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VEĽKÝ PRIESKUM
O MILETIČKE
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Milí
Ružinovčania,
podľa počasia
v posledných
dňoch sa zdá,
že nás čaká
naozaj horúce
leto. Na ružinovskom úrade
nás však prázdniny nečakajú.
Tohtoročné leto bude v Ružinove veľmi
akčné.
Už v prvej polovici júna sme dokončili
druhú kosbu Ružinova – v absolútne
rekordnom čase. O to viac sa chlapi
z nášho Ružinovského podniku venujú
iným prácam – napríklad upratovaniu,
polievaniu stromov, ružovým záhonom v parkoch, zametaniu ulíc, a podobne. Verím, že ste si zmenu všimli,
zvlášť znižovanie prašnosti a polievanie zelene je kvôli klimatickej zmene
stále dôležitejšie.
V lete odštartujeme zhruba 30 rekonštrukcií ciest, ulíc a chodníkov, na ktoré
sme dlho čakali. Zoznam sa do tohto
úvodníka ani nevojde, nájdete ho však
na ôsmej strane. Po 53 rokoch spustíme
výstavbu prvej novej školy a pracujeme
na tom, aby sme do konca roka pridali
navyše 150 miest v našich škôlkach. Už
prebieha rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Prievoze, pridá sa k nej rekonštrukcia knižnice na Miletičovej, rozšírenie sídla Mestskej polície a vytvorenie
moderného klientskeho centra pre vás
na našom úrade. Po dokončenom skvelom detskom ihrisku na Albrechtovej sa
pustíme do prác na ďalších.
Azda najviac sa však teším, že sa nám
po rokoch podarí vrátiť život na západný breh jazera Štrkovec. V areáli
pri detskom ihrisku, kde pred rokmi
fungovalo občerstvenie a detské prvky,
v spolupráci so špičkovým podujatím
Tour de France, vznikne zóna, v ktorej
si po rokoch budete môcť opäť zašportovať, zabaviť sa či občerstviť. Pribudnúť by mala dokonca aj piesková pláž.
A hoci je stále horúce leto, veľké prekvapenia pre vás chystáme aj na jeseň
a počas zimy ;-).
Váš starosta

www.ruzinov.sk
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STAVEBNÁ LEGISLATÍVA

SLÁVNE CYKLISTICKÉ PODUJATIE V RUŽINOVE

Návrhy novej stavebnej legislatívy vyvolali obrovskú vlnu odporu miest
a obcí na celom Slovensku. Súčasťou delegácie Únie miest Slovenska
a Združenia miest a obcí Slovenska, ktorú prijala prezidentka Zuzana Čaputová, bol aj starosta Martin Chren.

Poďte na slávne cyklistické preteky do Ružinova! Kto by nepoznal meno Petra Sagana? Keď na bicykli brázdil iba
slovenské cesty, vedel o ňom málokto. Potom však opakovane vybojoval tituly majstra sveta a získal aj zbierku zelených dresov z legendárnej Tour de France. Jej atmosféru budete môcť už čoskoro prežiť aj v Ružinove na podujatí
L’Etape Slovakia by Tour de France.

ZMOS A ÚNIA MIEST U PREZIDENTKY

POĎTE PRETEKAŤ AKO NA TOUR DE FRANCE

foto:TASR

Návrhy sú podľa zástupcov samospráv
nastavené jednostranne v prospech developerov a najmä pripravujú bežných ľudí
o možnosti brániť svoje práva pri akejkoľvek výstavbe v ich susedstve.
„Na potrebe novej stavebnej legislatívy sa
zhodujú asi všetci,“ uviedla Zuzana Čaputová. „Zrýchliť a zjednodušiť povoľovacie
procesy v stavebnom a územno-plánovacom konaní je legitímny cieľ, avšak nová
legislatíva, ktorú do medzirezortného
pripomienkovacieho konania predložil
podpredseda vlády Štefan Holý, vyvoláva
u samospráv viaceré pochybnosti. Vyhodnotenie asi štyritisíc pripomienok k obidvom stavebným zákonom budem pozorne
sledovať, aby nová stavebná legislatíva v maximálnej miere sledovala verejný záujem.“

„Dnes už v podstate okrem jedného združenia bratislavských developerov nie je
nikto, kto by Holého stavebný zákon považoval za prijateľný - dôkazom je, že voči
nemu bolo vznesených takmer 4700 výhrad a pripomienok. Jedinou možnosťou
je tento návrh stiahnuť a roztrhať. Ako
ZMOS pripravíme vlastný návrh novely
stavebného zákona, lebo pravdou je, že
zrýchliť a zjednodušiť konania naozaj treba. Nie však na úkor práv občanov,“ povedal po stretnutí s hlavou štátu starosta
Martin Chren.
V čase uzávierky Ružinovského Echa bola
zverejnená informácia, že podpredseda
vlády by mal predložiť návrhy zákonov do
pripomienkového konania prepracované
a nanovo.

foto: letapeslovakia.sk

Cyklistické centrum Bratislavy bude dva
mesiace priamo na Štrkovci. Prípravy sú
už v plnom prúde. Program sa začína 25.
júna, preteky sú na programe koncom augusta. 21. augusta bude program pre deti,
ako aj Family ride mestom – 20 kilometrová oslavná jazda cyklistiky po Bratislave,
v nedeľu 22. augusta sa uskutočnia hlavné
preteky. Tie budú mať dve hlavné trate –
RACE s dĺžkou 117 km (prevýšenie +1700
m, 4 vrchárske prémie, jedna šprintérska
prémia v Lozorne) a RIDE s dĺžkou 65 km
(prevýšenie +900 m, 3 vrchárske prémie,
jedna šprintérska prémia (Salaš).

Kto má chuť preveriť si svoju kondíciu, registrovať sa môže na stránke
www.letapeslovakia.sk. Prihlásiť sa teda
môžu družstvá aj rodiny. Ak máte doma aj
mladších milovníkov cyklistiky, zoberte aj
tých. Organizátori totiž počítajú s tým, že
súťažiť príde aj malé deti. Tí najlepší cyklisti získajú dresy vo farbách presne ako na
meraní síl vo Francúzsku, kde sa do histórie zapísal aj Peter Sagan.
Už teraz môžeme povedať, že Ružinov sa
týmito pretekmi určite dostane na mapu
cyklistiky. Podobné podujatie ako to,

TAKÝTO BOL RUŽINOV: SPOMIENKY

Poslanecké stredy:
Sirotka Vladimír (Ostredky)

22. sep.

Poslanecké stredy:
Michaela Biharyová (Trávniky)

30. jún

Poslanecké stredy:
Strapák Peter (Trnávka)

29. sep.

Poslanecké stredy:
Peter Herceg (Pošeň)

8. sep.

Poslanecké stredy:
Katarína Šimončičová
(Trávniky)

6. okt.

Poslanecké stredy:
Mária Barancová (Prievoz)

Ružová dolina je jedným z deviatich volebných obvodov bratislavskej mestskej časti
Ružinov. V súčasnosti tu majú sídlo viaceré
inštitúcie, nachádzajú sa tu aj viaceré školy
a táto časť poskytuje príjemné bývanie.
V minulosti však táto časť nebola taká
osídlená, čo dokumentuje aj historická fotografia Ružovej doliny. Panelákov nebolo
tak veľa, v oblasti žilo podstatne menej ľudí
oproti súčasnosti. Dominantné boli voľné
priestranstvá a parky. Tie však v Ružovej doline postupne museli ustúpiť výstavbe. Dnes
je to jedna z obľúbených častí Ružinova
s dostupnou občianskou vybavenosťou.

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

Pretekári pritom nemusia mať žiadne obavy, bude o nich perfektne postarané. A to
nielen na Štrkovci, kde bude štart, ale aj
na Kamzíku, technické stanice budú aj na
trati. .Netreba im však závidieť. Pre rodiny ale aj partie kamarátov je počas celých
dvoch mesiacov pripravený bohatý športovo-kultúrny program. Môžete si prísť aj
zacvičiť či dať si niečo dobré pod zub.

Z RUŽOVEJ DOLINY

KALENDÁR
23. jún

ktoré bude v našej mestskej časti, sa totiž
v uplynulých rokoch konalo napr. aj v Mexiku, Thajsku, Brazílii, Kanade alebo aj
v susednom Česku.

foto: Vladimír Holloš

Ak máte aj vy nejaké historické zábery či
fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi,
pošlite nám ich naskenované na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejníme.
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REKONŠTRUKCIA TRHOVISKA

REGULOVANÉ PARKOVANIE

Keď sa povie Ružinov, napadne človeku hneď niekoľko miest – Štrkovec, nábrežie pri Eurovea a rozhodne... Miletička. Ikonické trhovisko poznajú a majú radi nielen Ružinovčania, ale stretnete tu ľudí z celej Bratislavy. Po desiatkach rokov, kedy sa len plátali najväčšie problémy, čaká toto miesto komplexná rekonštrukcia. Ešte predtým než
sa do nej pustíme, nás však zaujíma, akú by ste ju chceli mať vy.

Zavedenie parkovacej politiky už klope na dvere a Ružinov začína spúšťať registráciu pre obyvateľov prvých zón
s regulovaným parkovaním. Ako prví sa už od začiatku júla budú môcť registrovať obyvatelia lokality Starý Ružinov
– východ. Termíny registrácie obyvateľov ďalších zón budeme ohlasovať priebežne. Registrovať sa vopred z inej
lokality nie je možné.

ZÁLEŽÍ TO NA VÁS: VEĽKÝ PRIESKUM O MILETIČKE

Hádam neexistuje Ružinovčan, ktorý by
občas nezašiel na obľúbenú Miletičku
a pre ľudí z Nív, Starého Ružinova a Ružovej doliny je sobotná návšteva trhoviska
pravidelným rituálom. Za tie roky si tu už
každý našiel svojich obľúbených predajcov, vie, kedy musí prísť, aby sa netlačil
v rade na obľúbené grilované kura, langoše, alebo na obed u Vietnamcov, kam
chodia nielen domáci, ale aj zamestnanci
z okolitých bizniscentier. A hoci genius
loci tohto miesta je jedinečné, jeho rekonštrukcia je už nevyhnutnosťou.
Miletičku najlepšie poznajú tí, ktorí tam
pravidelne chodievajú, a preto je váš názor dôležitý. Všetci chceme ju chceme vidieť vynovenú, ale najmä chceme, aby ste
sa tam aj v budúcnosti radi vracali. Mestská časť v spolupráci s Metropolitným
inštitútom Bratislava pripravuje zadanie architektonicko-urbanistickej súťaže
a jedným z jej východísk preto budú aj výsledky veľkého prieskumu, do ktorého má
možnosť zapojiť sa každý z vás.

