 
otáča proti nám a nemôžeme povedať, že 
aj keby sme zajtra skončili s vypúšťaním 
týchto látok do atmosféry, že by sme to ra-
zantne pocítili. Tá koncentrácia je už taká 
vysoká a to odbúravanie látok z atmo-
sféry je tak pomalé, že zlepšenie by sme 
pocítili nie my, ale možno až naši vnuci,“ 
vysvetľuje odborníčka s dôvetkom: „To by 
znamenalo aj znížiť životnú úroveň a to, 
priznajme si, pôjde asi ťažko.“

Odborníci na počasie, 
politiku aj šport

A tak teploty kontinuálne stúpajú. Za po-
sledné desaťročia už citeľne. Kým pred 
rokmi sme chodili na kúpaliská pri teplo-
tách aj pod 30 stupňov, v súčasnosti sa blí-
žime skôr k štyridsiatkam. Práve teplota  
a čas zrážok je to, pri čom sa aj meteoro-
lóg môže najčastejšie pomýliť.  

A tak sa aj mateorológovia často stáva-
jú terčom rôznych vulgarizmov. „Všetci 
rozumejú do futbalu, alebo do hokeja – 
podľa ročného obdobia, do politiky a do 
počasia. Najmä v súčasnosti, keď máte 
rôzne aplikácie,“ hovorí Miriam. Či im 
veriť, alebo nie? Vraj presné nie sú, lebo 
nevieme, s akými vstupnými dátami pra-
cujú. A tak sa aj predpoveď môže počas 
dňa viackrát meniť. Tak ako sa mení situ-
ácia.  Pripraviť dobrú predpoveď tak môže 
trvať aj celé hodiny. 

„Príprava je dlhá, môže sa zdať, že 6-mi-
nútovú reláciu pripravíte za 30 minút. 
Lenže tá príprava začína deň predtým, 
pretože začíname aktualitou, zaujímavos-
ťou, ... a chcete, aby to tí, ktorí  počasie 
pozerajú, vnímali rovnako. Tak musíte byť  
„v obraze“ nielen v ten deň, ale aj niekoľko 
dní predtým a aj deň potom. To, čo chce-
te povedať, musíte aj graficky podporiť 
– teda videom alebo obrázkom,“ opisuje 
meteorologička to, čo vyzerá na televíznej 
obrazovke tak -iba naoko - jednoducho. 
„Potom si musíte  nakresliť tlakové pole 
(níž, výš). Nám sa teda naozaj nedá pove-
dať, že čo nám niekto napíše, to povieme,“ 
zasmeje sa 

Bez čítačky

To, že sa vo svojej práci naozaj meteoro-
lógovia ako Miriam Jarošová, skutočne 
vyznajú, dokumentuje aj to, že ani pred 
kamerami nepožívajú čítačku. Ale všet-



www.ruzinov.sk 21

ko hovoria – z hlavy. „Tým, že si to sami 
pripravujeme a viem, čo chcem povedať, 
tak text v čítačke by ma mohol iba brzdiť,“ 
poodhaľuje.

V počasí je už po rokoch praxe ako doma 
– v televízii aj v rádiu. Prezradila však, že 
aj v tejto vede platia isté zákonitosti. Me-
teorológ ich pozná, obyčajný človek ich 
môže aspoň mierne pochopiť. „Najmenej 
sa ľudia pomýlia, keď nás ovplyvňuje ob-
lasť vysokého tlaku vzduchu, vtedy je to 

-  zjednodušene – stále o tom istom. Naj-
horšie sa prečíta bežná informácia, keď 
sa približuje frontálne rozhranie, alebo 
keď sme v oblasti nízkeho tlaku vzduchu, 
lebo vtedy je počasie veľmi premenlivé  
s rýchlou tvorbou oblačnosti, prehánok aj 
búrok,“ hovorí.  

Dovolenka bez predpovede

Pri plánovaní dovolenky sa však počasím 
neriadi. Vraj sa to ani nedá: „Seriózne sa 

dá počasie predpovedať na približne tri 
dni dopredu. Keď si ja plánujem dovo-
lenku v máji na prázdninové obdobie, tak 
absolútne neviem, aké bude počasie.“ 

Stres si však z toho ako mnohí z nás vôbec 
nerobí. „ Keď som na dovolenke, teším sa 
z toho, že mám voľno a nestresujem sa  
z toho, že nie je počasie, aké som si vysní-
vala. Keď prší, čítam, najmä kriminálky, 
alebo sa len tak povaľujem,“ dodáva Mi-
riam Jarošová. 

Prečo su záplavy?

Prívalové povodne vznikajú pri mimo-
riadne intenzívnej zrážkovej činnosti 
na malej ploche za krátky čas. Môže-
me mať pocit, že sa objavujú častejšie,  
v dôsledku klimatickej zmeny je naru-
šená prirodzená cirkulácia v atmosfére. 

Veľkoplošné povodne zase vznikajú ná-
sledkom veľkých cirkulačných pome-
rov v atmosfére na veľmi veľkej ploche, 
keď výdatne a nepretržite prší niekoľko 
hodín až niekoľko dní. 

Prečo sú tornáda?

Či už je to napríklad v Európe na úze-
mí Nemecka, ale napríklad aj Veľkej 
Británie, vznikajú tornáda na rozhraní 
vzduchových hmôt, z ktorých každá má 
rozličné vlastnosti. 

