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Milí 
Ružinovčania,
tento príhovor 
píšem len nie-
koľko hodín 
pred prvým 
z a s a d n u t í m 
nového zastu-
piteľstva. Pred 
štyrmi rokmi 
som si netrú-
fal odhadnúť ako to spolu s poslancami 
zvládneme, ale dnes už viem, že zákla-
dom je schopnosť spolupracovať. A práve 
naša vzájomná spolupráca pre mňa bola 
a vždy bude najdôležitejšia. To od nás ľu-
dia očakávajú. Schopnosť hľadať riešenia 
a slušne navzájom komunikovať. 

Rád by som sa poďakoval aj primátoro-
vi Matúšovi Vallovi a županovi Jurajovi 
Drobovi - veľmi si vážim, že ste vždy boli 
Ružinovu aj mne korektnými partnermi 
a som rád, že budeme mať možnosť spo-
lupracovať aj naďalej.

Spolupráca a férovosť neznamenajú, že 
pre každý problém budeme prichádzať  
s rovnakým riešením. Znamená, že bu-
deme počúvať jeden druhého. Že sa 
budeme rozhodovať podľa argumentov  
a nie „za“ niekoho, alebo „proti“ nieko-
mu. Záleží na nás všetkých, ako bude vy-
zerať Ružinov a to nehovorím len o opra-
vených chodníkoch a detských ihriskách. 

Komunálna politika je omnoho nároč-
nejšia ako tá veľká. Riešime totiž to, čo 
trápi našich susedov – ľudí, ktorých den-
no-denne stretávame. Je ťažké pripomí-
nať si, že výtlk na mojej ulici je menší ako 
ten o niekoľko kilometrov ďalej. Je ťažké 
nežiadať, aby sa požiadavky mojich suse-
dov neriešili skôr ako iné. Je ťažké, ak sa 
na  vás sypú výčitky na sociálnych sieťach 
a vy viete, že sa musíte rozhodovať podľa 
závažnosti problému, hoci sa tým roz-
hodne každému nezavďačíte.

Čakajú nás ťažké roky. Energetická kríza 
a dopad rôznych balíčkov výrazne zatra-
sú rozpočtami všetkých samospráv. Ta-
kéto náročné obdobie zvládne len silná 
koalícia 25 poslancov, ktorým záleží na 
tom, aby sa tu Ružinovčanom žilo stále 
lepšie. A verím, že takých 25 poslancov  
v tomto zastupiteľstve máme.

Váš starosta

REFERENDUM 2023
MANUÁL PRE VOLIČA
Na Slovensku sa pripravuje už deviate referendum v ére samostatnosti. Ob-
čania sa ho budú môcť zúčastniť 21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 a odpo-
vedať v ňom budú len na jedinú otázku.  

Na rozdiel od nedávnych spojených volieb 
je z pohľadu voliča hlasovanie v referende 
jednoduchšie. Hlasovať môže vo svojom 
volebnom okrsku (teda v mieste trvalého 
bydliska), alebo hocikde inde na základe 
hlasovacieho preukazu. V prípade, že má 
trvalý pobyt na Slovensku a v čase referen-
da sa zdržiava mimo krajiny, môže požia-
dať obec (mestskú časť), v ktorej má trvalý 
pobyt, o možnosť hlasovať poštou. 

Túto alternatívu môžu využiť aj tí, ktorí 
nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, ale boli zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov. Voliť budú môcť aj tí vo-
liči, ktorí budú v daný deň v karanténe.

Hlasovací preukaz 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacie-
ho preukazu osobne v úradných hodinách 
obce (najneskôr však 20. 1. 2023 do 12:00), 
listom (doručeným na adresu Miestny 
úrad MČ Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 
827 05 Bratislava - najneskôr 2. 1. 2023) 
alebo elektronicky na e-mailovej adrese 
referendum@ruzinov.sk tak, aby žiadosť  
o vydanie hlasovacieho preukazu bola do-
ručená najneskôr 2. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi 
(meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu prí-
slušnosť, adresu trvalého pobytu a koreš-
pondenčnú adresu, na ktorú obec preukaz 
doručí). 

Prostredníctvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu v úradných hodi-
nách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00. 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi 
(meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu prí-
slušnosť a adresu trvalého pobytu). Obec 
zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú 
v žiadosti doporučenou zásielkou do troch 
pracovných dní. 

