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Ružinovské
predzáhradky

Pomoc
pri sčítaní

Zber
odpadu

Nová stavebná legislatíva?
HROZBA!
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Milí
Ružinovčania,
aké slovo vám
napadne ako
úplne prvé, keď
niekto spomenie „Ružinov“?
Pre mňa je tým
slovom
„domov“. Ružinov
je našim domovom a o svoj domov sa treba starať.
Chrániť ho a zveľaďovať.
Počas marca kolegovia z našej staro-novej VPS intenzívne najmä čistili naše
ulice a zelené plochy od zvyškov lístia
a neporiadku, aby už niekedy v apríli
mohli začať s novým kosením. Zároveň sme sa prvýkrát systémovo pustili
do odstraňovania imela – dvaja odborní zamestnanci strávia v korunách
ružinovských stromov dva mesiace
a budú ich zbavovať imela, ktoré im
ubližuje. Jedna prosba... Prosím, odparkujte v čase orezov svoje autá inde. Bez
toho kolegovia nebudú môcť pracovať.
Štartujeme aj môj osobný nápad –
program podpory pre tých z vás, ktorí
zveľaďujú svoje predzáhradky a robia
tak Ružinov krajší pre všetkých. Rozhodli sme sa vytvoriť projekt, ktorým
by sme vám pomohli a podporili vás.
O novom grantovom programe na predzáhradky sa dočítate viac v tomto čísle Ružinovského Echa a budeme radi,
ak vás budeme môcť podporiť. 
Žiaľ, starostlivosť o Ružinov je boj, ktorý nikdy neskončí a niekedy je treba
brániť sa až nepochopiteľným snahám.
Najnovšie sa vláda rozhodla zmeniť
stavebný zákon – a mení ho tak, že
občanov aj obce pripravuje o všetky
práva a možnosti brániť sa pred neželanou výstavbou. Ak by zmena stavebného zákona prešla tak, ako ju navrhol
podpredseda vlády Štefan Holý, developeri by mali raj, Ružinov by stratil
všetky možnosti ovplyvňovať výstavbu
na svojom území a vy, občania, by ste
sa nemohli brániť výstavbe pod svojimi
oknami. Verím, že sa nám podarí tomu
zabrániť.
Váš starosta

www.ruzinov.sk

STANOVISKO EXPERTOV

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Z Vrakune až do centra mesta bez prestupov a so zastávkou pri SND? Je to
možné, hovoria experti z viacerých európskych krajín, ktorí v našom hlavnom meste hodnotili, ako by premávka električiek vplývala na prevádzku
výkladnej skrine slovenského divadelného umenia.

V čase uzávierky tohto čísla sa v Ružinove sčítalo už 70 percent obyvateľov. Vám ostatným na to zostávajú už len posledné dni. Výnimka platí len pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nedokážu sčítať sami. Títo si budú môcť splniť svoju
zákonnú povinnosť s pomocou sčítacích asistentov až do konca októbra, presný termín určí hlavný hygienik podľa
epidemiologickej situácie a my vás o ňom budeme včas informovať aj v našom mesačníku.

ÁNO ELEKTRIČKE PRED DIVADLOM

POTREBUJETE POMÔCŤ? SÚ TU PRE VÁS ASISTENTI

do desiatich minút – nemusíte sa ani vybrať na návštevu, všetky údaje vám ľahko
nadiktujú telefonicky. Sčítanie je totiž povinné a ak by ste na tento úkon zabudli,
vaša peňaženka by to mohla poriadne pocítiť. Pokuta sa totiž môže vyšplhať na 250
až 1500 eur.

Cesta z Podunajských Biskupíc a Vrakune
do centra mesta trvá (v mimopandemickom období) bežne vyše hodiny, občas aj
viac. Ďalšiu obrovskú záťaž pre dopravu
bude znamenať aj nová zóna v okolí Mlynských Nív a prístavu – tzv. downtown,
kde sa bude už čoskoro denne pohybovať
asi 200-tisíc ľudí. Budovanie električkovej
trate však už roky brzdí diskusia, či nová
električka bude alebo nebude mať zastávku
pred Slovenským národným divadlom.
V októbri minulého roka preto vznikla
medzinárodná expertná skupina, ktorej
úlohou bolo posúdiť možnosti technického
riešenia novej električkovej trate po Pribinovej ulici tak, aby sa zamedzilo negatívym
dopadom hluku a vibrácií na SND. Odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo
a architektúru zo Slovenska, Česka, Poľska,
Belgicka, Francúzska a Švajčiarska vo svojom záverečnom stanovisku potvrdili, že

Na čo je dobré sa sčítať? Sčítanie obyvateľov po 10 rokoch prináša pohľad na to, ako
sa zmenila naša krajina, ale aj informácie
o spoločnosti. A čo je pre Ružinov najdôležitejšie, sčítanie je dôležitým zdrojom
informácií k získaniu financií na rozvoj
mestskej časti.

existujú také riešenia prevádzky električkovej trate, ktoré nebudú mať výrazný vplyv
na prevádzku divadla.
Spis má už na stole vedenie SND aj rezort
kultúry, ktorý je vlastníkom pozemkov
pred divadlom. Aké bude stanovisko ministerstva, je však nateraz otázne. Faktom ale
je, že ďalších šesť posudzovaných variantov
trasy odborníci vyhodnotili ako nerealizovateľných. Najväčším problémom boli zásadné technické prekážky, pozemkové vzťahy a výrazné negatívne dopady na dopravu.
Nová trať s trasou po Pribinovej ulici má
nielen odľahčiť dopravu v Novom centre,
ale aj prepojiť centrum mesta, Petržalku,
Ružinovskú električkovú radiálu a budúcu električkovú radiálu v smere do Podunajských Biskupíc a Vrakune. Odviesť sa
z našej mestskej časti až pred divadlo, by tak
naozaj nemuselo byť nereálne.

KALENDÁR
24. mar.

Poslanecké stredy:
Michal Vicáň (Ružová dolina)

14. apr.

Poslanecké stredy:
Monika Ďurajková (Prievoz)

31. mar.

Poslanecké stredy:
Martin Ferák (Trávniky)

21. apr.

Poslanecké stredy:
František Bolgáč (Štrkovec)

7. apr.

Poslanecké stredy:
Matúš Méheš (Pošeň)

28. apr.

Poslanecké stredy:
Martin Patoprstý (Ostredky)

Dôležité kontakty
Pomoc pri sčítaní bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým z nich je, že počas
návštevy kontaktného miesta, kde tzv.
„stacionárny“ asistent zadá vaše údaje
do dotazníka a sčíta vás. Kontaktných
miest bude v Ružinove viac, aby to bolo
čo najkomfortnejšie. Druhá alternatíva
sa týka tých obyvateľov, ktorí majú vážne
zdravotné obmedzenia, alebo sú imobilní.
Vtedy ich tzv. „mobilný“ asistent navštívi
priamo doma.

Požiadať o pomoc mobilného asistenta
môžu už aj teraz, počas úradných hodín na
číslach 0911 707 691 alebo 0911 707 687.
Dôležité je však to, že samotné sčítanie sa
uskutoční až potom, ako termín jeho konania schváli Úrad verejného zdravotníctva, teda nie obratom. Ešte do konca marca
však rodičom, starým rodičom alebo susedom, ktorí sa s mobilnými technológiami
veľmi nekamarátia, môžeme pomôcť my
všetci. A to bezpečne, v pohodlí domova,

TAKÝTO BOL RUŽINOV: MUŠKÁTOVÁ
Pamätáte si ešte na Ružinov bez parkov? Keď
na zablatenej ploche v priebehu niekoľkých
rokov vyrástlo množstvo panelákov, ale
okolo bol len chladný betón a asfalt? Túto
zaujímavú fotografiu nám poslal Martin Michalík a vidíme na nej pohľad na paneláky

Chcem požiadať o pomoc mobilného
asistenta pre sčítanie: 0911 707 691
alebo 0911 707 687
Chcem viac informácií o sčítaní:
scitanieobyvatelov@ruzinov.sk
+421 2 20 92 49 19 alebo
+421 2 22 11 99 99
(infolinka Štatistického úradu SR)

ULICA

na Muškátovej ulici v roku 1965 a dnes. Naši
rodičia a starí rodičia si pamätajú úplne iný
Ružinov než je ten, aký poznáme dnes. Ak si
myslíme, že dnes sa v našom okolí dejú zásadné zmeny, stačí si pozrieť staré fotky, aby
sme si uvedomili ako veľmi dnešnú dobu

v jej výnimočnosti preceňujeme. Práve preto si však máme uchovávať spomienky. Ak
ste doma našli nejaké zaujímavé fotografie
z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenované na adresu
fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.