Napríklad tam, kde je pevnina aj mo-
re,čo je v spomínaných krajinách, sú 
rozdiely vo vlhkosti vzduchu, v teplo-
te vzduchu... Vznik tornád je teda nad 
územiami takýchto krajín viac pravde-
podobný.

Prečo letná búrka večer? 

Ide vlastne o nazbieranie veľkého 
množstva energie na danom mieste 
počas dňa, pričom intenzívna slnečná 
aktivita podnecuje konvekciu. 

Pri nej vzniká oblačnosť, ktorá je 
schopná vyprodukovať búrku, ktorú 
my poznáme ako optické, elektrické 
a akustické javy medzi oblakom a ze-
mou, medzi oblakmi a oblakmi určité-
ho typu. To sa deje najmä v popolud-
ňajších a podvečerných hodinách.
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KANDIDÁTI NA POSLANCOV
PRE OSTREDKY 
A BRATISLAVU

@matusmehesofficial  

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
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MOJE ŠTYRI ROKY PRÁCE PRE RUŽINOV   
Posledné štyri roky som vďaka vašim 
hlasom mal tú česť pôsobiť v Ružinove 
ako poslanec, ale hlavne ako vicesta-
rosta mestskej časti. Bola to moja prvá 
skúsenosť s komunálnou politikou  
a politikou vôbec. Práca pre občanov 
ma napĺňa. Som rád, že niektoré z pro-
jektov, na ktorých som pracoval, mô-
žete vidieť aj pri prechádzkach po Ru-
žinove. Rád by som vo svojej práci pre 
vás a Ružinov pokračoval aj v nasle-
dujúcom volebnom období a dokončil 
rozbehnuté projekty, ktoré Ružinov 
potrebuje ako soľ.

Od momentu , kedy si ma náš starosta 
Martin Chren vybral za svojho zástupcu, 
som vedel, že vyznávame rovnakú víziu 
lepšieho Ružinova. Som zásadne pro-
ti zbytočným výdavkom, predraženým 
nákupom či netransparentnosti. Záleží 
mi tiež na jeho rozvoji a to vyžaduje pre-
myslené investície. Rozumné, zodpoved-
né, udržateľné, tak aby po nás bolo vidno 
poctivú robotu. 

Podarilo sa nám rozbehnúť množstvo 
zmien, aktivít a projektov. Viaceré sme stihli 
úspešne dokončiť, niektoré sú rozpraco-
vané. Zdržala nás (rovnako ako aj iné kra-
jiny) pan-
d é m i a 
C o -

vid-1, neskôr utečenecká kríza v súvislosti 
s vojnou na Ukrajine a takisto výrazný rast 
cien. Napriek tomu, že žiadne iné vedenie 
mestskej časti pred nami nemuselo če-
liť takejto náročnej situácii, dokázali sme 
veci, ktoré naši predchodcovia desaťročia 
ignorovali.

Ako zástupca starostu Martina Chrena 
som mal na starosť oblasti školstva, so-
ciálnych vecí, šport a bezpečnosť. Spo-
lupracoval som so starostom na desiat-
kach projektov a rád by som pripomenul 
aspoň niektoré z nich.

SOCIÁLNA OBLASŤ 

  rozbehol som proces komplexnej re-
konštrukcie ružinovských domovov 
dôchodcov v hodnote cca 8 mil. eur

  zabezpečil som otvorenie nového den-
ného centra pre seniorov na Štrkovci  
a rekonštrukciu denného centra na  
Trnávke

  zabezpečil som komplexnú rekonštruk-
ciu ružinovských detských jasličiek

  úzko spolupracujem so seniorskou ob-
cou v Ružinove

ŠKOLSTVO

  ZŠ KULÍŠKOVÁ: oprava školskej telo-
cvične, zakúpenie žalúzií, oprava a mo-
dernizácia detských šatní

  ZŠ RUŽOVÁ DOLINA: oprava 
školskej kuchyne a vybudovanie  
4 nových tried 
  ZŠ DRIEŇOVÁ: vybudovanie 

bežeckej dráhy v areáli školy, 
zabezpečenie prostriedkov na 
zateplenie budovy ZŠ 

  ZŠ NEVÄDZOVÁ: oprava stre-
chy, oprava školskej telocvične 

  ZŠ BORODÁČOVA:  oprava te-
locvične 

  ZŠ VRÚTOCKÁ: oprava bu-
dovy školy

 MŠ ZÁPADNÁ: modernizácia 
detského ihriska, postavenie par-

kovacích miest pre nástup a výstup 
detí z/do áut

  MŠ PIESOČNÁ: oprava budovy

ŠPORT

 rekonštrukcia viacerých detských 
ihrísk

  podpora športových klu-
bov v Ružinove

 získanie a oprava tenisového športové-
ho areálu na Trnávke
  rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štr-

kovci
  záchrana futbalového ihriska a klubu 

FC Ružinov na Sklenárovej ulici

BEZPEČNOSŤ

 koordinovanie rozsiahlej rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice v Prievoze
 spolupráca na procese opravy priesto-
rov pre mestskú políciu

Moje dvere boli uplynulé obdobie vždy 
otvorené každému Ružinovčanovi, a tak 
to ostane aj naďalej. S mnohými z vás 
som sa stretol osobe alebo komunikoval 
elektronicky, vypočul som si vaše nápa-
dy aj starosti a venoval sa im. Občas by 
sme všetci chceli spraviť aj viac, ale ko-
munálni politici a zástupcovia mestskej 
časti nemôžu zmeniť všetko, mnohokrát 
nám zákon nedáva možnosť riešiť veci 
tak efektívne, ako by sme chceli.