Aká bude otázka?

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie 
volebného obdobia Národnej rady Sloven-
skej republiky je možné uskutočniť refe-
rendom alebo uznesením Národnej rady 
Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy 
Slovenskej republiky?“ 

Kedy je referendum platné? 

Odovzdanie podpisov a samotné konanie 
referenda ešte nepotvrdzuje jeho platnosť. 
Musí sa na ňom zúčastniť nadpolovičná 
väčšina oprávnených voličov a z toho poč-
tu musí tiež nadpolovičná väčšina prijať 
rozhodnutie, o ktorom sa hlasuje. Ak sú 
tieto podmienky splnené, Národná rada 
vyhlási prijatý návrh rovnako ako zákon. 

Všetky podrobnosti vrátane termínov  
a adries na doručovanie nájdete na webe 
mestskej časti www.ruzinov.sk v časti Re-
ferendum 2023.  

NÁSLEDKY ENERGETICKEJ KRÍZY
ÚRAD BUDE AŽ DO 30. APRÍLA V PIATKY ZATVORENÝ
Určite každý z nás pozná aspoň jedno príslovie o tom, aké je potrebné sporiť si na horšie časy, či pritiahnuť si opa-
sok, keď je zlá situácia. V čase energetickej sa to týka nielen domácností, ale aj štátnej a verejnej správy. Ako sa to 
dotkne našej mestskej časti? 

Na stole je dokument vlády, ktorý aj našej 
mestskej časti dal jasnú úlohu. V admi-
nistratívnych budovách máme od októbra 
2022 do konca apríla 2023, tak ako na ce-
lom Slovensku, dosiahnuť úsporu energie 
minimálne 15 % oproti obdobiu z prelo-
mu rokov 2019 – 2020. 

Verejná správa pritom dlhodobo platí za 
energie (elektrina a teplo) asi pol miliardy 
eur ročne, čo sú skutočne obrovské čísla. 

Telefonicky a e-mailom

Vo verejnej správe je vyše 2500 adminis-
tratívnych budov, ktoré majú potenciál 
na výraznú úsporu energií. A ako sa píše 
vo vládnom dokumente, mnohé boli po-
stavené v rokoch 1951 až 1983, kedy boli 
nízke požiadavky na tepelnotechnické 
vlastnosti stavebných konštrukcií, čo má 
otvárať ešte väčšie možnosti šetriť. Ceny 
elektriny a plynu sú totiž niekoľkonásob-

ne vyššie ako pred rokom. A tak v šetrení 
má ísť štát príkladom.  

Opatrenie sa preto týka aj Miestneho 
úradu Bratislava – Ružinov. Budova na 
Mierovej 21 bude preto každý piatok 
až do konca apríla zatvorená. Ak teda 
plánujete ,či potrebujete navštíviť úrad  
a svoj problém neviete vyriešiť telefonic-
ky, naplánujte si to na iný deň v týždni. 

Zamestnanci úradu však nemajú dovo-
lenku. Ak je to potrebné, kontaktovať ich 
môžete telefonicky, alebo emailom. Všet-
ky kontakty sú zverejnené na webovej 
stránke mestskej časti www.ruzinov.sk, 
kde sú tiež zverejnené stránkové hodiny. 
Radi by sme vás upozornili, že aj v tých 
sme museli urobiť malé úpravy. Sobáše sa 
budú riadiť osobitným predpisom po do-
hode s vedúcou matričného úradu. 

Neplytváme, šetríme

Viaceré opatrenia na úsporu energií sme 
na úrade zaviedli do praxe už dávnejšie. 
Okrem iného sme obmedzili využívanie 
viacerých elektrických spotrebičov, dô-
sledne dodržiavame útlmový režim vy-
kurovania, využívame informačnú kam-
paň a teraz pristupujeme aj k povinnej 
práci z domu v určitom období. 

TAKÝTO BOL RUŽINOV: ČO BOLO PRED "AUTOBUSKOU"
Zóna Nivy bola už v minulosti, pred vyše 
100 rokmi, centrom priemyslu aj doprav-
ným uzlom. Bola tu železničná stanica, 
ktorá sa pôvodne nachádzala na východnej 
strane Karadžičovej ulice medzi Bazovou 
ulicou a Mlynskými nivami. 