Upozornenie: Z dôvodu lockdownu v tejto chvíli nie je možné uskutočnovať osobné
stretnutia poslancov s občanmi v budove miestneho úradu. V prípade záujmu
odporúčame kontaktovať poslancov e-mailom alebo telefonicky. 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.

foto: Martin Michalík
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na súd, ani na prokuratúru. Samospráva
by stratila právomoc ovplyvňovať to, ako
budú vyzerať naše mestá a obce. Ich vplyv
by sa obmedzil na spracúvanie územných
plánov, avšak aj tie môže zvrátiť nadriadený orgán a rozhodnúť o schválení územnoplánovacej dokumentácie aj vtedy, ak ju
obec neschválila alebo ak s ňou nesúhlasí.

KRÁTKE SPRÁVY

PÝTALI STE SA NÁS...

Tvorba územného plánu
Spracovať územný plán dnes trvá roky
a podstatnú časť tohto času zaberie získavanie všetkých stanovísk zodpovedných
štátnych orgánov. Dokonca aj projekty občianskej participácie, ktoré sú dnes vo väčšine miest na Slovensku úplnou samozrejmosťou, keďže ľudia majú právo vyjadriť sa
k prostrediu, kde žijú, by už prestali dávať
zmysel. Partnerom pre developera by totiž
bol už len spomínaný centrálny úrad.
Tento úrad by zo zákona získal rozsiahle
kompetencie, vrátane kompetencie nahrádzať rozhodnutie obce. Ak si dá developer vypracovať návrh úpravy územného plánu, nebude už o ňom rokovať obec
a pripomienkovať ho široká verejnosť, ale
predkladá ho na schválenie priamo spomínanému úradu ( §31 navrhovaného zákona
o územnom plánovaní). Po prijatí takejto
legislatívy by obce stratili možnosť reálne
ovplyvňovať výstavbu na svojom území
a presadzovať princíp verejného záujmu.

Pracovná skupina

PRIPRAVOVANÉ ZÁKONY

ZMOS ODMIETA NOVÚ STAVEBNÚ LEGISLATÍVU

Hneď prvá právna analýza z dielne Ružinova, o ktorej rokovalo predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska
po návrate mestskej časti do tejto organizácie, získala jednoznačnú podporu združenia. Zástupcovia samospráv
z celého Slovenska vyjadrili obrovské znepokojenie a návrh novej stavebnej legislatívy považujú za nebezpečný.
Starosta Martin Chren označil na tlačovej
besede po skončení rokovania návrh za
zlý, nedokonalý a nebezpečný nezmysel.
Považuje ho za pokus ukradnúť kus štátu,
legalizovať korupciu, sprivatizovať stavebné konanie a snahu obmedziť práva samosprávam a občanom.

Presun kompetencií
V súčasnosti fungujú stavebné úrady ako
prenesený výkon štátnej správy. To by sa
však podľa navrhovanej legislatívy malo
zmeniť a tieto kompetencie by mali prejsť
na súkromné subjekty licencovaných projektantov. Developeri by si mohli sami
spracovať a presadiť zmenu územného plánu na svojom pozemku. Starosta Ružino-

va preto odmieta tvrdenia, že vďaka novej
legislatíve budú mať obce a mestá lepšie
možnosti územného plánovania.

Návrh v skratke
Stavebné úrady sa v tomto návrhu rušia
a stavebné konanie už nebude správnym
konaním, kde sa občania, obec, alebo iné
dotknuté subjekty môžu brániť na nezávislom súde či na prokuratúre. Rozhodnutie bude v rukách toho istého projektanta,
ktorý stavbu navrhol.
Obec môže hotový a vyhodnotený zámer
pripomienkovať, ale jej pripomienky môže
pokojne zamietnuť menovaný úradník
centrálneho štátneho Úradu pre územné

plánovanie a výstavbu SR a voči takémuto
rozhodnutiu sa nebude dať odvolať. Zrušenie stavebných úradov na úrovni obcí
(mestských častí) by znamenalo aj to, že
informovanie „susedov“ a plánovanej výstavbe ako ho poznáme, keď všetkých dotknutým oznamoval stavebný úrad (podrobný popis nájdete na stranách 6-7), by už
bol minulosťou. Informácie o konaniach
by sa totiž zverejňovali na jednej centrálnej úradnej tabuli, Ružinov rovnako ako
Popudlinské Močidľany alebo Humenné.

Občania bez ochrany
Ak by bol nový stavebný zákon schválený
v tejto podobe, znamenalo by to, že občania by sa nemohli pri výstavbe obrátiť ani

Vzhľadom na riziká, ktoré návrh predstavuje, rozhodol sa ZMOS vytvoriť pracovnú
skupinu a chce rokovať a spolupracovať
s ministrom dopravy a výstavby na tvorbe
novely stavebného zákona. Združenie priznáva, že tento zákon je potrebné zmeniť,
keďže je už „starý“, no nie podľa predloženého návrhu.

Zmena áno, ale korektná
„Tento návrh totiž dáva možnosť stavať hocikde a hocijako, bez pravidiel. Dokonca
ani územný plán obce nemusí byť rešpektovaný, lebo sa navrhuje ústredný stavebný
úrad, ktorý môže aj v rozpore s územným
plánom vydať rozhodnutie,“ uviedol predseda ZMOS-u a primátor Liptovského
Hrádku B. Tréger. Potvrdzuje, že združenie bude posielať štátnym orgánom také
návrhy, aby sa dospelo k novele stavebného
zákona, ktorá bude v prospech Slovenska.
Analýza, ktorú Ružinov predložil predstaviteľom ZMOS-u jasne hovorí, že nová
stavebná legislatíva je nevyhnutná. Avšak
musí vyriešiť existujúce problémy a zabezpečiť, aby bola korektná a funkčná.

zdroj: OpenStreetMap a jeho prispievatelia

Čierna stavba na jazere
Jednou z najviac medializovaných nelegálnych stavieb v Bratislave je výstavba so súkromnou plážou priamo na brehu Zlatých pieskov. Už na jeseň minulého roka stavebný úrad
nariadil stavebníčke povinnosť odstrániť túto stavbu. Tá sa voči rozhodnutiu odvolala, avšak len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa odvolací orgán jej
odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie mestskej časti.

Výstavba na Zlatých pieskoch
Najväčšieho bratislavského jazera a obľúbenej letnej lokality ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho
okolia sa týka aj ďalšia otázka, ktorá sa v posledných dňoch často opakuje – a tou je ohlásená
výstavba nájomných bytov, ktorú chce v tejto atraktívnej lokalite realizovať poisťovňa Kooperatíva. Skôr, než sa na tomto mieste začne akákoľvek výstavba, musí hlavné mesto zmeniť tzv.
veľký územný plán, ktorého súčasťou je aj verejné pripomienkovanie a následne musí túto
zmenu schváliť aj bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Seniori, pozor!
Polícia upozorňuje seniorov na obozretnosť pri kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa od
nich snažia pod vymyslenou legendou alebo zámienkou vylákať finančné úspory. Neverte
preto telefonátom, v ktorých sa podvodníci predstavujú ako pracovníci krízového covidového
centra, lekári, či iní zamestnanci zdravotníckych organizácií. A neverte ani ich emotívnym
príbehom, že niekto z vašej rodiny, príbuzných, či dokonca susedov sú v kritickom stave, na
pľúcnej ventilácii a potrebujú očkovaciu vakcínu, za ktorú je potrebné zaplatiť.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Chystá sa vaše dieťa v septembri do prvej triedy a máte trvalý pobyt v Ružinove? Zápis
detí na povinnú školskú dochádzku na niektorú z našich deviatich základných škôl sa
tento rok uskutoční v piatok 9. apríla a v sobotu 10. apríla.
Konkrétne informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých škôl. Vzhľadom na
epidemiologickú situáciu je pravdepodobné, že sa zápis uskutoční online.
Pozn.: Prihlasovanie detí do materských škôl sa uskutoční v máji, konkrétne informácie
prinesieme v ďalšom čísle Ružinovského Echa.
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ZLOŽITÁ LEGISLATÍVA JEDNODUCHO

SPRIEVODCA ÚZEMNÝM A STAVEBNÝM KONANÍM

Nestačí, že máte pozemok a na stole projekt ako z Architectural Digest. Predtým ako začnete stavať, potrebujete
množstvo súhlasov a povolení, bez ktorých nemôžete s prácami začať. A stavebné povolenie je až na konci tohto
dlhého reťazca, predchádza mu územné rozhodnutie, ktoré rieši umiestnenie hlavného objektu na pozemku.

účastníkov konania. Prakticky pri každej
stavbe v Ružinove to dnes predstavuje desiatky, stovky, v niektorých prípadoch až
tisíce ľudí a okrem toho, samozrejme, aj
zainteresované inštitúcie (ako napr. magistrát, ktorý má v správe susediacu cestnú komunikáciu, dopravný podnik, keďže
okolo jazdí električka a pod.). Následne ich
pripomienky skompletizuje a každú samostatne vyhodnotí (čo môžu byť opäť desiatky až stovky podnetov).