Rád by som spoločne s Martinom Chre-
nom a ostatnými kolegami poslancami 
za Tím Ružinov dotiahol začaté projekty, 
ako sú napríklad výstavba parkovacích 
domov, modernizácia domovov dôchod-
cov, rozširovanie kapacít škôl, moder-
nizácia športovísk, hlavne futbalového 
ihriska FC Ružinov, či zimného štadióna 
Vladimíra Dzurillu. Tak isto máme naplá-
novanú komplexnú modernizáciu Štr-
kovca. Bežeckou dráhou som to začal 
a chceli by sme pokračovať moderni-
záciou okolia. Plánujeme rekonštrukciu 
starého detského ihriska. Chceli by sme 
pokračovať v opravách ciest a chodní-
kov a chceme tiež dokončiť proces bu-
dovania kanalizácie Veľkého páleniska. 

Veľa sa nám podarilo a veľa  by sme toho 
ešte pre Ružinov radi spravili. Dovoľte 
mi preto uchádzať sa o vašu podporu 
a o možnosť pokračovať v tom, čo sme  
s Tímom Ružinov začali, bez tímu kvalit-
ných, odhodlaných, vzdelaných a čest-
ných poslancov by sa toho veľa urobiť 
nedalo. 

Preto do politického boja ideme na 
čele s Martinom Chrenom ako TÍM 
RUŽINOV. 

Ďakujem za váš čas, za podporu a za 
každý hlas vo voľbách! 

MICHAL GAŠAJ
ZÁSTUPCA STAROSTU

      @Michal.Gasaj
0915 397 019 | michal.gasaj@ruzinov.sk
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MOJE NAJDÔLEŽITEJŠIE VÝSLEDKY V RUŽOVEJ DOLINE   
Vážení ružinovčania,

blíži sa koniec aktuálneho volebného 
obdobia a preto by som Vám rád pred-
stavil odpočet a výsledky mojej práce 
ružinovského poslanca v našom vo-
lebnom obvode Ružová dolina.

V OBLASTI ŠKOLSTVA

 Kompletne zrekonštruovaná školská 
kuchyňa a jedáleň na ZŠ Ružová dolina, 
vďaka čomu majú naše deti zdravé a bez-
pečné stravovanie.

 Vybudovanie nových bezpečných par-
kovacích miest pre ZŠ Ružová dolina pre 
potreby rodičov v prípade dovozu a odvo-
zu svojich detí.

 Rozšírenie kapacít MŠ Miletičova, vďa-
ka čomu môže do škôlky chodiť viac deti-
čiek.

V OBLASTI ŠPORTU

 Záchrana futbalového areálu, ihrísk  
a pozemkov v Ružovej doline na Sklenáro-
vej ulici, ktoré mali padnúť do rúk staveb-
níkom, ktorí chceli na tomto území stavať 
nové bytovky a obchody.

 Kompletná rekonštrukcia športového 
ihriska na Martinčekovej ulici, kde si dnes 
môžete zahrať hokejbal, futbal alebo bas-
ketbal.

 Kompletná rekonštrukcia detského ih-
riska a športoviska s vybudovaním nových 
a inkluzívnych častí na Martinčekovej ulici, 
kde si dnes nájdu priestor na hru nielen 
naši najmenší obyvatelia, deti, ale aj dospelí  
a seniori.

 Modernizácia a doplnenie hracích 
prvkov na detských ihriskách Miletičova  
a za Červeným krížom.

V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 Prebudovanie procesov a prevádzky 
starostlivosti o zeleň a životné prostredie  
v ružinovských verejno-prospešných 
službách, vďaka čomu je dnes Ružinov 
čistejší, bezpečnejší a zelenší.

 Vybudovanie prvého polopodzemného 
kontajnerového stojiska v Ružovej doline 
vedľa MŠ Miletičova.

 Ošetrenie a orezanie množstva stro-
mov v Ružovej doline, o ktoré sa nikto dlhé 
roky nestaral,  vrátane najstaršieho stromu 
v Ružinove. Majestátny dub nájdete pred 
telocvičňou ZŠ Ružová dolina.

V OBLASTI DOPRAVY

 Rekonštrukcia povrchu ciest  
a chodníkov v Ružovej do-

line v časti Palušáky.

 Kompletná 
re ko n š t r u kc i a 
chodníkov ulice 
Ružová dolina.

 Vybudo-
vanie nových 
parkovacích 

miest na uli-
ci Ružová 

dolina.

V OBLASTI KULTÚRY A HISTÓRIE

 Projektová príprava kompletnej obnovy 
historickej budovy radnice a národnej kul-
túrnej pamiatky piatich reliéfov na budove.

 Predstavil som možnosti budúceho 
využitia radnice v Prievoze spolu s 12-
timi architektonickými štúdiami o novom 
účele, využiteľnosti a dizajne interiéru.

Do Ružovej doliny sa mi podarilo získať in-
vestície viac ako 6 875 000 eur z rozpoč-
tu mestskej časti, čo predstavuje celkový 
objem financií na realizácie uvedených 
projektov.

NA ČO SOM OBZVLÁŠŤ HRDÝ

Podarilo sa mi vyrokovať podmienky  
s ministerstvami, vďaka čomu sme odkú-
pili za 10% zo znaleckej hodnoty, t. j. za  
603 000 eur celkovo 26 411 m2 pozem-
kov, čím sme získali späť do vlastníctva 
mestskej časti všetky pozemky v okolí Štr-
koveckého jazera. Vďaka tomu môžeme 
celé územie zaregulovať, zamedziť novej 
výstavbe a pripraviť rozvojové projekty pre 
využitie územia na relax.