Stačí vyplniť dotazník
Súčasťou tohto čísla Ružinovského Echa
je dotazník, v ktorom sa vás pýtame, ako
by ste si predstavovali vynovenú Miletičku. V diskusiách na túto tému takmer
všetci píšete, že chcete, aby sa jej charakter nezmenil, ale že sú aj veci, ktoré
by ste tam videli radi. To všetko môžete
v dotazníku uviesť. Stačí, ak ho vyplníte,
vytrhnete a vhodíte do označenej krabice na niektorom z našich zberných miest
(miestny úrad Mierová 21, Miletička – pri
bankomate, Knižnica Ružinov – Miletičova, Tomášikova, Bachová, Zimná, Na
úvrati, Dom kultúry Ružinov, SD Nivy,
SD Prievoz a SD Trávniky).
Druhou možnosťou je vyplniť dotazník online – link nájdete na našom webe
www.ruzinov.sk a zverejnený bude aj na
oficiálnom facebookovom profile mestskej
časti. Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z možností, nezabudnite na dôležitý
termín – treba to stihnúť do utorka 20. júla.

Bratislava je metropolitné mesto, a tak aj
na trhovisku bežne stretnete ľudí, ktorí sa
sem sa na dlhší alebo kratší čas presťahovali z iných krajín. Aby aj oni mohli dať
vedieť, čo si myslia, dotazník je okrem
slovenčiny dostupný aj v angličtine a vietnamčine.

REGISTRÁCIA REZIDENTOV ZAČÍNA: STARÝ RUŽINOV

Starý Ružinov – východ je vymedzený
ulicami Záhradnícka – Jegého – Bajkalská – Trnavská cesta. Ak máte trvalý
pobyt v tejto časti Ružinova a zároveň
vlastnícky vzťah k autu (ste jeho majiteľom, držiteľom, máte ho na lízing,
alebo používate služobné na súkromné
účely a máte k tomu riadne uzavretú
zmluvu), môžete sa už začiatkom júla
registrovať prostredníctvom jednoduchého formulára na www.ruzinov.sk.
K registrácii si pripravte občiansky
preukaz, veľký technický preukaz, údaje
z listu vlastníctva (číslo LV, číslo bytu)
a doklady preukazujúce vzťah k vozidlu.

Obyvatelia lokality 500 bytov, kde už zóna
regulovaného parkovania funguje od minulého roka, sa nanovo registrovať nemusia – ich údaje sa do nového systému automaticky preklopia. Treba si však overiť,
či ste uviedli aj svoj e-mail alebo mobilné
telefónne číslo, kde vám budeme môcť
zasielať notifikácie týkajúce sa vašej registrácie, aby ste si všetko nemuseli priebežne
dohľadávať sami na webe.
Nevyhnutnou podmienkou pre to, aby
mohli rezidentské zóny fungovať, je označenie zón zvislým a vodorovným značením
(čiary a značky). Keďže ide o náročný pro-

ces, radi by sme obyvateľov a návštevníkov
jednotlivých lokalít požiadali o trpezlivosť
a rešpektovanie dočasného dopravného
značenia. Jednotlivé projekty organizácie
dopravy a presné harmonogramy realizácie značenia budú priebežne zverejňované
na webe mestskej časti.
Zóna regulovaného parkovania bude postupne rozšírená o ďalšie lokality: druhú
časť Nív od Dulovho námestia, Starý Ružinov – západ (okolie OC Centrál), Zvolenská a Ružová dolina. O termínoch registrácie v týchto lokalitách budeme priebežne
informovať.

Čo bude ďalej?
Vaše odpovede, skúsenosti predajcov, výsledky terénneho prieskumu a inšpirácie
zo zahraničia, to všetko bude tvoriť základ pre zadanie architektonicko-urbanistickej súťaže. Projekty bude posudzovať
odborná komisia a víťazný projekt vám
následne predstavíme v Ružinovskom
Echu a pripravenú pre vás máme aj diskusiu s jeho tvorcami na obrazovkách TV
Ružinov.

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

Unikátne bioaktívne hojenie kĺbu
a kĺbovej chrupavky

+

TEŠÍME SA NA VÁS!

DOTAZNÍKY ODOVZDAJTE DO

20. 7. 2021

ZACHRÁŇTE SI KĹB,
ODDIAĽTE JEHO VÝMENU!

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

*

s plnou úhradou pacienta

Zdravotnícke pomôcky

1 kúra až na 6-12 mesiacov

Liečba fibrínovým derivátom bohatým
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu
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ÚMRTIE SPREVÁDZA MNOŽSTVO ADMINISTRATÍVY

POVINNOSTI PO SMRTI BLÍZKEHO

Strata blízkeho človeka je emočne veľmi zraňujúca. Život však prináša aj takéto situácie. V období smútku však
treba myslieť aj na to, že je nutné vybaviť veľa administratívnych úkonov.
Smrť človeka, s ktorým ste prežili celé roky,
sprevádza veľký smútok. Priznať, že nezvládate preto riešiť všetky potrebné úkony,
nie je žiadnou hanbou. V takej situácii je
správne požiadať o pomoc osobu, ktorá nie
je priamo zainteresovaná. Okrem samotnej
poslednej rozlúčky je totiž potrebné vyriešiť
niekoľko záležitostí. Čo treba zariadiť?

2. Pohrebná služba – môže zariadiť aj
mnohé z nasledujúcich povinností

4. Farský úrad – kde sa dohodnú všetky
podrobnosti prípadného cirkevného (ak
majú pozostalí záujem) pohrebného obradu (poslednej) rozlúčky so zosnulou blízkou osobou)

5. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, DSS – nedoplatky a preplatky sú
súčasťou dedičského konania
6. Odovzdanie osobných dokladov – občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas – všetky doklady zosnulého môžete
odovzdať na polícii
7. Vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok
- žiadosti spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa
8. Dedičské konanie - matrika oznámi
úmrtie súdu príslušnému na prerokovanie

Miestny úrad Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava

Získajte klimatizáciu len za 1 ◊ denne a hrajte o skvelé výhry v ZSE Centre
Letá sú z roka na rok horúcejšie a mnohí
z nás si uvedomujeme, že zvládnuť vysoké
teploty bez klimatizácie je takmer nemožné.
Bežne sa s ňou stretávame v autách,
dopravných prostriedkoch, nákupných
centrách alebo v kanceláriách. No vo väčšine
domácností aj napriek tomu stále chýba.
Najčastejšie sa ľudia obávajú, že klimatizácia
im spôsobí zdravotné ťažkosti, a niektorí
ju považujú za zbytočného žrúta energie.
Klimatizácia však môže byť veľmi užitočná
a dokonca aj zdraviu prospešná. Ale poďme
pekne poporiadku.

Prečo môže byť klimatizácia užitočná aj
pre vašu domácnosť?

Moderné klimatizácie sú vybavené množstvom
praktických funkcií, ktoré vám dokážu spríjemniť
nielen leto, ale využijete ich počas celého roka. Viete nimi chladiť, vykurovať, ventilovať či odvlhčovať
vzduch v domácnosti. Majú veľmi nízku hlučnosť
nielen počas dňa, ale pred spaním si dokonca môžete nastaviť nočný režim, ktorý sa postará o váš nerušený spánok. Hlučnosť klimatizácií by sa dala prirovnať k šumu padajúceho lístia (20 – 30 dB). Mnohí
ľudia majú strach, že prúdenie chladného vzduchu
zapríčiní prechladnutie, choroby dýchacích ciest, prípadne rozšíri po byte baktérie a vírusy. Odborníčka
zo ZSE však hovorí, že nie je dôvod na obavy. „V našej ponuke máme špičkové klimatizácie značiek
Daikin a Samsung v úspornej energetickej triede
A+, A++ a A+++. Vybrané typy zariadení sú vybavené technológiou, ktorá dokáže vytvoriť príjemnú
osviežujúcu atmosféru bez pocitu chladného prievanu v miestnosti. Zároveň máme v ponuke aj klimatizácie so špeciálnym filtrom, ktorý odstraňuje
zo vzduchu prachové častice, pachy, baktérie, vírusy a mikróby,“ tvrdí Lenka Gergeľová, odborníčka
na ZSE Klima.
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Svieže leto s klimatizáciou
len za 1 ◊ denne

Čo všetko môžete mať za 1 ◊? Môžete si zaň
kúpiť napríklad kopček zmrzliny, lístok na MHD,
kávu so sebou alebo si môžete dopriať príjemné
ochladenie s klimatizáciou u vás doma. V rámci
garantovanej služby ZSE Klima Bezstarosti môžete získať kvalitnú klimatizáciu len za 1 ◊ denne
s možnosťou ovládania cez aplikáciu v smartfóne
a s predĺženou zárukou až na 6 rokov. V praxi to
znamená, že ak sa vám počas využívania služby
klimatizácia pokazí, ZSE ju na mieste opraví alebo hneď vymení za novú. Nemusíte si robiť ťažkú
hlavu ani so zabezpečovaním servisnej kontroly,
pretože pravidelnú ročnú prehliadku klimatizácie
máte v cene. „Ďalším benefitom, ktorý ponúkame našim zákazníkom, je výhodnejšia elektrina
pre klimatizáciu a možnosť výberu z viac ako 20 fa-

rebných dizajnov. Zákazníci vďaka výhodnejšej elektrine môžu využívať klimatizáciu počas leta naplno
a bez výčitiek a zároveň si môžu prispôsobiť dizajn
klimatizácie podľa vlastného bytu. Ponuka našich
klimatizácií je dostupná na www.zse.sk/klima,“
dopĺňa Lenka Gergeľová zo ZSE.

Zatoč kolesom šťastia a vyhraj!

Až do 30. 6. 2021 odmeňujeme v ZSE Centrách
všetkých verných zákazníkov ZSE! Navštívte ktorékoľvek ZSE Centrum, splňte jednoduché podmienky, zatočte kolesom šťastia a domov si odnesiete
skvelý darček. Zároveň postupujete do žrebovania
o hlavnú cenu – špičkový zmrzlinovač Bosch. Nemusíte si pritom nič zakúpiť ani objednať. Zapojením sa do súťaže však pomôžete znížiť spotrebu
papiera. My odmeníme vás a príroda poďakuje
nám všetkým.