6. Územné rozhodnutie
Pripomienky, ktoré vzišli z tohto procesu,
môže stavebný zapracovať do svojho rozhodnutia. Pokiaľ ide o nesúhlasné stanovisko niektorého orgánu, musí požiadať
o jeho prehodnotenie. Pokiaľ žiadateľ splnil všetky podmienky definované v zákone
a získal všetky potrebné povolenia, stavebný úrad vydá územné rozhodnutie.
Z fázy územného rozhodovania sa potom
posúvame do fázy stavebného povoľovania. Dôležitým faktom je aj to, že kým
v prípade územného rozhodnutia musel
navrhovateľ získať len jedno rozhodnutie,
stavebných povolení potrebuje hneď niekoľko – okrem hlavnej budovy a prípojok,
na vjazdy, spevnené plochy, vodné stavby
a pod. – v prípade bytovky ich môže byť aj
viac ako päť.

7. Stavebné povolenie

1. Autorizovaný projekt
Prvým krokom na ceste k vysnívanej výstavbe (bez ohľadu na to, či ide o veľkú bytovku alebo rodinný dom) je vypracovanie
projektu, ktorý musí spracovať autorizovaný stavebný inžinier. Výkres a pravítko
vám nebudú stačiť ani pri malých projektoch, projekt totiž musí spĺňať všetky náležitosti, ktoré vyplývajú z vyhlášky a čo
je najdôležitejšie, jeho autor zaň nesie aj
zodpovednosť. Chyby, ktoré by sa v ňom
objavili, totiž môžu mať fatálne následky.

2. EIA
V prípade rozsiahlejšej výstavby musí investor požiadať o EIA, teda o posúdenie
vplyvu na životné prostredie. Hodnotia sa
predovšetkým priame a nepriame vplyvy
zámeru na verejné zdravie, životné prostredie a prírodné zdroje. Pripomienky
v rámci tejto fázy môže zasielať ktokoľvek,
kto má k danému projektu výhrady, takže
nielen tí, ktorí sú ním priamo zasiahnutí.
O udelení alebo neudelení EIA rozhoduje

ministerstvo životného prostredia prostredníctvom príslušného úradu životného prostredia (pozn. – ide o orgán štátnej
správy, nie odbor na miestnom úrade).
V prípade, že ho staviteľ nezíska, nemôže
žiadať o ďalšie súhlasy.

3. Súhlas magistrátu
Kľúčovým aktérom pri výstavbe v Bratislave je hlavné mesto. V mnohých prípadoch
stavbu nie je možné postaviť bez toho,
aby najskôr získala súhlasné záväzné stanovisko magistrátu, ktorý posudzuje súlad návrhu s územným plánom, t.j. či na
konkrétnom mieste vôbec môže byť niečo
postavené, aká veľká tá stavba môže byť,
ale aj to, či to môže byť napr. rodinný dom,
alebo len budova, ktorá má slúžiť pre obchod alebo služby. V prípade, že je s ním
projekt v rozpore, má stavebník možnosť
upraviť ho. Ak úpravy nezapracuje, resp.
to charakter návrhu ani neumožňuje, súhlasné záväzné stanovisko nezíska a takáto
stavba nevyrastie. Avšak na druhej strane
stanovisko, ktorým dáva hlavné mesto vý-

stavbe zelenú, je potom pre stavebné úrady
jednotlivých mestských častí záväzné.

4. Stavebný úrad
Úrad, o ktorom sa v súvislosti s výstavbou
hovorí najviac, vstupuje do celého procesu
až v tomto kroku, t.j. vo chvíli, kedy mu investor adresuje návrh na vydanie územného rozhodnutia. Stavebnému úradu musí
okrem projektovej dokumentácie predložiť
súhlasné záväzné stanovisko magistrátu,
stanoviská všetkých dotknutých orgánov,
zdokladovať vzťah k pozemku a zaplatiť
správny poplatok. V prípade, že nejaký súhlas chýba, vyzve stavebný úrad žiadateľa,
aby ho doplnil. Ak to neurobí, resp. nepožiada o predĺženie lehoty na doplnenie, konanie je zastavené.

5. Územné konanie
Ak sú podklady kompletné a v poriadku,
oznámi stavebný úrad začiatok konania.
Takéto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou, prípadne oslovením jednotlivých

Keď má stavebník v ruke právoplatné
územné rozhodnutie, môže si podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Ak
je neúplné, vyzve ho úrad na doplnenie.
V prípade, že to nespraví, resp. nepožiada
o predĺženie lehoty na doplnenie, konanie
je zastavené. V opačnom prípade stavebný
úrad oznámi začiatok konania a informuje o tom všetky dotknuté orgány a osoby
a nasleduje proces približne totožný ako
ten, ktorý predchádzal územnému rozhodnutiu, vrátane pripomienkovania.
Po ich vyhodnotení môže dôjsť buď k zastaveniu konania (vtedy sa má možnosť odvolať na okresný úrad, ktorý je odvolacím orgánom a môže spis vrátiť na nové konanie),
alebo, ak sú všetky podmienky splnené,
nasleduje vydanie stavebného povolenia.
Dôvodom pre nevydanie stavebného povolenia je aj napríklad to, ak stavebník začne
s prácami ešte pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia.
Avšak v prípade, že doloží všetky potrebné
súhlasy a povolenia, zákon určuje, že mu
stavebný úrad toto povolenie vydať musí
a to bez ohľadu na to, či považuje konkrétnu stavbu v danom prostredí za vhodnú

alebo nevhodnú a aj vtedy, ak proti nej vystupujú občania zo susedstva.

8. Začiatok stavby
Právoplatné stavebné povolenie znamená, že stavebník musí do dvoch rokov od
právoplatnosti stavebného povolenia začať
s prácami a informovať o tom stavebný
úrad. Od tejto chvíle platí dané stavebné
povolenie navždy a to aj vtedy, ak by sa
rozhodol pozemok predať úplne inej osobe alebo firme. Ak vie, že začať stavať do
dvoch rokov z rôznych dôvodov nestihne,
môže požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia. V opačnom prípade
stráca stavebné povolenie platnosť. Pravidlá hovoria aj o tom, za aký čas musí byť
stavba dokončená, a spravidla to býva 24
mesiacov. V prípade, že vie, že nestihne
stavbu dokončiť do 24 mesiacov, môže požiadať o predĺženie lehoty na dokončenie
stavby.

9. Hlásenie katastru
Získanie stavebného povolenia so sebou
prináša pre stavebníka aj ďalšiu povinnosť
– informovať o tom kataster, ktorý následne v liste vlastníctva zmení definíciu
napr. zo záhrady na stavebný pozemok.
To následne ovplyvňuje aj daňovú povinnosť, keďže nová daň je mnohonásobne
vyššia. Katastru však treba hlásiť aj ďalšie stavby, na ktoré ľudia často zabúdajú.
V liste vlastníctva totiž musí byť uvedená
aj každá, ktorá je väčšia ako 25 m2, t.j. aj
väčší bazén.

10. Kolaudačné rozhodnutie
Po dokončení stavby prichádza na rad
podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ten musí obsahovať
aj všetky potrebné doklady a stanoviská
dotknutých orgánov, napr. od hasičov,
hygienikov, inšpektorátu práce alebo dopravného inšpektorátu. Ak niektorý z potrebných dokladov alebo stanovísk chýba,
vyzve stavebný úrad na jeho doplnenie
a preruší konanie, kým stavebník tieto doklady a stanoviská nedoručí. Ten má však
v prípade komplikácií možnosť požiadať
o predĺženie lehoty na doplnenie. V prípade, že sa nič z toho neudeje, konanie bude
zastavené. Ak je, naopak, všetko v poriadku, nasleduje miestne zisťovanie.