Michal Vicáň 
Váš poslanec za Ružinov

MICHAL
VICÁŇ

      @MichalVicanPoslanecZaRuzinov
0911 911 667 | michal@michalvican.sk
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Získané pozemky na Štrkoveckom jazere  
pre všetkých Ružinovčanov





Vážení Ružinovčania, milí priatelia,

doteraz nám primátor hovoril, čo sa bude robiť. Vysvetlil 
nám, čo je správne. Aj to, čo si máme myslieť. O parkovaní, 
električke pred Slovenským národným divadlom, električke 
do Petržalky. O tom, že je správne znepríjemňovať 
bratislavským vodičom život...

V demokracii to ale funguje naopak. Primátor počúva ľudí 
a rešpektuje ich názor. Ako starosta sa v Bratislave snažím 
12 rokov ľudí počúvať a postupne robiť to, čo potrebujú. 
Nebojím sa bojovať za záujmy Bratislavčanov. Občas idem 
aj na hranu rizika a niekto, ako oligarcha Široký, sa mi za to 
odmení špeciálne znečistenou celou iba pre mňa.  

Primátor musí rešpektovať všetkých Bratislavčanov. Starých, 
aj mladých, liberálov, aj veriacich, vodičov, aj chodcov či 
cyklistov. Bratislava patrí všetkým. A primátor by tu mal byť 
pre všetkých. Aj pre Vás.

Takým primátorom chcem byť.
Lebo pre mňa sú mojím tímom všetci Bratislavčania.

 Váš Rudolf Kusý

Chcete Bratislavu pre všetkých? Máte skúsenosť, o ktorú sa chcete so mnou 
podeliť alebo sa stať  dobrovoľníkom? Napíšte mi.
Na webe: rudolfkusy.sk • Mailom: rk@rudolfkusy.sk • Listom: Rudolf Kusý, 
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
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Rudolf
Rudolf Kusý 

na primátora

Bratislavy

Objednavatel: DOBRÁ VOĽBA a Umiernení Jarošova 2961/1, 83103 Bratislava-Nové město

Dodavatel: Temper Communication, a.s. Na Břizince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620Bratislava pre všetkých
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ŽUPAN VELIČ, kandidát koalície

Župan Velič:
„ Vykopme konečne
tú skládku ! “
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V oda je strategickou surovinou a
Slovensko je v tomto ohľade
šťastnou krajinou. Na našom

území, pod povrchom, medzi štrkmi
a pieskami, sa v oblasti medzi
Dunajom a Malým Dunajom,
nachádza najväčšia zásobáreň
kvalitnej pitnej vody v strednej Európe
- Žitný ostrov. Ide o obrovský zásobník
s približne 10 miliardami metrov
kubických kvalitnej pitnej vody, čo
predstavuje jeden olympĳský bazén
na každého občana Slovenska. Takéto
množstvo vody by každému z nás
vystačilo na 2000 rokov. Toto je tá
dobrá časť príbehu.

Tá zlá časť príbehu je, že na Žitnom
ostrove je niekoľko skládok s toxickým
odpadom, ktorých obsah pomaly
preniká do podzemnej vody Žitného
ostrova. Znečisťuje ju a voda sa stáva
nepitnou. Najväčšou
a najnebezpečnejšou skládkou je
Vrakunská skládka. Jej toxíny
prenikajú do Žitného ostrova
rýchlosťou 500 metrov za rok a už
znehodnotili vodu v úseku dlhšom ako
10 kilometrov. Niet na čo čakať, túto
skládku treba bezodkladne odstrániť.
To vieme už roky, nič sa však za tento
dlhý čas neudialo a o probléme sa
vedú len siahodlhé vo výsledku

„Boj o pitnú vodu Žitného ostrova nesmieme prehrať. Ide, a to do
slova, o budúcnosť našich detí a vnukov. Tento boj však musíme

vybojovať spolu. “

neplodné diskusie. Zo slov sa však
nenapĳeme. Čas pracuje proti nám.
Toxíny nič nezastaví. Preto treba
konať, a to okamžite. Župa, pod
vedením Juraja Drobu v rámci témy
neurobila takmer nič, a to je
alarmujúce. Nesmieme sa dostať do
situácie, keď už nebudeme mať pitnú
vodu pre Bratislavu, Bratislavský kraj a
pre celé Slovensko.

„Mám kompetentný tím odborníkov, ktorí majú riešenia. Boj o vodu
a aj boj o župana, máte vo Vašich rukách. Je na Vás či budete voliť
nečinnosť alebo ľudí zapálených pre správne veci, ľudí odhodlaných

priniesť ZMENU.“



VRAKUŇA

„Smer Bratislava…“
Hoci som mohol ostať v rodnej
Žiline, išiel som do – vtedy pre
mňa veľkej – Bratislavy študovať
na Slovenskú vysokú školu
technickú a stal som sa
chemickým inžinierom.

„Práca
s nobelistom…“
Hoci som v Berlíne na Max-
Planck inštitúte pracoval s
nositeľom Nobelovej ceny za
chémiu, vrátil som sa domov na
Slovensko a začal som učiť na
Univerzite Komenského v
Bratislave na Prírodovedeckej
fakulte.