Zatoč a vyhraj!
Iba v ZSE Centre. Do 30. júna 2021
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1. Oznámenie úmrtia – ak k nemu došlo mimo zdravotníckeho zariadenia, treba
kontaktovať 112, políciu, príp. nemocnicu,
ktorá informuje o prehliadke mŕtveho tela

3. Nahlásenie úmrtia na matrike – táto
inštitúcia zároveň vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú treba odovzdať na
úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, vystaví aj Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre
zamestnávateľa, oznámi okresnému úradu
pre dedičské konanie, Sociálnej poisťovni
pre dávky a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý komunikuje so
zdravotnou poisťovňou zosnulej/ zosnulého

POŠTOU
s označením „OCEŇOVANIE“:

Návrh na udelenie ocenenia môže predložiť ktokoľvek. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sa
významne zaslúžili o rozvoj mestskej časti
a život jej obyvateľov, alebo ktorí obohatili
ľudské poznanie tvorivými výkonmi.
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Ozvala sa aj obyvateľka Ružinova, ktorej
mal telefonovať starosta. Ten však nikoho
takouto cestou nekontaktuje. Ak nie ste si
istý, radšej si to overte.

Kritériá nominácie

poukážka

Starosta občanom nevolá

Najmä posledný rok nám ukázal, akí dôležití môžu byť pre nás ľudia, ktorých prácu
obyčajne vnímame ako samozrejmosť.

ELEKTRONICKY
ocenovanie@ruzinov.sk

M
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čná

Fiktívne súťaže, falošné internetové odkazy,
pýtanie si čísiel kreditných kariet či príbehy
vymyslených amerických vojakov sú fenoménom 21. storočia. Polícia upozorňuje,
že opatrnosti nikdy nie je dosť. „Niekedy je
takmer nemožné postihnúť páchateľa, ktorý sa nachádza tisícky kilometrov od nášho
územia. Aj z toho dôvodu je prevencia kľúčová,“ dodáva.

Nezáleží na tom, či to je niekto, koho vídavame na titulkách časopisov, alebo niekto, kto roky pomáha svojej komunite.

Dr. Max

Opatrní buďte aj v prípade, ak vás cudzí ľudia
oslovia s tým, že od vás kúpia byt za výhod-

Kampaň proti online
podvodom
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„Pokiaľ sa vám osoba predstaví ako policajt, overte si túto skutočnosť na bezplatnom telefónnom čísle Polície – 158. Na
uvedené číslo volajte aj v prípade, že máte
podozrenie, že by mohlo ísť o podvod
a neviete sa skontaktovať s príbuznými,“
vysvetľuje zase polícia. Ak si potrebujete
odbehnúť do obchodu či k lekárovi a vaše
dieťa zostáva doma samé, nezabudnite mu
vysvetliť, že cudzím ľuďom nemá otvárať
a radšej vám má zatelefonovať.

Nové možnosti dáva zlodejom práve toto
letné obdobie, ktorí striehnu na pootvorené
okná či balkónové dvere. Pred odchodom
zo svojho príbytku preto skontrolujte, či ich
máte zatvorené. Zlodeji čakajú na to, kedy
urobíte chybu.

Prihlasovací formulár, ktorý nájdete na
stránke www.ruzinov.sk, stačí doručiť
na adresu miestneho úradu poštou alebo elektronicky až do 5. septembra 2021.
Návrhy posúdi komisia školstva, kultúry
a športu, vyberie kandidátov, prediskutuje
so starostom a predloží ich na rokovanie
miestneho zastupiteľstva.

nik

„Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku,“ dodáva. Návšteva plynárov,
vodárov či elektrikárov a kontrola zariadení býva v bytových domoch vopred
ohlásená.

Čo treba urobiť?

nú cenu. O svoju nehnuteľnosť by ste mohli
úplne prísť, alebo sa celé roky súdiť, aby ste
svoj majetok získali späť. V žiadnom prípade
nijakú zmluvu nepodpisujte len tak niekde
vonku na lavičke. Do niečoho takého vás
nikto nemôže nútiť.

žd

Vozidlo parkuje na tráve
a vandalizmus
mestská polícia – 159

Ku skupinám ľudí, na ktoré sa zameriavajú
rôzni kriminálnici, patria najmä seniori.
Dôverčivých starších ľudí dokážu pripraviť
o majetok a úspory. Častou praktikou sú
pochybné telefonáty, v ktorých podvodníci hovoria o príbuzných, ktorí mali mať
nehodu, alebo sú ťažko chorí a potrebujú
peniaze. Neverte im, chcú vás iba oklamať. Financie im určite nedávajte. „Vždy
si overte, či volal váš príbuzný – obratom
a bezodkladne mu zavolajte,“ upozorňuje
polícia a ďalej varuje.

Dá

Výtlky, kosenie, neporiadok
a iné, ktoré súvisia
s fungovaním mestskej časti
podnety@ruzinov.sk

Možno ich stretávame každý deň. A možno sme o nich nikdy nepočuli. Ak však poznáte niekoho, kto je podľa vás
naozaj výnimočný, niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí, alebo niekoho, kto venuje svoj čas a skúsenosti,
aby pomohol iným, nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do nedele 5. septembra.

ČAKÁME NA VAŠE NOMINÁCIE
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Podozrenia z korupcie
pomoc@ruzinov.sk
(prosíme, nezamieňať
si s podnety@ruzinov.sk)

Aj vám už telefonoval príbuzný, ktorý pýtal peniaze? Alebo vás len tak vonku oslovil cudzí človek, ktorý vám chcel nanútiť nejakú zmluvu? Dávajte si
pozor! Môže ísť totiž o podvod!

AKO ODHALIŤ PODVODNÍKOV

Martinus
poukážka

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY

OSOBNOSŤ RUŽINOVA

ľúč

Rodičia prváčikov môžu po nástupe
svojich detí požiadať o príspevok 40
eur na nákup školských pomôcok.
Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa
v Ružinove. Príspevok si bude možné vyzdvihnúť v pokladni miestneho
úradu alebo ho žiadateľovi úrad zašle
priamo na účet. Tento príspevok sa
vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia
do cirkevnej alebo súkromnej školy, resp. do školy mimo Ružinova.
Tlačivo nájdete na webovej stránke
www.ruzinov.sk.
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UŽITOČNÉ RADY PRE VŠETKÝCH
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PRÍSPEVOK
PRE PRVÁKOV
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Hlavná cena:

8x zmrzlinovač Bosch
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Navštívte ZSE Centrum Avion.
14.06.21 13:24

8

www.ruzinovskeecho.sk

www.ruzinov.sk

POČAS LETA CHYSTÁME

PRÁVNE PORADENSTVO

V našej mestskej časti sa chystajú viaceré investície. Aj vďaka nim dostane Ružinov krajšiu tvár a nám sa tu bude
lepšie žiť. Pripravili sme prehľad stavebných prác, rekonštrukcií, projekčných prác a inžinierskych činností, ktoré
sú na programe už počas letných prázdnin.

Priatelia buďme, dlhy si plaťme a pravidlá dodržiavajme. To by mohlo byť jedno zo základných pravidiel vo vzťahoch ľudí, ktorí majú bližšie vzťahy a často podceňujú dôsledky niektorých svojich činov. O tom, ako postupovať
v prípadoch, keď si od vás chce niekto z priateľov „len tak“ požičať peniaze alebo si suseda z vchodu myslí, že môže
sama rozhodovať o tom, ako bude vyzerať predzáhradka alebo ako sa budú využívať pivnice, sme sa rozprávali
s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o.

PREHĽAD PRÁC A REKONŠTRUKCIÍ V RUŽINOVE

RUŽOVÁ DOLINA
NIVY

5 ulíc
budovanie chodníkov
budovanie parku

oprava kuchyne v ZŠ
oprava a údržba
priestorov knižnice
budovanie chodníka

ŠTRKOVEC

PRAVIDLÁ SÚ KAMARÁT: „SPOLOČNÉ“ NIE JE „MOJE“

rekonštrukcia priestorov pre vznik MŠ
2x škôlka
6 ulíc

Ideálne riešenie z hľadiska predchádzania
sporným situáciám sa javí prijať na schôdzi
vlastníkov záväzný domový poriadok, ktorý by detailnejšie upravoval práva vlastníkov užívať spoločné priestory a pozemky,
a za porušenie ustanovoval pokuty. Bližšie
k tejto téme viď. Ružinovské Echo 6/2021.
Ak vlastník robí úpravy na pozemku, ktorý
patrí obci, je potrebné požiadať o vyriešenie tohto problému vlastníka pozemku, t.j.
obec, resp. mestskú časť.

PRIEVOZ

rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice,
mestskej polície
a miestneho úradu
7 ulíc
budovanie chodníkov
úprava parkovacej plochy

TRNÁVKA

POŠEŇ

zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ
1 ulica
budovanie chodníkov

TRÁVNIKY

2 ulice

OSTREDKY

rekonštrukcia strechy MŠ
2 ulice
budovanie chodníky
výstavba parkoviska

rozšírenie ZŠ
2 ulice
dažďové záhrady

Pripravuje sa tiež projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ďalších 21 ulíc a modernizáciu
RDS Sklenárova (Pivonková), DD Pažítkova 2 aj prístavbu pavilónu ZŠ Vrútocká.