11. Miestne zisťovanie
V tomto štádiu sa preveruje, či je výsledná
stavba v súlade s projektovou dokumentáciou. Ak áno (prípadne sa pri kontrole zistili drobné odchýlky, ktoré nemajú zásadný
charakter, vyznačia sa v projektovej doku-

mentácii), nasleduje vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ak sa však, naopak, zistia
výrazné odchýlky (napr. vybudovanie viacerých izieb a tým nárast objemu budovy
a pod.), kolaudácia je prerušená do doby
vydania dodatočného stavebného povolenia nepovolenej zmeny stavby.
Stavebný úrad začne z vlastného podnetu
konanie o dodatočnom stavebnom povolení nepovolenej zmeny stavby a stavebník
sa vtedy musí vrátiť akoby na začiatok celého procesu a získať od dotknutých orgánov
všetky potrebné súhlasy. Pokiaľ ich nezíska, konanie o dodatočnom stavebnom
povolení skončí rozhodnutím stavebného
úradu o nariadení odstránenia stavby, tzn.
stavebník je povinný dať stavbu do pôvodného stavu, resp. do súladu so stavebným
povolením . Aj v takomto prípade má možnosť obrátiť sa na odvolací orgán – okresný
úrad, ktorého rozhodnutie je konečné. Ak
stavebník všetky doklady doloží a stavebný
úrad dodatočne povolí nepovolenú zmenu
stavby, následne stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

12. Zmena stavby
Zákon dáva stavebníkovi možnosť urobiť
zmeny v projekte aj po vydaní stavebného
povolenia ak ešte stavba nie je dokončená
a robí to prostredníctvom „zmeny stavby
pred dokončením“. Práve tento inštitút
býva veľmi často nesprávne interpretovaný ako spôsob, ktorým si stavebník nechá
požehnať úplne inú stavbu, než mu bola
schválená. Zásadným rozdielom je to, že
na rozdiel od tohto častého názoru, o ňu
musí požiadať ešte pred začiatkom prác na
tejto „zmene“, takže nie až potom, ako si
napr. pristaví o poschodie navyše. V takom
prípade by sa už jednalo o dodatočné stavebné povolenie, čo je úplne iný princíp.
Každá budova je súčasťou priestoru,
v ktorom žijeme a denne sa v ňom pohybujeme a ktorá bude na svojom mieste stáť
desaťročia, možno až storočie. Práve preto
výstavbe predchádza komplexný proces
schvaľovania, do ktorého vstupuje nielen
viacero inštitúcií, ale aj občania.
Aj keď sme v tomto sprievodcovi územným, stavebným a kolaudačným konaním
hovorili predovšetkým o väčších stavbách,
tento proces (okrem EIA) musia absolvovať aj majitelia rodinných domov a to nielen pri novostavbách, ale aj pri budovaní
nadstavieb a prístavieb. O tom, na čo si
majú dávať pozor oni, ale aj majitelia bytov
pri väčších alebo menších prarábkach, či
zásahoch do vzhľadu budovy, kde bývajú,
prinesieme viac v ďalších číslach Ružinovského Echa.
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SPRÁVY
Meno pre Hirošimu
Vzhľadom na veľký záujem sme sa rozhodli predĺžiť termín, dokedy môžete posielať svoje návrhy na nové pomenovanie
pre toto miesto. Na vaše tipy čakáme do
11. apríla na adrese hirosima@ruzinov.sk.

www.ruzinov.sk

RUŽINOV POMÁHA

REVITALIZÁCIA LOKALITY

Počet obetí koronavírusu sa neustále zvyšuje a každý deň pribudne asi stovka obetí. Vláda v boji proti pandémii zaviedla nové opatrenia, namiesto
rúšok je povinné nosenie respirátorov. Najohrozenejšou skupinou stále zostávajú seniori a nezabúda na nich ani mestská časť Ružinov. Dôchodcom
sme rozdali takmer 20-tisíc respirátorov a rovnaký počet ochranných rúšok.

Okolie jazera Štrkovec patrí medzi najobľúbenejšie miesta v Ružinove. Obyvatelia z okolia už dlho hovorili o jeho nevyužitom potenciáli. Mestská časť
sa preto rozhodla vytvoriť tu niekoľko voľnočasových zón, aby si prišli na
svoje všetci od rodín s deťmi až po seniorov. Momentálne na Štrkovci prebiehajú prípravné práce a začína sa osádzanie nového mobiliáru.

RESPIRÁTORY PRE SENIOROV

PRIPRAVUJEME KRAJŠÍ ŠTRKOVEC

Popri Drieňovej ulici vznikne oddychová
zóna, promenáda, pri Ružinovskej funky
zóna, pri Areáli hier radosť nájdete prírodnú a pri bežeckej dráhe športovú zónu.
Všetky sú navrhnuté tak, aby kopírovali
zvyklosti návštevníkov tohto miesta, nemenili ho, ale dali možnosť lepšie využiť.

Orezy imela
Mestská časť začala odstraňovať imelo
z drevín. Práce vykonávajú certifikovaní arboristi. Radi by sme poprosili o ústretovosť
a porozumenie, ak príde k dočasnému obmedzeniu parkovania v týchto lokalitách.
Pokiaľ autá ostanú na uliciach zaparkované
napriek dočasnému dopravnému značeniu,
nebudeme môcť práce vykonať. Imelo je parazit, oslabuje stabilitu konárov a ak chceme
predísť ich zlomeniu a prípadným ďalším
škodám, je ich orez nevyhnutný.

Spomíname
Začiatkom februára nás opustila naša
dlhoročná kolegyňa Kristína Tumová.
Takmer dvadsať rokov venovala práci pre
Ružinov a dlhé roky bola vedúcou denného centra pre seniorov na Zimnej ulici.
Navždy si budeme pamätať, čo robila pre
Ružinov.

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

AKTUALITY
Všetky aktuálne informácie o dianí
v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku.

V našej mestskej časti žije takmer 10-tisíc
seniorov nad 75 rokov a každý z nich si
v uplynulých dňoch našiel v schránke
obálku a v nej dva respirátory a dve rúška.
Podmienkou bolo, aby mali trvalý pobyt
v Ružinove a označenú schránku. Inak im
naši kolegovia nevedeli zásielku doručiť.
O tom, že rúško musíme nahradiť respirátorom, rozhodla vláda. Od polovice marca je
povinný vo všetkých interiéroch, s výnimkou domácnosti. Ak teda potrebujete ísť do
predajne, k lekárovi či do zariadenia sociálnych služieb, musíte mať respirátor.

Kam nahlásiť
porušenie opatrení
Ministerstvo zdravotníctva zriadilo linku,
na ktorú môžu občania nahlasovať prípady
porušovania protipandemických opatrení
(nedodržiavanie karantény, oslavy v interiéri či nedovolené otvorenie prevádzok): 02/
222 009 11, prípadne môžete využiť e-mail
peo@health.gov.sk. Takisto môžete kontaktovať aj priamo políciu. Tá môže v blokovom konaní udeliť pokutu do 1000 eur,
v správnom konaní sa môže vyšplhať až na
1659 eur.

POČET
OTESTOVANÝCH

POZITÍVNYCH

PERCENTO

13. - 14. 3.

6

8.648

14

0,16

6. - 7. 3.

9

7.839

40

0,51

20. - 21. 2.

10

12.812

47

0,37

13. - 14. 2.

14

16.228

95

0,6

www.cultusruzinov.sk

6. - 7. 2.

34

23.568

188

0,8

Knižnica Ružinov

30. - 31. 1.

4

3.732

76

2,04

23. - 24. 1.

59

32.627

249

0,77

105.094

709

Cultus Ružinov

www.kniznica-ruzinov.sk

Ružinovský podnik VPS
www.rpvps.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
a vandalizmus
mestská polícia – 159
Agenda magistrátu
+421 259 356 111
info@bratislava.sk

Hľadáte
strednú?
Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

Povinnosť mať pri sebe certifikát s negatívnym výsledkom testovania platí
na Slovensku už niekoľko týždňov. Aby mestská časť občanom vyšla v ústrety, už niekoľko víkendov organizuje aj vlastné odberové miesta. Od začiatku roka sme tak otestovali viac ako 100-tisíc ľudí.
POČET TÍMOV

Ďalšie užitočné stránky:

Nezabúdame ani na tých, ktorí si sem chodia zašportovať. Priamo pri bežeckej trati
si časom nájdu dve miesta, kde si budú
môcť zacvičiť. Pribudnú tu dve zostavy
zamerané na precvičenie vrchnej časti tela
a brušných svalov. Rekonštrukcia čaká
aj bežecký ovál. Mestská časť požiadala
o grant, ale aj v prípade, že by nevyšiel, zrekonštruuje ho Ružinov z vlastných zdrojov.
Už o niekoľko týždňov si tak návštevníci
tohto obľúbeného miesta budú môcť oddýchnuť na mobiliári, ktorý je nielen krajší
a farebnejší, ale aj konštrukčne a materiálovo vhodnejší do tohto prostredia.