„Profesor politikom…“
Hoci som ako profesor chémie
mohol z bezpečia akademickej
pôdy kritizovať neschopnosť
politikov riešiť problémy
spoločnosti,
vstúpil som do aktívnej politiky za
stranu ZA ĽUDÍ, v ktorej som sa stal
členom predsedníctva a nastúpil
na post štátneho tajomníka na
Ministerstve investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie.

„A prečo župan?“
Teraz, nie hoci, ale práve preto, že
som sa naučil rozumieť téme
rozvoja regiónov a jeho
financovaniu, prĳímam ďalšiu
výzvu a rozhodol som sa prĳať
kandidatúru na post župana
Bratislavského kraja.

Kto som?
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ČISTEJŠÍ RUŽINOV 
JESENNÉ UPRATOVANIE 2022
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.

Sobota 8. októbra  
9:00 – 17:00

OSTREDKY

-  parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,  
zástavka autobusov č. 39 

ŠTRKOVEC

-  roh Herlianska ulica, parkovisko pred  
bývalou Tatra bankou  

TRNÁVKA

-  Banšelova ulica,  parkovisko pri au-
tobazáre

Sobota 15. októbra 
9:00 – 17:00

PRIEVOZ

- výbeh pre psov Parková/Syslia 
- Vlčie hrdlo - sídlisko

POŠEŇ

-  parkovisko pred nákupným centrom  
Kocka  

TRÁVNIKY

-  parkovisko Rezedová, výjazd na Ďate-
linovú ulicu

Sobota 22. októbra 
9:00 – 17:00

STARÝ RUŽINOV

- garážové parkovisko, ulica Priekopy   
- roh Cyrilovej - Metodovej ul.

RUŽOVÁ DOLINA

- parkovisko pred kúpaliskom Delfín  

NIVY

- parkovisko pred SOŠ, Kvačalova ul. 
- roh Budovateľská - Kulíškova ul. 
- vnútrobl. Košická/Oravská/Trenčianska                                

STARÝ NÁBYTOK
UMÝVADLÁ

KUCHYNSKÉ LINKY
KOBERCE

LINOLEÁ ...
ÁNO

BIOODPAD
ZO ZÁHRAD

ELEKTROODPAD

POUŽITÉ BATÉRIE
A AKUMULÁTORY

PNEUMATIKY

NEBEZPEČNÝ
ODPADNIE

Odpady môžete odovzdať na týchto miestach aj počas roka

ELEKTROODPAD
www.zberelektroodpadu.sk

PNEUMATIKY
ktorýkoľvek pneuservis

BIOODPAD
zberný dvor OLO a RP VPS 

V RÁMCI JESENNÉHO UPRATOVANIA MÔŽU RUŽINOVČANIA TAKÝTO ODPAD DOVIEZŤ 
PRIAMO NA ADRESU VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB RUŽINOVA

Táto forma bude zabezpečená v termínoch:
08.10., 15.10. a 22. 10. 2022  v čase: 09,00 – 17,00 hod.

Podmienky: Je potrebné sa preukázať dokladom o trvalom 
pobyte, alebo prechodným pobytom v Ružinove.
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ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU
9 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH OTÁZOK 
Šupy z ovocia a zeleniny, mliečne výrobky, starý chlieb a pečivo, ale napríklad aj zvyšky z kvetov a rastlín patria 
do kuchynského bioodpadu. Bratislava síce musí s jeho zberom začať od budúceho roka, pre komfort obyvateľov 
začala už v predstihu. Pripravili sme preto odpovede na najčastejšie otázky. 

Stále sme si nestihli prevziať balíček, čo 
máme urobiť?

Obyvatelia bytových domov si môžu prísť 
prevziať balíček na Zákaznícke centrum 
OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 
Bratislava, a to každý pondelok až piatok 
v čase od 7:00 do 16:00. Tiež môžu využiť 
prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných 
mestských častiach podľa aktuálneho har-
monogramu.

Obyvatelia rodinných domov, kontaktujte 
Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk 
 alebo tel. č.: 02/50 110 550 a dohodnite si 
ďalší postup pri preberaní nástrojov zberu.

Kde zoženiem ďalšie vrecká, keď sa mi 
12-mesačná zásoba minie? 

150 ks vreciek (cca 2 až 3 vrecká na týždeň) 
dostali obyvatelia na obdobie 12 mesiacov. 
Ďalšie certifikované kompostovateľné vrec-
ká s logom “OK compost” si môžete obyva-
telia zakúpiť v obchodoch.

Čo ak mám vlastný košík/vedierko na 
zber tohto odpadu?

Môžete používať aj vlastný košík na zber 
kuchynského bioodpadu, dôležité je, aby ste 
používali kompostovateľné vrecká, v kto-
rých budete kuchynský odpad vhadzovať 
do nádoby na zber.

Mám záhradku a všetko si kompostujem, 
potrebujem košík? 

Pri kompostovaní je dôležité, aké odpady 
do kompostéra vhadzujeme, nakoľko to 
ovplyvní kvalitu kompostu. Preto do kom-
postéra nepatria pokazené ani plesnivé po-
traviny a takisto potraviny živočíšneho pô-

vodu (mliečne výrobky, kosti a pod). Práve 
na toto slúži zber kuchynského odpadu.

Nebude mi odpad doma zapáchať? 