Komunikácie, chodníky
a parkovisko
■ Haburská 9 -15,
■ Rezedová od Tomášikovej k byt. domu
Rezedová 23
■ Nezábudková
■ Polárna
■ Sabinovská od Trnavskej po Drieňovú
■ Sabinovská od Drieňovej po Ružinovskú
■ Bielkova + chodník
■ Na paši + chodník
■ Novohradská
■ Železná + chodníky
■ Chlumeckého – chodník
■ Ružová dolina – chodník
■ Západná – chodník + parkovisko
■ Banšelova 6-8 – prebudovanie zrušeného pieskoviska na parkovisko
■ Budovateľská + chodník (od Velehradskej po Kulíškovu, od Velehradskej po
Skladištnú)
■ Pavlovičova
■ Kladnianska
■ Prešovská + chodníky
■ Mlynské luhy
■ Dr. Clementisa
■ Na úvrati
■ Okružná (od Krasinského po Staničnú)
+ chodníky

■ Hríbova
■ Martinská + chodníky (od Stachanovskej po Kľukatú)
■ Sladová (od Konopnej po križovatku
Sladová) + parkovanie
■ Koceľova
■ Stachanovská – chodník II. etapa
■ Kladnianska – Kaštieľska
■ Stachanovská – chodník III. etapa
■ Kľukatá – Kladnianska
■ Trebišovská – spojnica s Tomášikovou,
nový chodník
■ Štyndlova (po Strojnícku) – chodník
■ Park Ružová dolina

Základné školy
a materské školy
■ ZŠ Medzilaborecká – výstavba nového
pavilónu a telocvične
■ ZŠ Ostredkova – príprava výstavby
nového pavilónu školy s telocvičňou
■ MŠ Bancíkovej - zvýšenie energetickej
efektívnosti budovy
■ ZŠ Vrútocká – dokumentácia prístavby
nového pavilónu
■ MŠ Vietnamská 13 – rekonštrukcia
strechy
■ MŠ Piesočná 2 – sanácia komína
a vstupov do objektu

■ MŠ Haburská 6 – zvýšenie energetickej
efektívnosti, vodozádržné opatrenia
■ ZŠ Ružová dolina – oprava kuchyne
■ EP MŠ – Rádiová – rekonštrukcia
oplotenia
■ ZŠ Vrútocká – oprava, zateplenie strechy, oprava rozvodov kanalizácie
■ ZŠ Borodáčova – rekonštrukcia telocvične

Verejné priestranstvá
■ rekonštrukcia a modernizácia bežeckej
dráhy na Štrkovci
■ revitalizácia parku pri radnici v Prievoze
– štúdia

Inštitúcie a iné budovy
■ Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia
objektu
■ Miestny úrad Bratislava-Ružinov
– rekonštrukcia budovy a oprava terás
■ Mestská polícia Ružinov – rekonštrukcia
sídla
■ Knižnica Ružinov – Miletičova 47
– významná obnova, rekonštrukcia
objektu
■ Objekt Tomášikova 25 – rekonštrukcia
a zmena účelu objektu knižnice na
materskú školu

Požičal som známemu peniaze a ani po
niekoľkých mesiacoch mi ich nevrátil.
Žiadnu zmluvu sme však nepodpísali.
Existuje nejaký spôsob ako ich od neho
dostať?
Zmluva o pôžičke môže byť uzavretá v písomnej ako aj v ústnej forme. Neexistencia písomnej zmluvy preto sama o sebe
nebráni vymáhaniu vrátenia pôžičky. Keď
však dlžník nevráti pôžičku dobrovoľne
v dohodnutej dobe, veriteľ musí podať žalobu o zaplatenie na súd. V prípade ústne
uzavretej pôžičky môže byť dokazovanie
problematické.
Ak veriteľ nemá jednoznačný dôkaz, mal
by sa pokúsiť uzatvoriť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach dlhu, v rámci ktorej
by dlžník uznal prijatie pôžičky a zároveň
by z tejto dohody boli zrejmé aj termíny
splátok. Takáto dohoda by už bola relevantným dôkazom pre súdny spor.
Najlepšou formou zabezpečenia pohľadávky je spísať uznanie dlžníka alebo samotnú
zmluvu o pôžičke vo forme notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom.

Suseda sa rozhodla, že upraví a svojsky vyzdobí predzáhradku pri vchode
bez konzultácie s ostatnými vlastníkmi
a správa sa akoby to bol jej majetok. Čo
môžu robiť ostatní vlastníci, ak chcú, aby
ju dala do pôvodného stavu?
Správa predzáhradky ako pozemku priľahlého k bytového domu patrí do kompetencie spoločenstva vlastníkov, resp. správcu.
Zároveň však platí, že každý vlastník môže
užívať priľahlý pozemok, čo však neznamená, že je oprávnený bez súhlasu ostatných vlastníkov využívať ho výlučne alebo
robiť na ňom bez ich súhlasu úpravy.
Vlastníci sa môžu na schôdzi dohodnúť,
že zveria údržbu predzáhradky niektorému z vlastníkov, ale rovnako sa môžu
dohodnúť, že žiadny z vlastníkov nemôže
vykonávať záhradkárske práce v predzáhradke a tieto bude zabezpečovať výlučne
správca. Vlastníci môžu taktiež na schôdzi
prijať rozhodnutie, aby spoločenstvo, resp.
správca vyzval vlastníka, aby upustil od
určitého konania, prípadne ak nespolupracuje, na jeho náklady vrátiť pozemok do
pôvodného stavu.

Bývalí nájomníci, ktorým som chcel vyjsť
v ústrety, majú ešte rok po odsťahovaní
trvalý pobyt na mojej adrese, stále im
sem chodí pošta a dokonca ich tu raz
ráno hľadala polícia. Odmietajú však
so mnou na túto tému hovoriť. Čo môžem robiť?
Podľa zákona o hlásení pobytu občanov SR
a registri obyvateľov SR ohlasovňa záznam
o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka
alebo všetkých spoluvlastníkov budovy
alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.
Na zrušenie súhlasu s prihlásením na trvalý pobyt nie je potrebný súhlas osôb, ktorým bol tento súhlas udelený.
Je však potrebné ohlasovni pobytu (ohlasovňou je obec a v prípade Bratislavy
príslušná mestská časť) zaslať návrh na
zrušenie trvalého pobytu, pričom v návrhu musí byť špecifikovaná nehnuteľnosť,
na ktorej adrese bol zriadený trvalý pobyt
a tiež osobné údaje osôb, ktorým má byť
trvalý pobyt na danej adrese zrušený.
AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú
časť právnu poradňu pre seniorov.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO JE POSKYTOVANÉ V SPOLUPRÁCI S MESTSKOU ČASŤOU

PRÁVNA PORADŇA
PRE RUŽINOVSKÝCH
SENIOROV V NÚDZI
Konzultácie:
každý nepárny utorok 9:00 – 12:00 v priestoroch MÚ
Prihlasovanie:
0948 759 488 (v stredy 15:00 – 17:00)

MEDIAČNÁ
PORADŇA
JUDr. Martin Biskupič
mediátor
Konzultácie: termín a miesto podľa dohody
Prihlasovanie: 0908 112 799
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LETO ROZHODNE O JESENI
Končí sa školský rok, terasy po celom meste sa zapĺňajú a ľudia sa
presúvajú do dovolenkových destinácií. Pri prechádzke v meste sa zdá,
ako by ani žiadna pandémia nikdy nebola. Ako by sme boli presvedčení,
že sa už nikdy nevráti. Prognózy odborníkov a vývoj v iných krajinách
nás však presviedčajú o opaku. Jedinou cestou ako ochrániť svoje
zdravie, zdravie a životy blízkych, ale aj ako zabrániť tomu, aby
opätovné zavedenie pandemických opatrení ohrozilo živobytie množstva
našich blízkych, je očkovanie. Užime si leto. Buďme však zodpovední
a urobme všetko preto, aby sme sa tejto slobody nemuseli vzdať len
preto, že sme nemysleli na budúcnosť a na ostatných.

PRIESKUM K PLÁNOVANEJ
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKEJ SÚŤAŽI TRHOVISKA MILETIČOVA
Ako sa vám páči Miletička? Čo na nej máte najradšej? Čo vám, naopak, chýba? Zaujíma nás váš názor. Mestská
časť Bratislava - Ružinov pripravuje v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy revitalizáciu celého
areálu. Budeme radi, ak si nájdete čas, vyplníte tento dotazník a odovzdáte ho na niektorom zo zberných miest.
Vaše odpovede nám pomôžu pri príprave architektonicko-urbanistickej súťaže, aby aj vynovená Miletička bola
taká, akú by ste ju radi videli a kde budete radi chodiť.
Vyplnený dotazník môžete do utorka 20. júla 2021 vhodiť do krabice vo vestibule na Miestnom úrade v Ružinove na Mierovej 21, ďalšie sú pri správe trhoviska Miletičova (pri bankomate), v Knižnici Ružinov (Miletičova,
Tomášikova, Bachová, Zimná, Na úvrati), v DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky. Dotazník je k dispozícii aj v online verzii na www.ruzinov.sk.
1. Ako často navštevujete Trhovisko Miletičova? (Označte jednu z možností)
 každý deň		  niekoľkokrát za týždeň			  niekoľkokrát za mesiac			  niekoľkokrát za rok
 menej ako raz za rok (pokračujte na otázku 16)  nikdy (pokračujte na otázku 16)
2. V akom čase najčastejšie navštevujete Trhovisko? (Označte jednu z možností)
 skoro ráno (do 9:00)										 v doobedňajších hodinách (do 12:00)
 v čase obeda (cca 12:00 – 13:00)						  v poobedných hodinách (do 18:00)
 vo večerných hodinách (po 18:00)
3. Ktoré dni v týždni obvykle zvyknete trhovisko navštevovať? (Označte jednu z možností)
 Primárne pracovné dni (pondelok – piatok) 		  Primárne sobota 			  Rôzne, bez pravidelnosti
4. Pomenujte aktuálne najčastejší spôsob dopravy na Trhovisko Miletičova
(Vyberte jednu najfrekventovanejšiu možnosť)
 pešo 				  na bicykli 				  na kolobežke 				  MHD 				

 autom

5. Čo zvyčajne robíte v areáli Trhoviska Miletičova? (Označte všetky vyhovujúce možnosti)
 nakupujem potraviny (zeleninu, ovocie, potraviny a i.)		  nakupujem kvety, sadenice, bylinky a i.
 nakupujem remeselné výrobky, oblečenie a i. 					  navštevujem gastro prevádzky
 chodím za kultúrou a zážitkami										 stretávam sa so známymi
 využívam ako miesto na oddych									 len tadiaľto prechádzam za iným účelom
 iné (uveďte): ______________________________________________________________
6. Ako hodnotíte pestrosť výberu sortimentu, ktoré je možné nakúpiť na trhovisku?
	Vyberte jednu možnosť, označte vaše hodnotenie na škále: 1=veľmi spokojný/á, 2=skôr spokojný/á, 3 = ani spokojný/á ani nespokojný/á, 4=skôr nespokojný/á, 5=veľmi nespokojný/á. Ak sa vás konkrétny sortiment netýka, označte
6=nenakupujem tento druh tovaru, prípadne 7=neviem. V každom riadku označte, prosím, jednu odpoveď.
ovocie 									1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
zelenina 								1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
kvety									1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
remeselné výrobky					1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
mäso a živočíšne výrobky			 1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
pekárenské výrobky					1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
včelie produkty						1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
huby									1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
jedlo v gastro prevádzkach		 1 		 2  3  4  5   nenakupujem tento druh tovaru  neviem
7. Ako vnímate nasledujúce aspekty aktuálneho stavu priestoru Trhoviska?
	