Podozrenia z korupcie
a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk
(prosíme, nezamieňať
si s podnety@ruzinov.sk)

TESTOVANIE V RUŽINOVE

DÁTUM

www.ruzinov.sk
www.facebook.com/BratislavaRuzinov

Na promenáde bude osadených hneď na
brehu jazera pätnásť lehátok, za lodenicou
pribudnú dva stoly so stoličkami a aj dve
netradičné lavičky. V oddychovej zóne
pribudnú dve piknikové zostavy – stôl
s lavicami a tri stolíky, pri ktorých si budete
môcť zahrať šach alebo Človeče, nehnevaj
sa. Funky zóna pri Ružinovskej ulici bude
ozvláštnená farebným a funkčným mobiliárom, ktorý bude slúžiť na posedenie

a umiestnené tu budú aj dve lavičky v tvare
Z s výhľadom na jazero. Zároveň bude na
brehu rozmiestnených desať taburetiek.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY

spolu

54 stredných škôl na jednom mieste
www.strednapremna.sk
t d
k

U nás vaše deti získajú:
• istotu uplatnenia
• jedinečné remeselné odbory
• stáže u TOP zamestnávateľov
• výmenné študijné pobyty v zahraničí
• bilingválne štúdium na gymnáziách a SOŠ
• duálne vzdelávanie s beneﬁtmi
• SMART technológie
• cvičné ﬁrmy
www.bratislavskykraj.sk

Zoznam všetkých škôl
s opisom si môžete stiahnuť
v ucelenej brožúre.
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UROBME TO PRE NICH...
UROBME TO PRE SEBA
Prejdete okolo detského ihriska a vidíte množstvo ľudí bez rúšok.
Prihlásite sa na sociálnu sieť a čítate príspevky plné nenávisti,
útokov a zľahčovania situácie. Započúvate sa do rozhovorov
a nestačíte sa diviť, s akým neuveriteľným dešpektom sa mnohí ľudia
vyjadrujú k práci iných, k výskumom renomovaných odborníkov
a k nasadeniu ľudí, ktorí riskujú zdravie a životy. A nie sú to len
urážlivé komenty na facebooku. Ak chceme zvládnuť toto obdobie,
musíme pre seba, ale aj pre druhých niečo urobiť. Napríklad...
vyjadrovať sa len k veciam, ktorým rozumieme, nešíriť hoaxy,
nekomunikovať agresívne, rešpektovať pravidlá a neriskovať
zdravie iných a napokon... Ak je niekto spokojný, nemať poznámky
a nezhadzovať ho. Skúsme si nájsť niečo, čo nám robí radosť. Urobíme
to nielen pre seba, ale aj pre ostatných.

www.ruzinov.sk
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REVITALIZÁCIA

SERVIS PRE OBYVATEĽOV

Krátko pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa ste sa mohli zúčastniť dotazníkového prieskumu o podobe
a využívaní jazera v tesnej blízkosti ružinovskej nemocnice a túto možnosť využilo viac ako dvetisíc ľudí. Už v nasledujúcom čísle vám predstavíme jeho výsledky a ukážeme, čo by väčšina z vás na tomto mieste videla najradšej.

Denno-denne prechádzame okolo predzáhradiek pri bytovkách, ktoré vyzerajú krajšie ako tie okolité. Stále totiž
pribúda viac obyvateľov, ktorí sa starajú o to, aby práve tá ich bola upravená a páčila sa aj susedom. Teraz vám
pomôže aj mestská časť a zakúpi pre vás všetko potrebné.

BUDÚCNOSŤ OBĽÚBENÉHO JAZERA ROHLÍK

PROJEKT PRE VÁS: RUŽINOVSKÉ PREDZÁHRADKY
budú uvedené viaceré zodpovedné osoby.
O túto predzáhradku sa už potom nebude
starať mestská časť, ale minimálne počas
nasledujúcich troch rokov len obyvatelia.
V prípade akýchkoľvek nejasností môžete
kontaktovať odbor životného prostredia na
predzahradky@ruzinov.sk.

AKO POSTUPOVAŤ?
Podať žiadosť (dostupná na www.ruzinov.sk) písomne na adresu Odbor životného prostredia MÚ Bratislava – Ružinov,
Mierová 21, Bratislava, resp. e-mailom na
predzahradky@ruzinov.sk.
Konzultácia s odborným zamestnancom odboru životného prostredia o detailoch projektu.

Keď sa pred rokom a pol skončil takmer
dvadsaťročný spor o určenie vlastníctva,
Univerzitná nemocnica získala pozemky na
Antolskej ulici v Petržalke a mesto zasa pozemky v zóne jazera Rohlík a v okolí ružinovského zimného štadióna. Bratislava tak
získala pozemky, ktoré tunajší obyvatelia
považujú za jedny z najcenneších a veľmi
citlivo reagujú na akýkoľvek zásah, či dokonca úvahy o výstavbe.
Zatiaľ čo na Štrkovec chodia ľudia športovať, do amfiteátra, na koncerty, posedieť si
do lodenice alebo na detské ihrisko, Rohlík

je iný. Práve to je dôvod, prečo sú aj ich očakávania odlišné. Na jeho brehoch už totiž
vyrástli celé generácie. Pôvodne bol o tretinu väčší a svoj názov získal podľa nezameniteľného tvaru. Už od šesťdesiatych rokov sa
tam ľudia bežne kúpali. Dnes je to najmä miesto pre psíčkarov, rodiny s deťmi
a pre rybárov. Miesto na pokojné prechádzky ľudí z okolia a pacientov z nemocnice.
Začiatkom mesiaca ste mali možnosť zúčastniť sa prieskumu o tom, čo máte na
tomto mieste radi, ako ho využívate a ako
by ste chceli, aby Rohlík vyzeral. Dotazník

DONÁŠKA KNÍH
PRE IMOBILNÝCH SENIOROV
1
2
3

vyberte si knihu

bol podrobný, a tak poskytne autorom návrhu dostatok informácií. Projekt revitalizácie, ktorý pripravuje Metropolitný inštitút Bratislavy, by mal všetky terajšie funkcie
zachovať a zároveň by mali pribudnúť prvky
mobiliáru a komunikácie, ktoré umožnia
toto miesto lepšie využívať a zvýšia jeho
bezpečnosť. Zachovaný má ostať aj prírodný charakter s biodiverzitou, ktorú tvoria
hniezdiace vtáky, obojživelníky či hmyz.
Na stránkach nášho časopisu a vo vysielaní TVR vás budeme priebežne informovať
o každej fáze projektu.

Posielať svoje žiadosti môžu všetci, ktorí sa
starajú o predzáhradku pri svojom dome
– na nespevnených plochách na verejnom
priestranstve. Väčšinou ide o priestor medzi bytovkou a chodníkom v tesnej blízkosti jednotlivých vchodov do bytového
domu.

zaná len na obdobie výsadbovej sezóny od
15. marca do 15. októbra, ich dostupnosť
u dodávateľa a poveternostné podmienky.
Ak by ste mali záujem o výsadbu živého
plota alebo ruží, je potrebné dohodnúť sa
na presný termín, keďže tieto sa sadia na
jar alebo na jeseň.

Žiadateľom môže byť jednotlivec ako fyzická osoba, skupina obyvateľov, ktorí
budú na predzáhradke spolupracovať, alebo správca bytového domu ako právnická
osoba. Podávať ich môžete kedykoľvek
počas roka, avšak dodávka rastlín je via-

Mestská časť podporí na základe žiadosti predzáhradku v rámci jedného vchodu do bytového domu. V prípade, že by
o tento druh príspevku mali záujem obyvatelia viacerých vchodov v paneláku, môžu
podať jednu spoločnú žiadosť, v ktorej však

Nájdete nás v zdravotnom stredisku MEDICENTRUM TRNÁVKA,
ul. Pavlovičova 3 v Bratislave.
Na vyšetrenie sa objednajte
telefonicky: 0948 395 168
alebo e-mailom: info@pharco.sk

dovoz/ odvoz posledný štvrtok v mesiaci
02/ 53 41 21 04
02/ 44 45 45 06
02/ 43 33 74 41
02/ 43 42 11 21
02/ 43 42 02 71

kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk
kr-tomasikova@kniznica-ruzinov.sk
kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk
kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk
kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk

Mestská časť zabezpečí objednávku.
Materiál bude odovzdaný žiadateľovi
(na základe bezodplatnej dobrovoľníckej
dohody uzatvorenej na 3 roky bude žiadateľ zabezpečovať jednotlivé činnosti).
Žiadateľ zabezpečí výsadbu a vyhotoví
fotodokumentáciu, ktorú zašle odboru životného prostredia.
Viac informácií na www.ruzinov.sk

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia*

objednajte si ich telefonicky alebo e-mailom

Miletičova 47:
Tomášikova 25:
Bachova 7:
Zimná 1:
Na úvrati 52:

Výber rastlín z katalógu (dostupný
na www.ruzinov.sk) – možnosť vybrať si
aj substrát, mulčovaciu kôru, jednoduché
opletenie (tzv. neviditeľný obrubník), prípadne drobné záhradnícke náradie.

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

+

TEŠÍME SA NA VÁS!

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

*

s plnou úhradou pacienta

Zdravotnícke pomôcky

1 kúra až na 6-12 mesiacov

Liečba fibrínovým derivátom bohatým
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu
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VETERINÁRNA AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov







STARÁME SA O RUŽINOV

JARNÉ UPRATOVANIE 2021

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

POUŽITÉ BATÉRIE
A AKUMULÁTORY
NEBEZPEČNÝ
ODPAD

NIE

ÁNO

PNEUMATIKY
BIOODPAD
ZO ZÁHRAD

Sobota 15. mája
9:00 – 17:00

Sobota 22. mája
9:00 – 17:00

Sobota 29. mája
9:00 – 17:00

OSTREDKY

PRIEVOZ

STARÝ RUŽINOV

parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,
- zástavka autobusov č. 39

parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko

garážové parkovisko
- ulica Priekopy

ŠTRKOVEC

POŠEŇ

RUŽOVÁ DOLINA

Komárnická ulica
- roh Herlianskej ulice - parkovisko

parkovisko pred nákupným centrom
- Kocka

parkovisko pred ZŠ
- Ružová dolina 29

TRNÁVKA

TRÁVNIKY

NIVY

Banšelova ulica
- parkovisko pri Autobazáre

parkovisko Rezedová
- výjazd na Ďatelinovú ulicu

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

CHCETE SI ODPAD RADŠEJ ODVIEZŤ SAMI?
Počas týchto troch sobôt v čase od 9:00 do 17:00 ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19. Jediné,
čo potrebujete, je mať so sebou občiansky preukaz (ako doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Ružinove).