Neskôr však železničnú dopravu nahradili 
autobusy, keďže rozsah vlakovej dopravy 
klesal až do úplného zastavenia v roku 1983 
a postupného odstránenia koľají aj samotnej 
budovy autobusovej stanice. Torzo posled-
ných vlečkových koľají odstránili pri rekon-
štrukcii ulice počas výstavby novej autobu-
sovej stanice. 

Ak máte aj vy historické zábery či fotografie 
z Ružinova, pošlite nám ich naskenovan na 
adresu fotky @ruzinov.sk. Radi ich uverej-
níme v ďalších číslach Ružinovského Echa. 

foto: Anton Zámečník

PRIPRAVUJEME PRE SENIOROV 

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV

Pozývame Ružinovčanov, ktorí v mesiacoch január - marec  2023 dovŕšia 80 ro-
kov, 90 a viac rokov na Slávnosť jubilantov. Konať sa bude 2. februára o 10.00 h 
v Cultuse Ružinov. Účasť nahláste do 25. januára 2023 na 02/ 482 84 458 alebo  
eniko.meszaros@ruzinov.sk, príp. osobne na miestnom úrade. 

KONCERTY V NOVOM ROKU

Koncert Nadácie konzervatória sa bude konať  11. januára o 14:30 h.  Swingový kon-
cert LaJana/Her Cats bude 9. februára o 14:30 h. Oba v Cultuse.  

VÝLET DO KÚPEĽOV

Výlet do termálnych kúpeľov BUK v Maďarsku bude 27. februára. Prihláste sa do  
15. februára osobne na miestnom úrade. 
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SERVIS PRE OBČANOV
DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE ROK 2023
Dokedy treba požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa? Za akých okolností môže senior získať príspevok na stra-
vovanie alebo príspevok na dopravu? Dá sa získať príspevok na detský tábor? Kto má nárok na príspevok v náhlej 
núdzi? Kedy treba zaplatiť daň za psa, daň z nehnuteľnosti alebo poplatok za rezidentské parkovanie? Odpovede 
na všetky tieto otázky nájdete v našom článku.

So začiatkom nového roka prichádzajú 
aj nové povinnosti. Okrem pravidelných 
mesačných poplatkov sú to aj také, ktoré 
majú ročný interval. S týmto obdobím 
však súvisia aj rôzne žiadosti. Stáva sa 
vám, že na ne zabudnete? Pripravili sme 
kalendár - prehľad dátumov - dokedy ich 
musíte uhradiť, prípadne aby ste nepre-
meškali zásadnú udalosť. 

JANUÁR  

Daň z nehnuteľnosti

Ak ste sa počas roka 2022 stali majiteľmi 
nehnuteľnosti, do konca januára musíte 
podať daňové priznanie, spraviť to môže-
te v papierovej forme (písomne, prípade 
osobne na adrese Blagoevova 9 v Petržal-
ke) alebo elektronicky. 

Pozor: túto daň nespravuje mestská časť, 
ale hlavné mesto. Podrobné informácie 
ako ho podať nájdete na www.bratislava.
sk (mesto Bratislava – dane a poplatky 
– daň z nehnuteľnosti). Výzvu na platbu 
doručuje magistrát v priebehu mája-júna.

Tip redakcie: Minulý rok magistrát testo-
val veľmi jednoduchú a prehľadnú apliká-

ciu na úhradu dane z nehnuteľnosti. Po 
zaregistrovaní majiteľ dostáva všetky in-
formácie e-mailom a platbu môže uhra-
diť prostredníctvom internetbankingu, 
napríklad aj jednoducho nasnímaním 
QR kódu. Aplikáciu na základe vlastných 
skúseností odporúčame a čakáme na po-
tvrdenie, že bude uvedená do "ostrej" pre-
vádzky.

APRÍL – MÁJ

Prihlášky do MŠ a ZŠ

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa 
koná spravidla v druhý aprílový týždeň, 
konkrétny termín nájdete v dostatočnom 
predstihu na webe mestskej časti, infor-
mujú o ňom aj jednotlivé školy a pod-
robnosti zverejňujeme aj v Ružinovskom 
Echu.

PRIEBEŽNE

Daň za psa

Každý pes musí byť prihlásený do evi-
dencie v mieste, kde sa prevažne zdržia-
va. Po prihlásení dostane známku, ktorú 
kontroluje polícia. Odcudzenie, zničenie 

alebo stratu známky je držiteľ psa povin-
ný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zni-
čenie alebo stratu známky zistil, oznámiť 
obci, kde je pes evidovaný. 