1=veľmi pozitívne, 2=skôr pozitívne, 3=ani pozitívne, ani negatívne, 4=skôr negatívne, 5=veľmi negatívne.
V prípade, že sa Vás niektorý aspekt netýka, označte prosím možnosť 6=nevyužívam, neviem o tom, že je
k dispozícii prípadne 7=neviem, netýka sa ma. V každom riadku označte, prosím, jednu odpoveď.
otváracie hodiny							1 		 2  3  4  5  		  nevyužívam 		  neviem. netýka sa ma
čistota priestoru							1 		 2  3  4  5  		  nevyužívam 		  neviem. netýka sa ma
ponuka rýchleho občerstvenia		 1 		 2  3  4  5  		  nevyužívam 		  neviem. netýka sa ma
množstvo priestoru na sedenie		 1 		 2  3  4  5  		  nevyužívam 		  neviem. netýka sa ma
(lavice, stoly, stolíky na občerstvenie)
pódium pre kultúrne aktivity			 1 		 2  3  4  5  		  nevyužívam 		  neviem. netýka sa ma
osvetlenie a pocit bezpečnosti 		 1 		 2  3  4  5  		  nevyužívam 		  neviem. netýka sa ma
vo večerných hodinách

zeleň v bezprostrednom okolí		 1 		
toalety										1 		
možnosť parkovania pri trhovisku 1 		
možnosti parkovania pre bicykle 1 		

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5  		
5  		
5  		
5  		

 nevyužívam 		
 nevyužívam 		
 nevyužívam 		
 nevyužívam 		

 neviem. netýka sa ma
 neviem. netýka sa ma
 neviem. netýka sa ma
 neviem. netýka sa ma

8. Teraz sa pozrime bližšie na vaše postoje k charakteru miesta. Uveďte, nakoľko sa stotožňujete s nasledovnými výrokmi.
	Vyberte jednu možnosť, označte vaše hodnotenie na škále: 1= úplný súhlas, 2=skôr súhlas, 3=ani súhlas ani
nesúhlas, 4=skôr nesúhlas, 5=úplný nesúhlas 6=neviem/netýka sa ma
V každom riadku označte, prosím, jednu odpoveď
Trhovisko navštevujem celý život, je to pre mňa dôležité miesto. 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
Trhovisko navštevujem primárne preto, že je to blízko. 				 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
Trhovisko je pre mňa cenovo dostupné. 									 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
Na trhovisku sa mi páči atmosféra a duch miesta 						 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
Lokálnosť produktov je pre mňa dôležitá 									 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
Pri nákupe preferujem návštevu trhoviska 								 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
pred nákupom v supermarkete. 											
Pri svojich nákupoch som si vytvoril väzby 								 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
na konkrétnych predajcov, ku ktorým chodievam pravidelne.
Návštevu trhoviska vnímam aj ako príležitosť pre stretávanie sa, 1  2  3  4  5   neviem/netýka sa ma
nielen ako miesto nákupu.
9. Čo sa Vám na areáli Trhoviska Miletičova najviac páči?
	Môže ísť o charakter, atmosféru daného priestoru, aktivity, ktoré vám súčasný stav dovoľuje vykonávať, či
fyzické prvky priestoru, prípadne konkrétne nákupné možnosti.
(otvorená otázka)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Prosím, označte, ako hodnotíte nasledovné zmeny, ktoré nastali pri zmene správcu trhoviska? Zmena správcu trhoviska nastala v roku 2016.
	
1=veľmi pozitívne, 2=skôr pozitívne, 3=ani pozitívne, ani negatívne, 4=skôr negatívne, 5=veľmi negatívne,
6=nezaznamenal/a som prípadne 7=neviem. V každom riadku označte, prosím, jednu odpoveď.
Organizovanie tradičnej zbojníckej zabíjačky
												1 		 2  3  4  5   nezaznamenal/a som		  neviem
Kultúrno-komunitné aktivity spojené s vystupovaním ZUŠ (napr. MDŽ, 1. máj, deň detí, letné hopsanie)
												1 		 2  3  4  5   nezaznamenal/a som		  neviem
Vznik nového webu mileticka.com
												1 		 2  3  4  5   nezaznamenal/a som		  neviem
Rozvinutie Facebook komunikácie (Trhovisko Miletičova)
												1 		 2  3  4  5   nezaznamenal/a som		  neviem
Intenzívnejšia komunikácia orientovaná smerom k potenciálnym predajcom
												1 		 2  3  4  5   nezaznamenal/a som		  neviem
Organizovanie vianočného trhoviska
												1 		 2  3  4  5   nezaznamenal/a som		  neviem
11. Čo vnímate ako problémy areálu trhoviska a malo by sa to podľa Vás zmeniť?
(označte všetky vyhovujúce možnosti)
		  hygiena(čistota)		  netriedenie odpadkov			  skladba nákupných možností  vizuál
		  vysoké ceny			  možnosti platby (hotovosť)		  otváracie hodiny
		  Iné (uveďte) __________________________________________________________
12. Čo by sa na trhovisku určite meniť nemalo? (otvorená otázka)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BUDÚCNOSŤ TRHOVISKA MILETIČOVA

	V tejto časti sa v krátkosti pozrieme na preferencie na budúce možnosti zmien v priestore trhoviska, ktoré
môžu priestor zatraktívniť.
13. Aké typy služieb/ aktivít by ste privítali na Trhovisku Miletičova v budúcnosti?
Vyberte aj viac možností.
 viac možností na voľné sedenie		  príležitostný blší trh			  burza kníh
 hody/varenie/zabíjačky 					 vzdelávacie aktivity (škola varenia, starostlivosť o dreviny a i.)
 kultúrne akcie 								 neželám si žiadne zmeny na trhovisku
 iné (uveďte): ______________________________________________________________
14. Aké typy produktov by ste si vedeli predstaviť na Trhovisku Miletičova v budúcnosti vo väčšej miere?
Vyberte aj viac možností.
 lokálne produkty (napr. z bratislavského regiónu) 		  lokálne kvety (dopestované na SR/ČR/Maďarsku)
 produkty z medzinárodnej kuchyne (napr. koreniny)  textil
 potreby do domácnosti										 nemám záujem o žiadne z uvedených
 iné (uveďte): ______________________________________________________________
15. Ak nám chcete ohľadom areálu Trhoviska Miletičova odkázať ešte niečo, čo sme nepokryli vo vyššie uvedených otázkach, tu je na to priestor. Ak nie, môžete otázku preskočiť.
	Podeľte sa so svojimi spomienkami na trhovisko, ako sa mení v čase, aké zmeny ste postrehli, budeme vďační za vaše spomienky na minulé podoby trhoviska rovnako ako na návrhy na zlepšenie, ktoré sme nepokryli v
otázkach vyššie.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ĎALŠIE INFORMÁCIE
16. Vek
 do 14 rokov  15-18  19-24  25-39  40-59  60-69

 70 a viac rokov  Nechcem uviesť

17. Pohlavie
 žena  muž

 iné		

 nechcem uviesť

18. Kde je miesto vášho obvyklého pobytu?
Nepýtame sa na administratívny trvalý pobyt, ale na miesto, kde reálne žijete.
 MČ Ružinov v rádiuse do cca 500 m od trhoviska 			  MČ Ružinov ďalej než 500m od trhoviska
 MČ Staré Mesto 		  MČ Vrakuňa		  MČ Podunajské Biskupice  MČ Nové Mesto
 MČ Rača					 MČ Vajnory		  MČ Karlova Ves					  MČ Dúbravka
 MČ Lamač				  MČ Devín			  MČ Devínska Nová Ves		  MČ Záhorská Bystrica
 MČ Petržalka			  MČ Rusovce		  MČ Jarovce						 MČ Čunovo
 Mimo Bratislavy		  iné
19. Zamestnanie
Označte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu činnosť.
 študent/študentka						 pracujem (zamestnaný/á, SZČO, iné formy platenej práce)
 nezamestnaný/ nezamestnaná		  na rodičovskej, materskej dovolenke, v domácnosti
 na dôchodku 							 na invalidnom dôchodku
20. Máte záujem byť informovaný o výstupoch z procesu?
	Ak označíte „Áno“, budeme Vás v nasledujúcej otázke žiadať o emailový kontakt, aby sme Vás mohli informovať pri zásadných posunoch v projekte participácie.
 áno (uveďte čitateľný mailový kontakt): _____________________________________________
 nie

Poskytnutie mailového kontaktu
V prípade, že máte záujem zapojiť sa, uveďte, prosím, e-mailovú adresu. Vyplnením adresy súhlasíte s tým, že Vás budeme počas plánovacieho
procesu kontaktovať kvôli aktivitám, ktoré ste vybrali v predošlej otázke. MIB, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe čl. 6
ods. 1 písm. f), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“), za účelom evidencie osobných údajov respondentov prieskumov, ankiet a dotazníkov. Spracúvanie
sa vykonáva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa
poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov. Bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na: www.bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov. Kontakt: Kancelária participatívneho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy, participacia@mib.sk.