Čo môžete urobiť s pneumatikami, stavebným
odpadom alebo batériami po zvyšok roka?

Otváracia doba: PO-PI 8:00-19:00

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

Pneumatiky

Drobný stavebný odpad

www.envidom.sk,
02/ 50 221 300

bezplatne - ktorýkoľvek pneuservis alebo
predajňa pneumatík (www.eltma.sk)

zberný dvor OLO,
Ivánska cesta 22

Dôležité: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu môže byť termín jarného upratovania zmenený. Všetky aktuálne
informácie nájdete na webe www.ruzinov.sk, resp. na oficiálnom facebookovom profile MČ Bratislava – Ružinov.

Klietky pre chov prepelíc, pasce
na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka
a napájačky, výstavné klietky pre
chovateľov, výbehy pre psíkov
a hydinu, šklbačky, dojenie pre
kravy, ovce a kozy, robíme rozvoz
po celom Slovensku.
viac na www.123nakup.eu
tel. 0907 181 800

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

Súkromná inzercia:
KOSENIE, OREZY, VÝRUBY,
ŠTIEPKOVANIE.
CENA DOHODOU.
ČERVENKA 0911 621 145
cervenkap@gmail.com

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

Dajte vašej domácnosti zelenú
Asi každého z nás sa v bežnom
živote do určitej miery dotýkajú
zelené témy a ochrana životného
prostredia. Veľa sa o tom hovorí
v médiách či na sociálnych sieťach,
ale aj na školách či v zamestnaní.

Zoberte si
Zelenú elektrinu aj vy
Každá pomoc prírode
sa počíta

Každá pomoc prírode sa počíta

Niekto žije naozaj udržateľným spôsobom, pretože je to jeho životný štýl. Niekto sa snaží žiť
viac ohľaduplne k prírode, pretože mu nie je
ľahostajné to, v akom prostredí budú o niekoľko rokov žiť jeho deti. Niekto to robí preto, že
chce vyvážiť svoje časté lety do zahraničia, iný
zas preto, že tak žijú susedia naokolo a niekto
to robí preto, lebo zelené témy sú skrátka in.
V podstate je úplne jedno, z akého dôvodu sa
správame zodpovednejšie, pretože každá pomoc prírode sa počíta.

Možností je veľa, stačí iba začať

Elektroodpad

www.spektravet.sk

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

ELEKTROODPAD

STARÝ NÁBYTOK
UMÝVADLÁ
KUCHYNSKÉ LINKY
KOBERCE
LINOLEÁ ...

+421 903 494 000
info@spektravet.sk

Niekedy si to možno ani neuvedomujeme, ale
mnohé veci, ktoré počas dňa robíme akosi automaticky a sú pre nás každodennou rutinou,
pozitívne prispievajú k ochrane životného prostredia. Veľký zmysel má už len to, že mnohí
sme do značnej miery prešli na elektronický
spôsob komunikácie, nastavili sme si zasielanie
bankových výpisov či faktúr za telekomunikačné
Ruzinovske Echo_182x135mm_19.03.2021.indd 1

Michal Sabo

ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk
služby e-mailom a platíme naše účty prevodom
namiesto papierových poštových poukážok.
Aj využívanie hromadnej dopravy (autobus,
vlak, električka) výrazne pomáha prírode, ktorú
šetríme aj vtedy, ak sa snažíme vyhýbať plastovým obalom a radšej si do obchodu zoberieme
svoje vlastné vrecúška na potraviny a nákupnú
tašku. Veľmi populárne a cenovo výhodné sú
aj nákupy v bezobalových obchodoch, ktoré
nájdete v mnohých okresných mestách. Ak
k tomu pridáme ešte aj vlastnú fľašu na vodu,
ušetríme tým kopec zbytočného plastu. Rovnako aj triedenie odpadu, kompostovanie či
neplytvanie potravinami pomáha k zlepšeniu
kvality prostredia, v ktorom žijeme.

Zelený tip pre vás

Veľa ľudí by chcelo využívať v domácnosti aj
elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ale toto
bolo až donedávna možné len pri rodinných
domoch, ktoré si zakúpili fotovoltické riešenie, alebo majú tepelné čerpadlo. Teraz
však môže mať elektrinu z obnoviteľných
zdrojov úplne každý, vďaka službe Zelená
elektrina od ZSE, ktorá funguje formou záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. V objeme zákazníkovej ročnej spotreby
ZSE nakúpi záruky pôvodu elektriny a priradí ich priamo k zákazníkovej domácnosti.
Zelenú elektrinu si teraz môžete objednať
na www.zse.sk za zvýhodnenú cenu.
19.02.21 14:37
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STAVEBNÁ UZÁVERA JE NEVYHNUTNOSŤOU
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec František Bolgáč.
Je to práve rok odkedy čelíme pandémií,
ktorá významne ovplyvnila fungovanie
celej spoločnosti. Čo je v takejto situácii
kľúčovou úlohou obce?

Podľa môjho názoru je základnou úlohou
samosprávy slúžiť svojim obyvateľom. Čiže
aj v čase epidémie zabezpečiť kritické služby v jej kompetencii. Okrem všeobecne
známej zimnej údržby komunikácií a kosenia to znamená aj mnoho iných nevyhnutných služieb. Matričný úrad, ohlasovanie
pobytov, sociálne služby, a mnoho iných.
Zároveň ako občan Slovenska vnímam
s veľkým zármutkom neúspechy riadenia
koronakrízy zo strany štátu, neustále meniace sa nariadenia a chaotické poskytovanie informácií. Tieto zlyhania nie sú len
čísla v štatistikách, ale sú to mŕtvi blízki, sú
to deti, ktoré prišli o starých rodičov, sú to
ľudia s poškodeným zdravím, depresiami
a psychickými problémami, ľudia, ktorí prišli o obživu. Samospráva na všetkých úrovniach nemá ľahkú úlohu. Musí chrániť svojich zamestnancov, musí chrániť seniorov
v domovoch sociálnych služieb, učiteľov
a deti v čiastočne fungujúcich školských zariadeniach. Čo môže urobiť navyše, je využiť všetky dostupné komunikačné kanály
a informovať svojich obyvateľov o situácii
a možnostiach.
Okrem iného ste aj členom komisie školstva. Práve táto oblasť momentálne čelí
veľkým výzvam – jednak kvôli tomu, že
veľká časť detí stále nechodí do školy, ale
aj kvôli nárastu počtu detí a chýbajúcim
kapacitám škôl. Čo je pre vás za daných
okolností prioritou?

Problém chýbajúcich kapacít škôl, škôlok
a jaslí nie je nový. Mestská časť už dávno
vie, že okrem trendu sťahovania sa mladých rodín do existujúcich bytov prebieha v Ružinove výstavba nových. Mrzí ma,
že na to reaguje nedostatočne. Osobne
negatívne vnímam aj zavedenie jedného
školského obvodu. Vidím hrozbu do budúcnosti. Nik totiž nevie zaručiť, že neskôr
vďaka nemu nevznikne tlak na rodičov dopravovať svoje deti mnoho kilometrov od
miesta svojho bydliska.
Pre mňa osobne je prioritou, keďže som
zároveň aj predseda komisie pre informatizáciu, viac využívať dostupné dáta a až na
ich základe robiť rozhodnutia. Napríklad,
ak je v niektorej časti Ružinova viac detí
ako počet miest v školských zariadeniach
a zároveň je trend neklesajúci, je toto miesto

Ružinov je jednou z najobľúbenejších častí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká
našej mestskej časti?

Vašim domovským obvodom je Štrkovec.
Čo považujete za najdôležitejšie riešiť
v tejto časti Ružinova?