Majitelia psa musia tiež podať daňové pri-
znanie a vyplnené tlačivo treba odovzdať 
na miestnom úrade (Mierová 21) na od-
delení miestnych daní a podnikateľských 
činností. Samotnú daň treba zaplatiť na 
základe rozhodnutia, ktoré bude každé-
mu majiteľovi doručené.

Rezidentské parkovanie

Ružinovčania, ktorí vlastnia auto a majú 
trvalý pobyt v Starom Ružinove, na Ni-
vách a v Ružovej doline, dostanú pred 
uplynutím ročnej lehoty e-mail na ďalšiu 
úhradu za parkovaciu kartu. Podrobnosti 
nájdete na webe www.paas.sk.

Neznalosť neospravedlňuje

Strážiť si termíny je mimoriadne dôležité. 
To, že ste o povinnosti nevedeli, vás ne-
ospravedlňuje. Preto si ani ich splnenenie 
nenechávajte na poslednú chvíľu. Často 
platí, že v termíne musia byť poplatky už 
aj uhradené. 

SPRIEVODCA SAMOSPRÁVOU
ČO ROBÍ MESTO A ČO MESTSKÁ ČASŤ?  
Samosprávne inštitúcie sú už niekoľko desaťročí významnou súčasťou našej spoločnosti, ale ani napriek tomu 
ešte stále ich ľudia nemajú zažité. V Bratislave, ktorú tvoria mestské časti a okrem starostov máme aj primátora, je 
situácia ešte komplikovanejšia. Aký je vzťah medzi mestom a mestskými časťami? Aké sú právomoci obce? Aký je 
vzťah poslancov a mestského, prípadne miestneho úradu? 

Mesto a mestská časť

Napriek často zaužívanému názoru, hlavné 
mesto nie je nadriadeným orgánom voči 
mestským častiam, a teda primátor nie je 
šéfom starostov. Sú to rovnocenné subjek-
ty, ktoré majú len inú pôsobnosť. Mestské 
časti riešia témy, ktoré sú občanom najbliž-
šie, mesto také, ktoré presahujú jednotlivé 
mestské časti – najjednoduchšími príklad-
mi sú napríklad MHD, odvoz odpadu alebo 
verejné osvetlenie. Znamená to, že niektoré 
podnety z Ružinova (a od obyvateľov iných 
mestských častí) budú riešiť na magistráte. 

Ďalším príkladom sú cesty, chodníky, zeleň 
alebo detské ihriská. Zjednodušene – „veľké“ 
cesty, teda také, po ktorých jazdí MHD, sú  
v správe hlavného mesta, tie „menšie“ v sprá-
ve mestskej časti. Výnimkou sú komunikácie 
v súkromnom vlastníctve, tie nemôže opra-
vovať ani magistrát, ani mestská časť. Takéto 
využívanie verejných zdrojov by bolo totiž 
protizákonné. Jedinou výnimkou sú prípa-
dy, kedy obec dostane cesty a chodníky do 
správy (ako napríklad naposledy vo Vlčom 
hrdle).

Deľba moci

Klasické rozdelenie moci na zákonodar-
nú (parlament), výkonnú (vláda) a súdnu 
môžeme použiť aj na úrovni samosprávy. 
V tomto prípade primátor, resp. starosta, 

reprezentujú výkonnú moc a poslanci záko-
nodarnú a žiadna zo zložiek nie je tej druhej 
nadriadená. V praxi to znamená, že primá-
tor/ starosta nemajú právo dávať poslancom 
úlohy a poslanci nemajú právo zasahovať do 
zodpovedností starostu, chodu mestského, 
resp. miestneho úradu a dávať úlohy jeho za-
mestnancom.

Zodpovednosť

Kľúčový rozdiel medzi primátorom/ staros-
tom a poslancami zastupiteľstva je v miere 
zodpovednosti. Primátor/ starosta ako štatu-
tári obce nesú za svoje rozhodnutia priamu 
zodpovednosť. Znamená to, že v prípade po-
rušenia zákona nesú právnu zodpovednosť 
(napr. v podobe zodpovednosti za škodu). 