NASLEDUJE SAMOSTATNÁ SÉRIA OTÁZOK, PREČO ĽUDIA NENAVŠTEVUJÚ TRHOVISKO MILETIČOVA.
Vypĺňajte, prosím, nasledovné otázky iba v prípade, ak ste v prvej otázke odpovedali, že trhovisko navštevujete
menej ako raz za rok, prípadne nikdy.
2a. V
 predchádzajúcej otázke ste uviedli, že areál Trhoviska Miletičova nenavštevujete, resp. areál navštevujete len veľmi málo. Prosím, uveďte dôvod.
(Otvorená otázka)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3a. Čo vnímate ako problémy areálu trhoviska a malo by sa to podľa Vás zmeniť?
Vyberte aj viac možností.
 hygiena (čistota) 		  netriedenie odpadkov 			  skladba nákupných možností		  vizuál
 vysoké ceny 				  možnosti platby (hotovosť)		  otváracie hodiny
 iné (uveďte): ______________________________________________________________
4a. Aké typy služieb/ aktivít by ste privítali na Trhovisku Miletičova v budúcnosti, aby ste trhovisko začali
navštevovať?
Vyberte aj viac možností.
 viac možností na voľné sedenie  príležitostný blší trh 		  burza kníh  hody/ varenie/ zabíjačky
 vzdelávacie aktivity (škola varenia, starostlivosť o dreviny a i.)  kultúrne akcie
 nezačnem chodiť na trhovisko ani po zmenách (v prípade tejto možnosti môžete vyplnenie ukončiť)
 iné (uveďte): ______________________________________________________________
5a. Aké typy produktov by ste si vedeli predstaviť na Trhovisku Miletičova v budúcnosti vo väčšej miere?
Vyberte aj viac možností.
 lokálne produkty (napr. z bratislavského regiónu)
 lokálne kvety (dopestované na SR/ČR/Maďarsku)
 produkty z medzinárodnej kuchyne (napr. koreniny)
 textil
 potreby do domácnosti
 nemám záujem o žiadne z uvedených
 iné (uveďte): ______________________________________________________________

online verzia dotazníka
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PORADŇA

ČO ROBIŤ PRI ZRANENÍ

Zlomená ruka, otras mozgu či rezná rana – to je len zlomok úrazov, ku ktorým môže prísť tak rýchlo, že sa ani nenazdáme. Špeciálne počas letných mesiacov, keď sa viac pohybujeme na záhrade či v lese. Na akého lekára sa obrátiť a kde vyhľadať prvú pomoc? Pozrite si v prehľadnej tabuľke. Základné informácie o tom, kde nájdete najbližšiu
pohotovosť, nemocnicu či lekáreň, nájdete aj na stránke www.otvorenalekaren.sk.
Problém
Odreniny, malé rany

TIPY NA ZÁBAVU AJ ŠPORT

KAM VO VOĽNOM ČASE V RUŽINOVE

Po vyše roku, ktorý sme prežili viac-menej zatvorení vo svojich domoch a bytoch a navyše častokrát bez svojich blízkych a priateľov, prišlo pozitívnejšie obdobie. Ako stráviť príjemné letné dni a kam sa vybrať v Ružinove?
Za prechádzkou

Promenáda
Nákupy, posedenie pri káve a aj prechádzku môžete absolvovať na promenáde pri Dunaji, ktorá vedie okolo nákupného centra. Akú dlhú trasu zvolíte,
je len na vás. Celý okruh má vyše 7 kilometrov. Otázne je len to, ako veľmi máte
radi prechádzky a koľko času chcete stráviť na čerstvom vzduchu.
Za športom

Jazero Štrkovec
a Zlaté piesky
Okolie Štrkovca lemuje bežecká dráha
s antukovým povrchom, najmenší sa môžu
vyhrať na už kultovom detskom ihrisku,
starší si zase môžu posedieť na lavičkách.
Dobrodružnejšie povahy môžu zavítať do

areálu na Zlatých pieskoch, viacerí sa však
iste tešia na osvieženie na kúpalisku Delfín.
Za oddychom

Park Ostredky
a Park Alfréda Wetzlera
Bratislavský centrálny park nájdete na
Ostredkoch, ktorý má vonkajší asfaltový a vnútorný okruh s chodníčkami zo
zámkovej dlažby, ale aj detské ihrisko.
V druhom spomínanom by mal čoskoro pribudnúť aj malý externý amfiteáter,
psíčkari iste ocenia výbeh pre psy.
Za osviežením

Fontána Mária, Vejárová
a Závojová fontána
Máriu nájdete na sídlisku popri Exnárovej ulici. Autor P. Mikšík sa inšpiroval

ženskými a rastlinnými motívmi. Autorom Vejárovej fontány na Ružinovskej
ulici je trojica J. Kunovská, L. Mandíček
a F. Milučký. Navrhoval ju s cieľom, aby
slúžila ľuďom. Závojovú fontánu nájdete
v Parku A. Hlinku. Jej autor J. Vachálek.
si predstavoval ľudí, ktorí sa zabávajú
okolo nej.
Za históriou

Čákiho (Csákyho) kaštieľ
Zrejme ako letné a lovecké sídlo ho ešte
v roku 1902 dal postaviť gróf Eugen Čáki.
V súčasnosti budova slúži ako nemocnica a hospic. V roku 2006 sa stala víťazom
súťaže Kultúrna pamiatka roka. Súčasťou
kaštieľa je aj Kaplnka Božského Srdca
Ježišovho. Okrem nej v Ružinove nájdete aj Kostol Márie Pomocnice, Kostol
sv. J. Bosca a Kostol sv. Vincenta de Paul.

Príznak
Narušený kožný kryt, slabé
krvácanie, nečistoty v rane

Prvá pomoc

Komplikácia

Riešenie

Umyť pod vodou, dezinfikovať, zalepiť
Dlhé hojenie, možný
Návšteva všeobecného lekára
náplasťou alebo obviazať sterilným obväzom infekčný zápal v rane

Zlomeniny

Bolesť, modrina, deformácia,
úplne zamedzená pohyblivosť
napr.končatín

Dolné končatiny – volať 155 / Horné
končatiny- fixovať trojrohou šatkou
a návšteva chirurga vlastnou dopravou /
Hlava, hrudník, panva – volať 155

Hlboké rezné rany

Poškodený kožný kryt, krvácanie z rany

Zastaviť závažné krvácanie tlakom do rany
alebo tlakovým obväzom; ak je rana väčšia
ako 2 cm a zasahuje hlboko – navštíviť
chirurga alebo traumatológa. Ak je rana
v dutine brušnej alebo hrudnej – volať 155

–

–

Vyvrtnutý členok

Bolesť, modrina, opuch,
obmedzená pohyblivosť

Studený obklad, fixovať elastickým obväzom, návšteva chirurgickej ambulancie

Dlhodobá
bolestivosť

Návšteva všeobec. lekára
alebo chirurga, ortopéda

Poštípanie hmyzom

Lokálny opuch, lokálne
začervenanie (zápal), svrbenie v mieste vpichu

Ak v blízkosti dýchacích ciest – volať 155 /
Ak mimo nich a opuch a začervenanie sú
mierne, použiť studený obklad prípadne
voľnopredajné antialergické masti a gély

V prípade prudkej
alergie na napr. osí
jed (s prejavmi malátnosti, nedostatočného
dýchania) volať 155

Podľa závažnosti stavu

Poštípanie kliešťom

Prisatý kliešť v rane, opuch
a začervenanie v mieste
vpichu

Pinzetou chytiť kliešťa čo najbližšie k pokožke
Návšteva všeobecného lekára
a kývaním do strán ho odstrániť, miesto
Hryzadlá ostali v rane
alebo chirurga
vpichu dezinfikovať a prelepiť náplasťou

Obarenie / popálenie
horúcou vodou, slnkom...

Bolesť, začervenanie, pľuzgier

Otras mozgu

Po úraze, modrina, „typel“ na
udretej časti hlavy, následná
spavosť, napínanie na
vracanie, vracanie

Vyrazený dych

Pocit, že sa nemôže
nadýchnuť

V akútnej fáze chladiť a hydratovať
popálené miesto tečúcou vlažnou vodou.
/ Ak popálenina veľkého alebo závažného
rozsahu, volať 155.
Ak je postihnutý pri vedomí, na typel
priložiť studený obklad a návšteva traumatologickej ambulancie. Ošetriť prípadné
krvácanie.
Uložiť na kolená a lakte dole bruchom,
uvoľniť dýchacie svalstvo, do 30 sekúnd sa
dýchanie spontánne obnoví

Zlé zhojenie kostí, ob- Návšteva chirurgickej ambumedzená pohyblivosť, lancie (v čase ordinač. hodín,
neskôr v nemocnici)
dlhodobá bolestivosť

Dlhotrvajúce hojenie,
možný zápalový proces v mieste popálenia

Kontaktovať všeobecného
lekára, prípadne pošle
k traumatológovi alebo na
popáleninovú ambulanciu.

bezvedomie

Volať 155

Dýchanie sa po 30
sekundách neobnoví
– strata vedomia

Volať 155, začať resuscitovať
podľa pokynov operátora
155

–

–

Pád z výšky
(kedy hýbať s osobou)

Úrazový dej; závažnosť stavu
závisí od výšky, z ktorej bol
pád; ak pri vedomí – povie,
čo ho bolí

Pri páde z rovnakej výšky ako je osoba
vysoká, už môže ísť o závažný úraz – volať
155. Pri páde z takej výšky už nehýbať
s osobou bez ohľadu na stav vedomia.

Topenie sa

Aktívne topenie, nájdenie
bezvládneho tela na hladine
vody

Ak javí známky života, pomôcť mu dostať
sa na breh. Spýtať sa, či potrebuje pomoc.
Ak nejaví známky života, bezpečne ho
dostať na breh.

–

Ak je pri vedomí – podľa
stavu, či potrebuje pomoc.V bezvedomí a nedýcha
– volať 155 a začať resuscitovať podľa pokynov.

Dehydratácia

Malátnosť, únava, tmavá
farba moču, suchá pokožka

Zvládnuteľné doma, doplnenie tekutín
(čistú vodu, minerálku striedať s nesladeným ovocným, bylinkovým čajom)
v dostatočnej miere

Pri výraznej dehydratácii sú zvýšené
nároky na metabolizmus, zmätenosť;
v krajnom prípade aj
strata vedomia

Kontaktovať všeobecného
lekára, v prípade závažného
stavu – volať 155

konzumácia neznámych
plodov, húb

Žalúdočná nevoľnosť, rôzne
iné príznaky otravy

Ak pri vedomí a dýcha – kontaktovať všeobecného lekára a Národné toxikologické
centrum na upresnenie toxicity a následnej
liečby. Ak bezvedomie - volať 155

–

–
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ZAŽITE S NAMI V LETE VEĽA DIGITÁLNEJ ZÁBAVY

Doobeda programovanie a poobede zaujímavé športové aktivity, výlety
Pre Vás zľava 5% - do poznámky v prihláške napíšte ECHO