Tým, že odpad vhadzujete do kompostova-
teľného priedušného vrecka, ktoré je ulože-
né v odvetrávateľnom košíku, jeho vlhkosť 
a biologické procesy sa eliminujú a pred-
chádzate tak tvorbe zápachu. V prípade, že 
do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho 
pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúča-
me ich vopred zabaliť do novinového (nie 
letákového) papiera, aby zachytili vlhkosť 
a zápach. Potraviny s vysokým obsahom 
vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyha-
dzovať v kompostovateľných vreckách do 
vonkajších zberných nádob, a to čo najskôr.

Nehrozí prítomosť hmyzu, hlodavcov?

Tým, že odpad vhadzujete do kompostova-
teľného priedušného vrecka, ktoré je ulože-
né v odvetrávateľnom košíku, jeho vlhkosť  
a biologické procesy sa eliminujú a pred-
chádzate tak tvorbe zápachu. Kuchynský 
odpad treba vložiť do kompostovateľného 
vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavo-
vať slnku a uchovávať v tme.

Nebude odpad vytekať?

Do nádob na kuchynský biologicky rozlo-
žiteľný odpad sa nesmú vyhadzovať tekuté 
potraviny. Ak budete napríklad vyhadzo-
vať polievku, odporúčame ju najprv scediť, 
pevnú časť hodiť do kompostovateľného 
vrecka umiestneného v odvetrávateľnom 
košíku a tekutú do výlevky. Potraviny, ako 
sú jogurty, smotana, môžete vyhadzovať v 
malých množstvách, ale neodporúčame do 
vreciek vhadzovať veľké množstvo takých-
to potravín. Ak by mal váš košík obsahovať 

potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, 
odporúčame ho podložiť kúskom kartónu, 
ktorý vlhkosť zachytí.

Bude sa zvyšovať miestny poplatok za ko-
munálne odpady a drobné stavebné od-
pady? 

Nie, poplatok sa z dôvodu zberu kuchyn-
ského odpadu nebude zvyšovať. Náklady na 
zber kuchynského bioodpadu z bytových aj 
rodinných domov sú súčasťou miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

Kam putuje vyzbieraný kuchynský odpad 
a čo sa s ním bude ďalej robiť?

Výsledkom kompostovania kuchynského 
bioodpadu z bratislavských domácností je 
produkt, ktorý dokáže obnoviť prírodné 
zdroje a život v zemi.

Viac informácií nájdete na www.olo.sk

SOBOTA 24. SEPTEMBER 2022
ZBER STARÝCH ELEKTRO-SPOTREBIČOV
Ako na to?

Najneskôr do 21. septembra 2022 kontak-
tujte miestny úrad:       

 � počas úradných hodín na tel. čísle: 
02/4828 4452 

 � e-mailom na: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje: 

 � druh a  počet spotrebičov, ktoré potre-
bujete 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 24. septembra 2022 do 8:00 
hod. ráno vyložte elektroodpad  do vcho-
du bytového domu resp. za bránu rodin-
ného domu. Spotrebiče nevykladajte na 
ulicu. 

ZHODNOTÍTE
JEDENÍM

ZHODNOTÍTE
TRIEDENÍM
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MARTIN PATOPRSTÝ - SPOLUPRÁCA A VÝSLEDKY 
Martin Patoprstý je zástupca starostu Martina Chrena, poslanec v ružinovskom a župnom zastupiteľstve a patrí medzi naj-
známejších a najaktívnejších poslancov v Ružinove.

Poslancom v Ružinove ste už druhé volebné obdobie. Prečo 
ste sa pred tými viac než ôsmymi rokmi rozhodli kandido-
vať? 

V roku 2013 sa zverejnil obludný zámer výstavby na Ostred-
koch, ktorý mal zobrať množstvo zelene a zahustiť sídlisko 12 
novými budovami. Založili sme OZ Naše Ostredky, začali zbierať 
petíciu proti výstavbe, chodili pravidelne protestovať na miestne  
i mestské zastupiteľstvo. Vtedy som zistil, že množstvo poslan-
cov nemá ani základné znalosti o fungovaní samosprávy, záko-
noch a kompetenciách. Susedia ma nahovorili, aby som išiel kan-
didovať, a tak sme to teda spolu s ďalšou aktívnou Ostredkárkov 
Vierkou Hlavenkovou skúsili.

Mali ste už vtedy nejaké skúsenosti so samosprávou?

Vyštudoval so odbor Verejná správa a regionálny rozvoj na Eko-
nomickej univerzite a na rôznych pozíciách v samospráve pô-
sobím už od roku 2009. Je to naozaj dosť veľa, aby  som vedel 
porovnávať a vedel, čo môže a čo nemôže fungovať. 

V čom boli tieto dve volebné obdobia iné? 

Moje prvé volebné obdobie za starostu Pekára bolo skôr bojom 
medzi poslancami a starostom, toto, naopak, je obdobím veľkých 
projektov, spolupráce a hlavne výsledkov.

Dvakrát ste vo voľbách na Ostredkoch mali najviac hlasov,  
v posledných voľbách ste dokonca získali druhý najvyšší 
počet voličských hlasov v celom Ružinove. Ľudia teda zrej-
me vašu prácu vnímajú.

Potešilo ma to, ale predovšetkým si to nesmierne vážim.  Žijem tu 
celý život, na Ostredky sa hneď v roku 1965 rokov presťahovali 
už moji starí rodičia. Poznám to tu, denne tu stretávam svojich su-

sedov, bývalých spolužiakov, rodičov kamarátov mojich detí, ľudí, 
ktorých som spoznal už v čase, keď sme začínali bojovať proti 
výstavbe na našom sídlisku. Na to, koľko vecí tu bolo treba riešiť, 
je prekvapivé, že ľudia ani nevedeli kto je ich poslanec. Moja ad-
resa, telefónne číslo aj email sú už roky verejne dostupné a ľudia 
to využívajú práve na to, aby sme sa rozprávali o tom, čo treba  
v ich okolí riešiť.