Je toho veľa. Viac ako mám priestoru na odpovede. Obvod, mestská časť, mesto to nie
sú len domy, chodníky či zeleň. Sú to najmä
obyvatelia tu žijúci. Sme tu pre to, aby sme im
pomohli. Môj obvod nesie meno jazera tvoriaceho jeho srdce. Vždy, keď sa prechádzam
okolo jazera, ma bolí pohľad na Hotel Junior,
smutnú dominantnu severného brehu. Kedysi hotel Cestovnej kancelárie mládeže nesúci meno Sputnik, slávnostne otvorený ešte
v roku 1982. V deväťdesiatych rokoch sídlo
skupiny neslávne slávnych bratov Diničovcov. Dnes je v rukách známeho podnikateľa
Milana Fiľa.
Veľa sa dá urobiť aj v areáli hier Radosť,
ktorý využívajú obyvatelia blízkeho aj ďalekého okolia. Vedel by som si predstaviť
v jeho blízkosti denné centrum či klub
pre seniorov. Samozrejme, trápi nás aj iné.
Rekonštrukcia ciest a najmä chodníkov,
opravy detských ihrísk a športovísk. Podpora komunitných projektov.
Na záver by som rád spomenul ešte tému
stavebnej uzávery. Tá tu už rezonovala

RUŽINOVSKÍ POSLANCI

PREČO JE SČÍTANIE OBYVATEĽOV DÔLEŽITÉ

Sčítanie obyvateľov sa blíži do finále a mesto rovnako ako jednotlivé mestské časti robia všetko preto, aby sa ľudia v Bratislave sčítali. V našej mestskej časti žije podľa oficiálnych údajov 84-tisíc obyvateľov, v skutočnosti je to však až o 20-tisíc
viac. Ak by sa v Bratislave sčítali všetci, ktorí tu reálne bývajú, znamenalo by to len pre našu mestskú časť ročne príjem do
rozpočtu vyšší o takmer dva milióny. Pýtali sme sa ružinovských poslancov, čo by ste za tieto peniaze spravili počas štyroch
rokov.

ideálny kandidát na rozšírenie školských
kapacít. Samozrejme, platí to aj naopak.

Ružinov je jedna z najväčších a najzelenších mestkých častí. Má výbornú polohu
v rámci Bratislavy ako celku a veľmi dobre
riešenú dopravu, najmä mestskú hromadnú dopravu. Do centra mesta sa ľubovoľným dopravným prostriedkom dostanete
pohodlne a rýchlo. Dokonca aj pešo. Ďalej
má Ružinov veľmi dobrú občiansku vybavenosť, nič v ňom nechýba. Pre tieto dôvody láka Ružinov nových obyvateľov. Je
to veľmi príjemná a tichá lokalita tak pre
mladé rodiny s deťmi, ako aj pre pokojný
život seniorov. Takýto imidž by si Ružinov
mal zachovať, preto je dôležité, aby sme
naďalej opravovali chodníky, udržovali športoviská a detské ihriská a starali sa
o našu zeleň. Posledné roky sa nám zloženie obyvateľstva výrazne omladzuje.
Okrem iných faktorov k tomu značnou
mierou prispieva aj neustále sa zvyšujúca
pôrodnosť v Ružinove. Toto je jedna z najväčších výziev, ktorá mestskú časť čaká.
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Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz)

viackrát. Ja vravím, že je nutná až do doby,
kým nebudú vypracované územné plány
zón. Iba tak budeme chránení do budúcnosti pred nevhodnou, obyvateľmi neželanou výstavbou. Aj preto s veľkým znepokojením, ba až hrôzou, vnímam návrh
novely stavebného zákona podpredsedu
vlády p. Holého.
Na záver jedna aktuálna otázka. Do konca marca prebieha sčítanie obyvateľov.
Prečo by sa ľudia, ktorí tu často celé roky
žijú, ale trvalý pobyt majú inde, mali sčítať v Bratislave?

Je to výhodné aj pre nich samotných
z viacerých dôvodov. Morálne hľadisko
je, myslím, zrejmé. Praktické vraví, že
viac peňazí v rozpočte mesta prináša výhody ľudom žijúcim tu bez ohľadu na
trvalý pobyt. Zeleň, parkovacie miesta,
detské ihriská, zrekonštruované cesty
a chodníky, pohodlnejšia verejná doprava
a mnoho iného. To všetko stojí peniaze,
ktoré teraz končia niekde inde. Nehovoríme o pár drobných. Podľa magistrátu
môže Bratislava sčítaním získať až 10 miliónov eur ročne. Za to sa dá napríklad
opraviť 111-tisíc metrov štvorcových ciest
a chodníkov, či vysadiť 13-tisíc stromov
alebo kúpiť 35 kĺbových autobusov. Áno,
má to význam.
Pred desiatimi rokmi sa nesčítali všetci
obyvatelia Bratislavy. Tých 10 rokov nás
všetkých stálo veľa. Teraz máme možnosť
túto chybu nezopakovať. Prihlásme sa
k mestu, kde všetci žijeme. Samotný proces je veľmi jednoduchý a zrozumiteľný.
Sčítanie prebieha výhradne elektronicky,
pričom stačí vyplniť krátky formulár cez
počítač, tablet či mobil na webovej stránke eso.scitanie.sk.

Keby bolo keby.... a bolo by viac finančných prostriedkov v obecnej kase. Elektronickým sčítaním
môže každý z nás pomôcť zlepšiť svoje okolie
a život v Ružinove. Je toho veľa, čo by sme mohli
spraviť. Potrebujeme nielen od základov vybudovať materské a základné školy, ale tiež posunúť
ich materiálno-technické vybavenie do rozmerov
európskeho charakteru vybudovaním komunikačno-edukačných zón, multimediálnych učební
s modernými didaktickými hračkami a pomôckami. Mali by sme zdroje na to, aby sme sa ve-

deli konkrétnejšie venovať deťom so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami a dokázali by
sme zabezpečiť lepšie odmeňovanie kvalitných
a kreatívnych učiteľov. Opravy vozoviek v Ružinove
s vybudovaním parkovacích miest by bola a reálne
aj je nevyhnutná investícia. Navýšenie financií do
dotačného programu, ktorý som vytvorila, by bolo
určite potešením pre mnohých aktívnych obyvateľov. A mojou srdcovkou je radnica v Prievoze - jej
renovácia a rekonštrukcia hlavne ako sobášneho
priestoru.

Ivan Kraszkó, Team Vallo pre Ružinov – juh (Ružová dolina)
Seniori sú najohrozenejšou skupinou v dôsledku
šírenia infekcie vírusom COVID19. Vysoké percento z vekovej skupiny 65+ má závažné zdravotné komplikácie a ich rekonvalescencia je veľmi
náročná. 1. Zabezpečiť im rehabilitácie. Zaplatiť
všetkým, ktorí prekonali infekciu, rehabilitačné
pobyty. Skvalitniť existujúce rehabilitácie v domovoch pre seniorov. 2. Vybudovať nové pobytové
zariadenia vo forme denných stacionárov, kde by
im bola poskytovaná aj rehabilitácia a program zameraný na psychické zdravie.

3. V rámci prevencie poskytnúť pravidelne suplementáciu vitamínom D3 a rúška + respirátory.
4. V každom seniorcentre (klub dôchodcov) im
zriadiť bezplatné poradenstvo. 5. Vyhľadávať osamelých seniorov a zabezpečiť im očkovanie proti
COVID19. 6. Pre osamelých seniorov v domácom prostredí zriadiť stálu opatrovateľskú službu.
7. Miestny úrad zriadi senior linku, cez ktorú si
budú môcť imobilní osamelí seniori objednať: (nakúpenie potravín, drogérie, donášku liekov z lekárne na elektronický recept, odnesenie odpadu).

Petra Kurhajcová, SME Ružinov (Trávniky)
Pred niekoľkými dňami uplynul rok od prvého
zaznamenaného výskytu koronavírusu na Slovensku. Bol to zvláštny rok. Iný. Mnohých z nás nejakým spôsobom poznačil, nejako sa nás dotkol.
A možno nie som jediná, ktorej popri tom všetkom, čím sme si za tento rok prešli, príde sčítanie
ľudí nepodstatné. Najmä keď mnohým z nás ide
doslova o prežitie. Nejdem tu písať, čo všetko by
sme za získané peniaze mohli spraviť. Najmä, keď
si väčšina z Vás povie, že tie peniaze aj tak neskončia tam, kde chcete. Áno, je to možné. Napriek

tomu som presvedčená, že ak čo i len časť financií bude použitá na zlepšenie života ľudí v našom
meste, tak to za to stojí. A preto Vy, čo ešte váhate
alebo pochybujete, alebo Vám to len nepríde dôležité, nájdite si tých pár minút a vyplňte formulár. Nie preto, že Vám to niekto nakázal. Všetci už
máme zákazov a príkazov plné zuby... ale preto,
že Vám na tom, kam pôjdu peniaze z podielových
daní najbližších 10 rokov, záleží. Bratislava si to
zaslúži, Ružinov si to zaslúži. Ale hlavne, my –
Ružinovčania – si to zaslúžime.