ODBORNÍČKA O PRÁZDNINÁCH PO PANDÉMII KORONAVÍRUSU

PROGRAMÁTOR HACKER | MINECRAFT | VIDEOPRODUKCIA | TVORBA HIER V RPG MAKER

NAJVÄČŠOU ODMENOU JE SPOLOČNÝ ČAS

Pandémia koronavírusu ovplyvnila život každého z nás. Psychologička Martina Baránková z Ústavu aplikovanej
psychológie UK a psychoterapeutického centra Vejtusan hovorí, že mnohým ľuďom toto obdobie prinieslo smútok
aj úzkosť, ale tiež aj pozitívne momenty, ako napríklad viac času pre seba, rodinu či svoje záľuby. Pre Ružinovské
Echo zároveň porozprávala, ako by sme mali prežiť blížiace sa prázdniny.
Deti zažili obrovskú zmenu, keď prestali
chodiť prezenčne do školy. Nebolo to však
náročné len pre žiakov, ale aj pre ich rodičov. „To, že deti fyzicky nechodili do školy,
nemusí znamenať, že nič nerobili. Podobne je to s dospelými. Čas prázdnin je určite
dobré využiť naplno k načerpaniu síl do
ďalšieho školského roka,“ prízvukuje.
Ak sa zamýšľate nad tým, či si dieťa zaslúži
na konci školského roka aj odmenu, odborníčka to schvaľuje. Aj keď niektorých
žiakov môže uspokojiť samotný dobrý
výsledok a hodnotenie. „Pochvala od rodičov je pre deti veľmi dôležitá, mali by sme
im ju dopriať. Odmena podľa uváženia
a dohody medzi dieťaťom a rodičmi je tiež
v poriadku. Obzvlášť hodnotnými bývajú
odmeny v podobe spoločných zážitkov

a strávených chvíľ,“ dodáva však s tým, že
bez ohľadu na dosiahnuté školské výsledky
by spoločne strávený čas dieťaťa s rodinou
nemal byť iba odmenou, ktorú si treba zaslúžiť. „Udržiavanie a podporovanie pevných vzťahov je silnou výbavou a zdrojom
aj do ďalších období,“ uviedla.
Prázdniny však nebudú pre všetkých len
časom, kedy môžu viac vypnúť a oddychovať. Práve detský vek je totiž veľmi podstatný pre tvorbu návykov a sociálnych vzťahov. „Adolescenti a mladí dospelí utrpeli
podobným spôsobom, keď nebolo možné
realizovať rozvíjanie vzájomných vzťahov, možnosti nájsť si partnera/partnerku, priateľov alebo novú prácu či brigádu
boli obmedzené,“ podotkla psychologička.
Dospelí ľudia sa zase podľa nej museli vy-

rovnať so zmenou organizácie práce alebo
dokonca s jej stratou, postarať sa o deti,
ktoré boli doma.

www.logiscool.com

„Seniori zasa mohli prežívať náročné časy,
keď neboli povolené návštevy a vychádzanie. Mohli sa cítiť osamelo, napriek tomu,
že sú možno viac ako iné generácie zvyknutí menej časté stretnutia a pomalší životný rytmus,“ povedala.
Ak si však na osobe z nášho okolia všimneme, že sa s ním niečo deje, môžeme mu
povedať o svojich obavách. „Môžeme mu
ponúknuť podporu a radu, prípadne odporučiť konzultáciu s odborníkom. Ak je
však v ohrození života, treba bezodkladne
kontaktovať odbornú pomoc a nečakať,“
uzavrela psychologička Baránková.

VETERINÁRNA AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov







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

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

VYRIEŠTE
VÁŠ SPOR
MIMOSÚDNE

Otváracia doba: PO-PI 8:00-19:00
RIEŠIM RODINNÉ,
OBČIANSKE, OBCHODNÉ
A PRACOVNÉ SPORY

0948 912 079

OTVÁRACIE HODINY

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

P O N D E L O K – P I AT O K
07:30 – 22:00

S O B O TA

08:00 – 22:00

KLIETKY pre chov prepelíc
PASCE na líšky a kuny
VÝSTAVNÉ KLIETKY pre chovateľov
* VÝBEHY pre psíkov.
Rozvoz po celej SR.

NEDEĽA

08:00 – 20:00

fb.com/mintconceptsk
instagram.com/mint_concept_

viac na www.123nakup.eu
tel. 0907 181 800

Mint Artisan Food Concept
Herlianska 6, 821 02 Bratislava
www.mintconcept.sk

Súkromná inzercia:
KOSENIE, VERTIKUTÁCIA A
PREVZDUŠNENIE TRÁVNIKA,
VÝRUBY, OREZY, ŠTIEPKOVANIE.
Cena dohodou.
ČERVENKA 0911 621 145
cervenkap@gmail.com

mint_inzercia_ruzinovske_echo_182x135_2021-06.indd 3

16/06/2021 10:12

fischer@rieseniedohodou.sk
www.rieseniedohodou.sk

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

Cena od

103 eur
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MUSÍME BYŤ OHĽADUPLNÍ A ZODPOVEDNÍ
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa Eva Bacigalová.
Bratislava finišuje s prípravami na zavedenie parkovacej politiky. Lokalita 500
bytov bola pilotným projektom Ružinova v rámci vytvárania rezidenčných zón
a tento spôsob parkovania tu funguje až
takmer rok a pol. Ako sa osvedčil?

Tunajší obyvatelia to nemali jednoduché
práve preto, že štvrť 500 bytov sa stala
prvou lokalitou, kde sa začalo zavádzať
rezidenčné parkovanie. Takpovediac za
jazdy sa ešte objavovali nedostatky, ktoré bolo potrebné odstraňovať, a špecifiká
tohto sídliska, ktoré bolo potrebné brať
do úvahy. Mnohí ľudia spočiatku frflali, pretože začali miznúť aj dovtedy
úplne bežné parkovacie možnosti na
chodníkoch.

športovať či vzdelávať. Pre nich už čoskoro pribudne šieste denné centrum na Štrkovci.
Ružinov je jednou z najobľúbenejších častí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká
našej mestskej časti?

Budem veľmi neobjektívna, lebo som Ružinovčanka prakticky celý život a celý život ho mám rada. Bývala som na Pošni,
keď sa ešte len stavala, v Starom Ružinove, keď pre zmenu zmizla pôvodná Jégého
aleja a namiesto nej vyrástlo nové sídlis-

Zdá sa však, že už oceňujú, že ako
rezidenti komfortne zaparkujú na
vyhradených miestach, a že celej
štvrti veľmi prospel odliv množstva
áut. Sama som zvedavá, či sa situácia zmení, keď bude spustená do
prevádzky nová autobusová stanica.
Týždňovkári pracujúci v zahraničí
doteraz bežne odstavili svoje autá
práve v 500 bytoch a nechávali ich
tam od pondelka do piatku. Už teraz
registrujú pretlak „cudzích“ áut obyvatelia priľahlých lokalít, kde sa na
rezidenčné parkovanie ešte len čaká.

Aj na komisii sme sa zaoberali prípadom,
keď takýto osamelý senior prepísal de facto na cudziu osobu svoj byt a, bohužiaľ,
nie je jediný. Som rada, že miestny úrad
poskytuje ružinovským seniorom v právnej núdzi prostredníctvom advokátskej
kancelárie LD Legal bezplatnú pomoc.
Na druhej strane máme v Ružinove stále
viac ľudí v dôchodkovom veku, ktorí chcú
žiť aktívne a komunitne, chcú sa stretávať,

V historicky najstarších lokalitách Nív,
teda v 500 bytoch, okolo Dulovho námestia až po Miletičovu ulicu sa tiež rýchlo
končí životnosť stromov, ktoré boli vysadené pred viac ako šesťdesiatimi
rokmi. Nepomohlo im ani budovanie
nadstavieb, keď sa museli v dospelosti zrazu ťahať za slnkom aj o sedem
metrov vyššie. Postupne bude potrebné aj z hľadiska bezpečnosti staré
stromy odstraňovať a nahrádzať ich
novými. Viem, rúbanie nie je populárne a naozaj nikoho neteší. Bude
to však príležitosť opraviť chodníky
napríklad na Kulíškovej či Trenčianskej, ktoré sú pre vydúvajúce sa korene stromov výrazne poškodené,
a tiež budeme môcť sofory, z ktorých
v každej ročnej dobe niečo opadáva, vymeniť za druhy, čo sú k životu
v meste viac prispôsobené.
K Ružinovu patria aj Zlaté piesky, čo
je tiež lokalita, ktorej sa venujete...

Okrem iného ste aj predsedníčkou
komisie sociálnych služieb. Čo je pre
vás za daných okolností prioritou?

Až jednu štvrtinu Ružinovčanov tvoria seniori, väčšinou starousadlíci,
ktorí sa sem presťahovali v šesťdesiatych či sedemdesiatych rokoch minulého
storočia ako mladí ľudia s rodinami. Dnes
často žijú sami, a ak nemajú užšie vzťahy
so susedmi, stávajú sa prakticky neviditeľnými. Sú naučení nežiadať o pomoc dokonca ani vtedy, keď ju naozaj potrebujú,
a čo je ešte horšie – stávajú sa objektom
záujmu všakovakých podvodníkov.

tom Nové Nivy, dokončuje sa Klingerka
či Zwirn, pribudnú aj ďalšie bytové domy
a sťahovať sa sem budú pravdepodobne
hlavne mladé rodiny, začína Nivy už veľmi intenzívne trápiť nedostatok miest pre
deti v škôlkach a školách. Ružinov sa síce
po viac ako päťdesiatich rokoch (!!!) ide
pustiť do rozširovania kapacít a budovania prístavieb škôl, Nivy sú však tak husto
osídlené, že na nich na podobný krok
ani nie je miesto. Navyše mestská časť tu
žiadne voľné pozemky nevlastní.

ko, a napokon som sa usídlila v najstaršej
časti Ružinova na Nivách. Mne sa na Ružinove najviac páči jeho výborná poloha,
či už dostupnosť historického centra a na
druhej strane rýchly prístup k obchvatu
a výpadovkám z Bratislavy. Potom jeho
zeleň, štvrte ako Trnávka alebo Prievoz,
ktoré si zachovávajú ráz dediniek v meste. No a nemôžem zabudnúť na naše ruže,
fontány a množstvo prírodných vodných
plôch. Ak by symbolom Ružinova nebola
ruža, pokojne by ním mohla byť voda.
Vaším domovským obvodom sú Nivy. Čo
považujete za najdôležitejšie riešiť v tejto
časti Ružinova?

Keďže práve v tejto lokalite pokračuje
intenzívna výstavba v súvislosti s projek-

Áno, sú mojím obľúbeným oddychovým miestom v lete aj v zime. Však aj
to je jeden z pokladov, ktorý v Ružinove máme, a nechránime si ho tak,
ako by si zaslúžil. So skupinou nadšencov sme si „adoptovali“ východný
breh jazera, kde sa systematicky staráme
o čistotu, a v priebehu roka sme z pláží
a priľahlých lesíkov vyzbierali už viac ako
päťsto vriec s odpadkami všetkého druhu.
Cez leto je naša práca ešte intenzívnejšia,
pretože mnohým rekreantom sa stále ťaží
odniesť si vlastný odpad domov a deravú nafukovačku, použitú detskú plienku
alebo zvyšky melónu pokojne strčia pod
krík. Vďaka podpore odboru životného
prostredia na miestnom úrade, spolupráci
s Ružinovským podnikom a aj so Správou
telovýchovných a rekreačných zariadení sa nám darí rôzny odpad pravidelne
odvážať a toto leto pribudne aj niekoľko
nových smetných košov. Vo vesmíre je to
možno nič, ale neviete si ani predstaviť,
ako veľmi ma to teší. Zlaté piesky budú
zas o čosi krajšie.
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AKÚ CHCEME VYNOVENÚ MILETIČKU?