Naproti tomu sú poslanci súčasťou zastu-
piteľstva, teda kolektívneho orgánu a ich 
zodpovednosť je skôr politická. Ako príklad 
môžeme použiť situáciu, keď zastupiteľ-
stvo odsúhlasí všeobecne záväzné nariade-
nie (VZN), ktoré je v rozpore so zákonom.  
V takomto prípade koná prokurátor a na zá-
klade jeho protestu musí obec uviesť VZN do 
súladu so zákonom. Poslanci, ktorí hlasovali 
za takýto zákon, nijako sankcionovaní nie sú.

Právomoci

Vyjadrenia typu „je to v Ružinove/ v Brati-
slave, tak im to prikážte/ zakážte“, alebo „keď 
sa chce, všetko sa dá“ v prípade štátnych  

a verejných inštitúcií neplatia. Na rozdiel od 
súkromnej sféry, kde môže človek robiť všet-
ko, čo mu zákon nezakazuje, inštitúcie môžu 
robiť len to, čo im zákon dovoľuje. 

Mestská časť tak napríklad nemôže vybu-
dovať zastávku vlaku na konci Ružinova, 
aby ľudia z okolitých obci neprichádzali do 
mesta vlakom, ale musia to urobiť želez-
nice a ministerstvo dopravy. Zamestnanci 
úradu nemôžu prísť a riešiť rušenie noč-
ného kľudu, to je v kompetencii mestskej 
polície, resp. RÚVZ. A starosta nemôže ani 
len tak odvolať riaditeľa školy. Práve tento 
princíp však zabezpečuje, že sa v rukách 
jednotlivých inštitúcií nebude koncentro-
vať neprimerane veľa moci a bude zaistená 
ich rovnováha.

V ČOM SA 
ODLIŠUJÚ?
MESTO (vrátane prenesenej 
štátnej správy)
  ■ mestská hromadná doprava
  ■ verejné osvetlenie
  ■ odvoz odpadu
  ■  vodovody a kanalizácie (okrem 
tých, ktoré patria k nehnuteľnos-
tiam)

  ■ ZUŠ a centrá voľného času
  ■ výber dane z nehnuteľnosti
  ■  vydáva záväzné stanoviská (čo je 
podmienka pre akúkoľvek výstav-
bu)

  ■  koordinácia celomestskej parko-
vacej politiky

  ■  pomoc ľuďom v núdzi (nocľahár-
ne a útulky)

  ■ zariadenia pre seniorov

MESTSKÁ ČASŤ (vrátane pre-
nesenej štátnej správy)
  ■ jasle
  ■ materské školy
  ■ základné školy
  ■ zariadenia pre seniorov
  ■ matrika (rodná, sobášna, úmrtná)
  ■  evidencia pobytov (trvalý, pre-
chodný)

  ■ stavebný úrad
  ■ zariadenia pre seniorov
  ■ daň za psa
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DOTÁCIA OD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
POMOC PRE BICYKLISTOV 
Máte doma elektrobicykel a neviete, kde by ste mu mohli dobiť baterky? 
Urobiť tak môžete aj na dvoch miestach v našej mestskej časti. Väčšinu ná-
kladov pokryli financie z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja. 

Elektrobicykle sú nielen módny trend, 
ale aj rýchly spôsob dopravy po meste. 
Čo však urobiť vtedy, keď modernému  
a smart pomocníkovi dôjde „palivo“? 
Riešenie nájdete aj v Ružinove. Na tr-
hoviskách Miletičova a Herlianska sú 
inštalované nabíjacie stanice pre elektro-
bicykle. 

Väčšinu financií, 75% nákladov vo výške 
vyše 5-tisíc eur, naša mestská časť získala 
z dotácie Bratislavského samosprávneho 
kraja na podporu životného prostredia a 

rozvoja vidieka. Zvyšná suma išla z roz-
počtu mestskej časti. 

Nabíjacie stanice sú univerzálne pre 
viaceré typy elektrobicyklov, súčasne sa 
môžu nabíjať štyri prostriedky a prie-
merná doba nabíjania z 10 na 80% ka-
pacity batérie sú dve hodiny. K výbave 
stanice patria aj dva stojany na bicykle. 
Popri budovaní cyklotrás je doplnková 
cyklistická infraštruktúra spôsobom, 
ako si čoraz viac obyvateľov môže nájsť 
cestu k alternatívnym druhom dopravy. 