Ako zástupca starostu máte vo svojej pôsobnosti viaceré 
oblasti, tým najdôležitejším je asi životné prostredie (kam 
spadajú aj verejnoprospešné služby), územné plánovanie  
a doprava.

Je to oblasť, ktorej som sa venoval už v minulosti a na vedúcich  
a riadiacich pozíciách na úradoch či verejných organizáciách 
som pôsobil už predtým ako som začal pracovať na úrade v Ru-
žinove. 

Príbeh Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb 
množstvo obyvateľov pozná veľmi dobre. Politické nominácie 
straníkov a dohadzovanie kšeftov externým firmám mali za ná-
sledok dlh vyše 2 milióny eur a dostali spoločnosť až do kon-
kurzu. Toto všetko sme zastavili a vybudovali nový podnik, ten je 
schopný na vysokej úrovni udržiavať starostlivosť o zeleň, ihriská 
a verejné priestranstvá bez zbytočných subdodávateľov, ktorí iba 
predražovali činnosti. 

Nemenej dôležitou je doprava, kde je nosnou témou rezidenčné 
parkovanie Ružinovčanov. V súčasnosti máme už platné zóny na 
Nivách, v Starom Ružinove a v Ružovej doline a ich realizácia sa 
osvedčila, nakoľko samotní obyvatelia týchto sídlisk s trvalým 
pobytov v Ružinove nám hlásia, že môžu pohodlne zaparkovať 
pri svojich domoch aj vo večerných hodinách.

Veľkou premenou prechádzajú aj detské ihriská v Ružinove, 
ktoré tiež spadajú pod životné prostredie.

Mám dve deti a keď vyrastali a my sme s nimi chodievali von, vi-
del som na vlastné oči,  ak veľký dlh Ružinova voči spoločnosti 
práve na detských ihriskách. Tie, na ktorých sme sa hrávali ešte 
my doslova dožívajú a nespĺňajú dnešné normy ani požiadavky 
detí. Ročne do detských ihrísk a športovísk preinvestujeme vyše 
milión eur. Komplexnou obnovou prešli za posledné roky ihriská 
a športoviská na Raketovej, Albrechtovej, Sedmokráskovej, Me-
dzilaboreckej, Martinčekovej, Bachovej a práve sa pripravujú na 
realizáciu ďalšie, napr. Líščie Nivy, Haburská, Kvetná, Rožňavská 
či Mesačná. 

Na čo sa chcete sústrediť po týchto jesenných voľbách?

Ružinov samotný je piate najväčšie mesto na Slovensku, s roz-
lohou vyše 40km2, počtom obyvateľov blížiacim sa k 90-tisíc, je 
tu stále čo robiť. Desaťročia zanedbávania niektorých problémov 
nevyriešite za jedno volebné obdobie. Chcemec ešte  zrekon-
štruovať množstvo neopravených ihrísk, nedokončených územ-
ných plánov zón či neopravených ciest a chodníkov. A samo-
zrejme vplyvom klimatických zmien je potrebná aj stále vyššie 
kvalita údržby našej Ružinovskej zelene. Na tieto témy sa chcem 
zameriavať aj v budúcnosti. 

Objednávateľ: Martin Patoprstý, Sputniková 3, 821 02 Bratislava | Dodávateľ: TVRaRE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 357 282 13



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

+421 903 494 000
 info@spektravet.sk

VETERINÁRNA  AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

SPOLUPRACUJEME:

.sk

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

���������������������������������������

- interná medicína
- preventívna medicína
- klinické vyšetrenia
- laboratórne vyšetrenia
- vyšetrenie krvi na počkanie
- chirurgia
- hospitalizácia
- zvierací salón 

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

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

 www.lido.sk lido@lido.sk

Partneri klubu Kontakt

Nábor chlapcov a dievcat do 14 rokov Všeobecná pohybová príprava detí
od 4 do 7 rokov v Ružinove!

Mini Lido v pohybe

#Lidorodina #zazilidozaziflorbal

Ďakujeme, že ste s nami 20 rokov

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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KRÍŽOVKA

AKTÍVNE LETO V TVR
Aj my sme si počas dvoch letných me-
siacov trošku oddýchli, pocestovali, či 
venovali sa typicky letným aktivitám. Na-
príklad moderátor Roman Bomboš, ktorý 
miluje hudbu a koncerty, obehol asi všet-
ky festivaly. Kameraman Radko Hoblík 
aj tento rok splavoval malý Dunaj, trávil 
čas rybárčením a vybral sa na pár dní aj 
do Chorvátska. Tejto destinácii je už 19 
rokov verný aj kameraman a režisér Jož-
ko Bódi s rodinou. No Jožko bol toto leto 
mimoriadne aktívny a na radosť manžel-
ky Moniky aj vymaľoval dom. :)

RUŽINOVSKÉ ECHO 9/2022 • Dátum vydania 26. 8. 2022 • Mesačník mestskej časti Bratislava - Ružinov • Ročník XXVIII • Vydáva TVR a RE s.r.o., Mierová 21,  
827 05 Bratislava 212, IČO 35 728 213 • Príprava čísla: Mgr. Tatiana Tóthová, Ing. Adela Vavrušová, Andrej Lančarič, Mgr. Peter Žáko-
vič, Mgr. Samuel Struss • ostatné foto: archív respondentov, Adobe Stock, Freepik.com, Facebook, Filip Kulišev • Redakcia: Mierová 21, 827 05  
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 www.ruzinovskeecho.sk • Náklad: 43 300 ks • Distribúcia zadarmo do schránok • Evid. č. 4093/10 • ISSN 1338-9408

Leonardo da Vinci: ...