Kedysi to bol okraj mesta a stál tu bitúnok. Keď sa menila podoba dnešného Trnavského mýta, tamojšie trhovisko sa presunulo na dnešnú Miletičku. Stačilo niekoľko rokov a stalo sa neodmysliteľnou súčasťou tejto časti Ružinova. Čas sa však
na nej podpísal a obľúbené trhovisko čaká postupne kompletná rekonštrukcia. Súčasťou tohto čísla Ružinovského Echa
je aj rozsiahly dotazník, v ktorom sa vás, ktorí na trhovisko pravidelne chodievate a poznáte ho najlepšie, pýtame, ako by
ste chceli, aby Miletička vyzerala. A zaujímalo nás aj to, ako toto ikonické miesto a jeho budúcnosť vnímajú naši poslanci.

Martin Patoprstý, Tím Ružinov
Trhovisko síce prešlo za posledné pol storočie
postupnými zmenami, ale už potrebuje okrem
rekonštrukcie inžinierskych sietí aj vizuálnu obnovu a modernizáciu. Aké je? Má ducha a ten
musí ostať zachovaný. Neodmysliteľne k nemu
patria domáci predajcovia z južného Slovenska
a zo Záhoria s ich presláveným „zelé". Vždy tu
lahodne voňajú pečený bôčik a grilované kurčatá, ktoré už ochutnali celé generácie návštevníkov. Kto nemá chuť na mäso, môže si dať úplne
čerstvé langoše, šišky a pagáče. Toto všetko pod-

čiarkuje neodmysliteľnou atmosférou sobotného
doobedia, kedy tu už, žiaľ, nestretnete niekdajšieho skalného návštevníka Maroša Kochanského,
ale najznámejšiu „žiletku" Jožka Golonku veru
áno. A aká by mala byť? Okrem opravy povrchov
a modernizácie stánkov a verejného priestranstva
presne taká istá - musí mať stále svoj genius loci,
svojich predajcov aj lokálnych štamgastov. A rád
by som videl vynovený parčík pred trhoviskom
plný predajcov kvetov, ktorí by tento pekný kus
zelene rozžiarili farbami.

Michal Vicáň, SME Rodina pre Ružinov
Trhovisko Miletičova je neoddeliteľnou súčasťou nielen Ružinova, ale celej Bratislavy. Je to
obľúbené miesto ľudí na stretávanie a na najlepšie nákupy zeleniny, ovocia a iných špecialít
v Bratislave. Počas môjho pôsobenia v predstavenstve RPVPS sme vykonali mnohé opravy havarijných stavov zariadení, tak aby sme
mohli vôbec nechať trhovisko otvorené pre
verejnosť. Na druhej strane má celé trhovisko
obrovský investičný dlh a vyžaduje si nielen
technické zásahy, ale komplexnú obnovu. Ini-

ciatívy s obnovou trhoviska som sa chopil už
v roku 2019, keď som s tímom architektov fakulty architektúry vypracoval architektonické
a sociálne štúdie, kde sme analyzovali spôsob
možnosti obnovy trhoviska. Výsledkom bolo
prezentovaných 7 ideových návrhov, ktoré získali veľkú pochvalu od verejnosti. Trhovisko
by si malo jednoznačne zachovať svoje „genius
loci“, t.z. nemeniť zásadným spôsobom svoj
vzhľad a funkciu, ale prispôsobiť sa určitému
aktuálnemu architektonickému štandardu.

Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov (...)
Dostala som otázku: Trhovisko Miletička –
áno? Moja odpoveď: určite áno! Mala by prejsť
rekonštrukciou, nielen architektonickou, ale
(a najmä) obsahovou, to znamená, mali by mať
na trhovisku prednosť domáci farmári z celého
okolia. Prvým krokom je zmena oplotenia, kde
namiesto reklám by mali byť stromy a kríky. Tento projekt je jednou z priorít nášho poslaneckého klubu Team Vallo. Pred 50 rokmi likvidovali
v Paríži najväčšiu tržnicu, zvanú Brucho Paríža,
ktorú tvorili krásne kovové Baltardove pavilóny.

Tržnicu premiestnili na predmestie Paríža, na
jej mieste vzniklo komerčné centrum Les Halles. Dôvod: veľká križovatka vlakov a metra pod
zemou. Neskôr sa jeden významný parížsky architekt priznal, že likvidácia tejto tržnice sa radí
medzi najčiernejšie dni Paríža. Naše trhovisko
Miletička by sa malo zmenšiť kvôli električke,
ktorá by prechádzala cez Košickú ulicu. Želám si,
aby sme neurobili rovnakú chybu ako v Paríži, že
kvôli doprave si zlikvidujeme tržnicu. Buďme na
našu „Miletičku“ hrdí.

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (juh)
Trhy zohrávali kľúčovú úlohu pri formovaní
miest. Dnes sú ich významnou súčasťou, slúžia
ako miesta pre stretnutia, predaj tovaru, jeho
výrobu, ale aj ako turistická atrakcia a mestský
marketing. Keď sa vyberiete na „Miletičku“ vo
všedný deň, máte pocit, že sa tu pohybujú skôr
ľudia na okraji spoločnosti. Ako je však možné, že trhoviská vo Viedni vyhľadávajú aj turisti? Akú úlohu zohráva „Miletička“ pri rozvoji
hlavného mesta, chce definovať magistrát spolu
s Metropolitným inštitútom Bratislava, v spolu-

práci s mestskou časťou. Prvým krokom je realizácia projektu rekonštrukcie, na ktorú sme na
základe aj môjho návrhu vyčlenili 50-tisíc eur
z ružinovského rozpočtu. Pre nás, poslancov
za Team Vallo pre Ružinov, je prioritné odstrániť vizuálny smog. Pripravujeme projekt „zeleň
miesto bilboardov“. „Miletička“ si zaslúži komplexný prístup revitalizácie ako v oblasti kvality
služieb, tak aj v oblasti technickej a dizajnérskej.
„Miletička“ musí byť príjemným a čistým verejným priestorom.

www.tvr.sk
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NAŠE MESTO – NÁŠ RUŽINOV. NAJVIAC SLOVNAFTÁROV
POMÁHALO PRÁVE V TEJTO MESTSKEJ ČASTI

OD SEPTEMBRA V NOVOM
Dobré správy pre divákov! Po letných mesiacoch sa majú skutočne
na čo tešiť. Najbližšie týždne nebudeme oddychovať, v našej televízii
sa totiž budú niesť najmä v znamení rekonštrukcií.

Aj vďaka zamestnancom Slovnaftu je Ružinov krajší. Z takmer 400 dobrovoľníkov – Slovnaftárov, ktorí pomáhali na podujatí Naše mesto, si štvrtina vybrala práve Ružinov. Čas, energiu aj dobrovoľnícke nadšenie venovali slovnaftári revitalizácii
detského ihriska na Jadrovej ulici, natreli lavičky na detskom ihrisku na Palkovičovej ulici, premaľovávali nevzhľadné graffiti
v Parku A. Hlinku, upravovali areál rodinného centra na Pavlovičovej ulici a čistili Malý Dunaj.

Plánujeme totiž doslova od podlahy prerobiť a zmodernizovať naše
vysielacie štúdio. Relácie ako Ergo, Garde, Relax, Debata, Klub seniorov, Prstom na mape, Neobyčajné osobnosti a mnohé ďalšie tak
od septembra dostanú nový, krajší a atraktívnejší vizuál.
Pevne veríme, že sa vám bude páčiť!
Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR
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Thomas Alva Edison: Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to,
čo sa nám páči, ale ...(dokončenie v tajničke krížovky).

Park A. Hlinku skrášľovala skupina pätnástich dobrovoľníkov z Ľudských zdrojov Slovnaftu. „Počasie bolo výborné a
premaľovanie graffiti na stenách nám šlo
ako po masle. Boli sme takí rýchli, že nám
vyšiel čas aj na vyčistenie parku od odpadkov. Popri spokojnosti s výsledkom
sme dostali ako odmenu informácie o
drevinách v parku a zaujímavosti z jeho
histórie,“ hovorí Ivana.
Z aktivít Nášho mesta v Ružinove si vybrala ďalšia partia dobrovoľníkov čistenie

Malého Dunaja. „Lovili sme plechovky,
plasty a dokonca aj pneumatiky. Vyčistili
sme riadny kus rieky a určite si podobnú
akciu radi zopakujeme pre ten dobrý pocit z práce v prospech prírody a komunity,“ ubezpečuje Barbora z CDA Slovnaftu.
Naše mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe.
V prvej polovici júna sa do 15. ročníka
zapojilo takmer 5600 dobrovoľníkov
zo 132 firiem a inštitúcií na rôznych
miestach po Slovensku.

Aj keď je Slovnaft odľahlou súčasťou
Ružinova, túto mestskú časť vníma ako
„svoju“. Počas pandémie reagoval na potreby ružinovskej nemocnice, ktorá liečila vysoký počet covidových pacientov
a zabezpečil pre najviac zraniteľné organizácie potrebnú dezinfekciu. O ružinovskú komunitu sa Slovnaft zaujíma aj cez
grantový program Dobrý sused. Umožňuje adresne pomáhať všade tam, kde sa
vedia Ružinovčania dať dokopy, dohodnúť sa a s finančnou podporou Slovnaftu
zlepšiť priestor na verejný život.

REGISTRÁCIA
PRE REGULOVANÉ PARKOVANIE
STARÝ RUŽINOV - VÝCHOD

Bývate v časti, ktorá je vymedzená ulicami Záhradnícka a – Jégého – Bajkalská – Trnavská?
Ružinov spúšťa registráciu pre obyvateľov tejto zóny s regulovaným parkovaním. Jednoduchý
formulár nájdete na stránke www.ruzinov.sk. Ďalšie lokality budú pribúdať postupne.

KULTÚRNE

LETO

20.
21.
Všetky informácie o programe
nájdete na www.cultusruzinov.sk
alebo facebook.com/CultusRuzinov