Peter Strapák, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka)
Jedna vec je mať viac financií, no druhá vec je vôbec byť schopný ich vyčerpať, aby sme to pocítili.
Vyčerpané investície voči plánu v minulom roku
boli rekordne nízke. Dôsledkom je napríklad veľmi
málo realizovaných opráv chodníkov a ciest alebo
posunuté realizácie rekonštrukcií detských ihrísk
napr. DI Albrechtova. Dôležitá otázka je, do čoho
zvýšené financie investovať. Investičný úver, ktorý
si mestská časť zobrala, mal byť použitý primárne
na investície do majetku, no použil sa aj na kúpu
parkoviska pri Štrkovci, s ktorého kúpou som ne-

súhlasil. Za investovaných takmer 2,2 milióna EUR
bez DPH na kúpu predmetného pozemku sme
mohli mať opravenú väčšinu chodníkov v správe
Ružinova. Získanie ďalších prostriedkov by nebránilo vyhláseniu Prievozskej radnice za kultúrnu
pamiatku. Argument založený na mylnej predstave
drahšej rekonštrukcie, by už neobstál. Rovnako by
sme mohli odstrániť bilbordové aleje z mestských
pozemkov, ako napr. pri trhovisku na Miletičke
a nahradiť ich alejou zelene.

www.tvr.sk
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inzercia

PALIVÁ A DEZINFEKCIA PRE NAJOHROZENEJŠIU
SKUPINU BRATISLAVČANOV

KAMERA NA RYBAČKE
V našej televízii sa snažíme ulahodiť každému divákovi. Preto aj milovníci rybárčenia si u nás prídu na svoje. Relácia Kamera na rybačke prináša všetko, čo zaujíma nielen rybárov. Bližšie predstavuje
techniky rybolovu, skryté zákutia na chytanie rýb, ponúka zaujímavé
rozhovory s ľudmi z fachu, ale aj praktické a aktuálne informácie,
ktoré by mal určite poznať každý správny rybár. Relácia je určená
nielen pre vášnivých rybárov, ale aj pre začiatočníkov, ktorí nevedia,
ako a kde začať. Bratislavský kraj totiž ponúka bohaté možnosti športového i komerčného rybolovu. Jazerá, rybníky, či vodné toky. Viac
v Kamere na rybačke.

Heslo Zostaňte doma či nariadenie zákazu vychádzania. Pandémia zdôraznila význam našich domovov, a zároveň
odhalila zraniteľnú skupinu ľudí bez strechy nad hlavou. Kým doteraz boli často „len“ prehliadaní a odsudzovaní,
teraz ich ohrozuje aj riziko nákazy.

Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR

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

KRÍŽOVKA
Jan
Werich

popevok

značka
kozmetiky

pracovná
kombinéza

Pomôcky:
ani, Biel,
Arkas

šaty, oblek

slovenský
polyhistor

španielsky
člen

hmyz
južných
krajín

dedina

povraz
so slučkou

kultúrny dom
(skr.)

svetlofialový
(hovor.)

druh
kukučky

2. časť
tajničky

americký
filmový herec

na iné
miesto
babka,
po nemecky
slovenský
herec

burič,
vzbúrenec

prudká
bolesť
brucha

3. časť
tajničky

osvedčenie
mohutný
zvierací hlas

spoločenská
hra

medzinárodný
kód Egypta

značka motorových olejov

má
vedomosť

syn boha
Dia

mužské
meno

prírodná
kvapalina

meno
Adely

ženské
meno

domáce
zviera

výklenok
v stene

typ
montovaných
domov
New English
Dictionary
(skr.)

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná
vo všetkých balíkoch

ázijský štát

vzácne
tvrdé drevo

1. časť
tajničky

Autor:
Miroslav
Lisál

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

Jan Werich: Čas si vymysleli ľudia, ... (dokončenie v tajničke krížovky)

výrobok
z mlieka

19

československý pesničkár
a básnik

peňažná
poukážka

meno Cruisa

slovenská
obec v okr.
Trebišov

prúdenie
vody
opytovacie
zámeno

exisduješ

americký
vynálezca
žiarovky

4. časť
tajničky

vyrytý obraz
do dosky

pecivál
(expr.)

telúr
(zn.)

predložka

RUŽINOVSKÉ ECHO 4/2021 • Dátum vydania 19. 3. 2021 • 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. Katarína Šimová, Andrej Lančarič, Mgr. Peter Žákovič,
Mgr. Samuel Struss • foto: DNA Production, archív respondentov, Pixabay, Adobe Stock, Freepik.com, Facebook • Redakcia: Mierová 21, 827 05
Bratislava, e-mail: echo@ruzinov.sk • Redakcia nezodpovedá za obsah a gramatickú úpravu inzerátov • Redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov poslancov MZ
• www.ruzinovskeecho.sk • Náklad: 43 300 ks • Distribúcia zadarmo do schránok • Evid. č. 4093/10 • ISSN 1338-9408

Ľudia bez domova sa nemajú kde izolovať
a ich život sa tak v dôsledku pandémie ešte
viac zhoršil. O to cennejšia je v tejto zložitej
situácii práca občianskeho združenia Vagus, ktoré im pomáha dostať sa z ulice. Jedným z problémov je pre nich komplikovaný
prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. V programe STREETWORK ošetruje
OZ Vagus chorých alebo zranených priamo
na mieste, kde sa nachádzajú a v nízkoprahovom centre Domec im v prvej línii pomáha so základným zdravotným ošetrením. V roku 2020 sociálni pracovníci
a pracovníčky Vagusu priamo v teréne –
v uliciach Bratislavy ošetrovali 53 chorých
ľudí a v ošetrovni denného centra Domec
riešili 1 662 návštev ľudí bez domova, ktorí
potrebovali zdravotnú pomoc.
Partnerom mobility Vagusu pri terénnych
službách programu STREETWORK je
Slovnaft. Vďaka tejto podpore v podobe
kariet na tankovanie motorových palív
môžu terénni sociálni pracovníci poskytovať potrebnú pomoc ľuďom bez domova tam, kde sa nachádzajú. V Bratislave je
takmer 400 kontaktných miest, kde Vagus
zasahuje, či už je to priamo záchrana života alebo odborné sociálne poradenstvo,
poskytovanie jedla, teplého oblečenia,
spacákov, či inej individuálnej pomoci.
Spolu s motorovými palivami pre program
STREETWORK dodáva Slovnaft aj dezinfekciu, ktorú Vagus poskytuje svojim pracovníkom aj ľuďom bez domova. Tá veľmi
pomáha hlavne v nízkoprahovom centre
Domec, kam denne prichádza veľa ľudí
a kde je nutné udržiavať vysokú úroveň
hygieny. Dezinfekcia chráni pracovníkov
Vagusu, aj ľudí bez domova.
„Chceme sa takto aspoň trochu podieľať
na potrebnej práci Vagusu. Rieši krízové
situácie ľudí bez domova, v ktorej sa nie
vždy ocitli vlastnou vinou. Navyše, pandémia je pre Vagus aj ich klientov veľkou
komplikáciou,“ uviedol Anton Molnár,
riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s. Popri terénnej práci Vagus prevádzkuje 7 dní
v týždni denné centrum DOMEC a rozvíja
projekty bývania a zamestnávania ľudí bez
domova. Prácu Vagusu môžete podporiť aj
vy svojimi 2% z dane.
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POŠEŇ
LASER THERAPY

DK Ružinov (zozadu)

ATRIUM AMD

	Babuškova 2

ROYAL MEDICAL HEALTH CARE
Sv. Vincenta 6

NIVY
SČK

RMHC 1

Sv. Vincenta 6

Miletičova 59

POLIKLINIKA SAPIENTA

PRIEVOZ
BONUM SALUTEM

	Daxnerovo nám. 5

MEDANTE CLINIC

Mierová 21 (zboku MÚ)

Ružová dolina 18 (Delfín)

SMILE, S.R.O. (bývalá budova Tatra Banky)

PHOENIX CORPORATION

Mierová 34

Parkovisko Miletička, Záhradnícka 58

MUDr. OTO VINCZE

PRESTIGE REALITY

Komárňanská 99

Plynárenská 3D

ŠTRKOVEC
AMFITEÁTER ŠTRKOVECKÉ JAZERO
Drieňová 9

OSTREDKY
PARKOVISKO PRI STUDENT HOUSE
Tomášikova 34

BALIAN
Ďumbierska 32

HBO MEDICAL
Hraničná 18

GROSSMANN PROPERTY
Hraničná 24

TRÁVNIKY
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Ružinovská 6

V TESNOM SUSEDSTVE MČ RUŽINOV
MEDANTE CLINIC
LASER THERAPY
Podpriehradná 3A – exteriér

POLIKLINIKA NOVAPHARM

EVENT MEDICAL SOLUTIONS

Šancová 110

Odbojárov 9

Vajnorská 21

V prípade záujmu o AG, príp. PCR test môžete využiť aj platené testovacie miesta napr. lab.online, rezervacie.agel.sk,
covid-testovanie.sk, rychlotest-covid.sk.
Zoznam je spracovaný na základe údajov zverejnených na webových sídlach Ministerstva zdravotníctva SR a Bratislavského samosprávneho kraja.