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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Leonardo da Vinci:  

Tajnička: Učenie nikdy nevyčerpáva myseľ.
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BAJKEROV V BRATISLAVE JE NAJVIAC  
OD SPUSTENIA KOMERČNEJ PREVÁDZKY   
Slovnaft BAjk si stále drží vysokú popularitu. Vďaka zvýhodnenej akcii na predplatné sa v tomto roku zvýšil počet užívateľov 
mestského bikesharingu. V tejto sezóne tak k stálym zákazníkom pribudlo viac ako 1000 nových BAjkerov a zvýšil sa aj cel-
kovo počet jázd. V rámci aktuálnej kampane „Nestoj v zápche, sadni na BAjk,“ môžete vyhrať ročné predplatné. 

Bikesharing je ideálnym prostriedkom 
pre dochádzanie do práce či školy – nie 
je limitovaný dopravnými zápchami  
a vietor vo vlasoch doplní endorfíny hneď 
zrána. Presadnutím na bicykel sa vyhnete 
zápche hneď dvakrát – nebudete v nej 
trčať, a netvoríte ju svojím autom ani os-
tatným. 

Zdieľaná doprava je v Bratislave čoraz 
populárnejšia – dokazujú to hneď na prvý 
pohľad ulice, a na ten druhý čísla Slovnaft 
BAjku. V tomto roku  BAjkeri zatiaľ využili 
Slovnaft BAjk viac ako 87-tisíc krát, čo je 
zvýšenie o 9% oproti predošlým rokom.  

„Teší nás záujem o ročné predplatné. Vi-
díme skalnú skupinu BAjkerov, ktorí si 
predplatné pravidelne predlžujú. Je to pre 
nás signál, že ľudia sú s bikesharingom 
spokojní a je to pre nich užitočný doprav-
ný prostriedok. Po zvyšok sezóny je pre 
nás veľkým záväzkom udržiavať kvalitu 

a dostupnosť bikesharingu v meste, tak 
aby bol vždy pripravený pre stálych pou-
žívateľov aj turistov,“ hovorí Norbert Nagy 
zo spoločnosti Slovnaft Mobility Services.

Aktuálne sa stále môžete zapojiť do sú-
ťaže na sociálnych sieťach, v rámci ktorej 
môžete získať ročný predplatný lístok.  
Vo výzve môžu BAjkeri nominovať svojich 
známych, ktorí pravidelne strácajú čas  
v zápche a vyhrať pre nich ročné pred-
platné bikesharingu. 

Pre občasných používateľov priniesol 
BAjk v spolupráci s novým partnerom Bu-
siness Lease vylepšený Active Leastok – 
kreditný lístok s dvojnásobným počtom 
jázd za rovnakú cenu 12 eur. Lístok je  
v ponuke po celý rok a platí až do vyčer-
pania kreditu. 

Dobré správy prichádzajú aj z dokova-
cích staníc. Aj v tomto roku bude bikes-

haring zahusťovať sieť, aby bol BAjkerom 
čo najviac poruke. Nové dokovacie stani-
ce pribudnú pri Ekonomickej Univerzite, 
na Starých Gruntoch a aj pri hlavnej že-
lezničnej stanici v Bratislave. Do prevádz-
ky sa vrátia aj tri Petržalské dokovacie 
stanice, ktoré boli odstavené z dôvodu 
výstavby električkovej trate. 

O SLOVNAFT BAJKU

Partnermi bikesharingu Slovnaft BAjk sú 
mesto Bratislava, Dopravný podnik Brati-
slava a spoločnosť Slovnaft. Žlté bicykle 
sú súčasťou verejnej dopravy v hlavnom 
meste. Od spustenia bikesharingu na 
jeseň 2018 najazdili užívatelia takmer 
800-tisíc jázd, pričom najdlhšia mera-
la vyše 50 kilometrov. Bicykle užívatelia 
najčastejšie používajú v centre mesta, 
najvyužívanejšie dokovacie stanice sú na 
Námestí SNP, Šafárikovom námestí a Ka-
mennom námestí.



* zmena programu vyhradená

17:00
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE

FARBY JESENE
Tvorivé dielničky pre deti a ich 

rodičov a starých rodičov.

RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Park A. Hlinku - Paci Pac, exGravis, 

Acylpyrin, Starmania, No Name, 
stánky s občerstvením.

RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Program: Kostol sv. Vincenta 

de Paul, Park A. Hlinku, Wetzlerov 
park (PEVŠ) a pred DK Ružinov

RUŽINOVSKÁ GALÉRIA
BRATISLAVA CEZ RASTER

Výber grafík, ktoré zachytávajú  
architektúru a zákutia Bratislavy.

14:00 
RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV 

DVOJNÍCI
Komédia

19:00
PI ČAJ, MILÁČIK!

Brilantná francúzska komédia  
z divadelného prostrediaRužinovská 28

www.cultusruzinov.sk

25.9. 2022

01. – 30. 9. 2022

26.9. 2022

23.9. 2022

30.9. 2022

24.9. 2022