KRAJŠIE PROSTREDIE OKOLO NÁS 
ULICU SKRÁŠLIL TRVALKOVÝ ZÁHON   
Pohľad na zeleň na ulici Viliama Figuša-Bystrého bol ešte donedávna akýsi otupný. Trpel totiž nedostatkom druhov. 
To je však už minulosťou. Aj vďaka podpore z dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja. 

Trvalkové záhony na ulici Viliama Figu-
ša-Bystrého sú len jedným z mnohých 
revitalizačných projektov, ktoré sa v Ru-
žinove zrealizovali alebo ešte len plánu-
jú.  V tomto prípade bolo cieľom vytvoriť 
novú zeleň v druhovo chudobnej lokali-
te. Pôvodný trávnik nahradil trvalkový 
záhon s prírodnou mulčovacou vrstvou, 
čím vznikli nielen lepšie podmienky na 
vsakovanie dažďovej vody, ale aj pre ži-
vot hmyzu. A napokon, veľkú úlohu zo-
hráva aj estetická funkcia. 

Na mieste vzniklo šesť trvalkových záho-
nov s celkovou výmerou  225 m2, ktoré 
tvorí 558 overených nenáročných dru-
hov trvaliek a 90 okrasných cesnakov. 
Teplovod, ktorý sa nachádza v danej lo-
kalite, však neumožňuje vysadiť tam aj 
stromy. 

SERVIS:
RUŽINOV PRE RUŽINOVČANOV
Akcie pre rodiny s deťmi alebo seniorov. Pomoc pre Ružinovčanov, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi. Príspevok na 
dopravu pre ZŤP. Čo všetko pre vás môže urobiť mestská časť? Kedy môžete o tieto príspevky požiadať? A na koho 
sa  treba v týchto situáciách obrátiť? 

RODINY S DEŤMI

Príspevok pri 
narodení dieťaťa

Dokedy oň môžete požiadať? - do šiestich 
mesiacov veku dieťaťa. Potom nárok na 
tento príspevok zaniká.

Čo navyše ponúkame? - miestny úrad 
pravidelne organizuje uvítanie do života.

Príspevok 
pre prváčikov

Dokedy oň môžete požiadať? - do konca 
mája školského roka, v ktorom dieťa nastú-
pilo na základnú školu. 

SENIORI

Výlety organizované 
mestskou časťou

Kto sa ich môže zúčastniť? - nepracujú-
ci starobný dôchodca s trvalým pobytom  
v Ružinove, ktorý nie je klientom niektoré-
ho zariadenia sociálnych služieb.

Akou sumou dôchodca prispieva? -  
suma, ktorou seniori prispievajú na výlety, 
závisí od výšky ich dôchodkov. Tí, ktorých 
starobný dôchodok je do 356 eur, prispie-

vajú vo výške 1 euro, do 565 eur prispievajú 
5 eur a nad 565 eur je to 10 eur.

Príspevok na stravovanie

Kto oň môže požiadať? - nepracujúci 
dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove  
s dôchodkom do 600 eur.

V akej výške sa vypláca? - príspevok sa vy-
pláca podľa výšky dôchodku od 0,30 až do 
1,70 eur za obed.

Vianočná večera pre 
osamelých seniorov

Kto si o ňu môže požiadať? - osamelí 
bezdetní dôchodcovia s trvalým pobytom  
v Ružinove.

Kedy sa treba registrovať? - zvyčajne 
počas novembra, presné termíny bývajú 
najneskôr v novembri zverejnené aj v Ru-
žinovskom echu.

Opatrovateľská služba

Kto oň môže požiadať? - seniori  
so stupňom odkázanosti minimálne II.

Čo ponúka? - pomoc v domácnosti, ná-
kupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz 
obeda, pomoc pri osobnej hygiene a pri 

stravovaní, resp. klienti môžu požiadať len 
o dovoz obedov.

RUŽINOVČANIA V NÚDZI

Príspevok na letný tábor 
pre deti v hmotnej núdzi

Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne  
od polovice mája do polovice júna

Príspevok v náhlej 
alebo hmotnej núdzi

Obyvateľ s trvalým pobytom aspoň tri roky 
v Ružinove môže požiadať (za presne špe-
cifikovaných podmienok) o poskytnutie 
jednorazového príspevku vo výške 200 eur, 
resp. 300 eur v prípade, že ide o rodinu.

RUŽINOVČANIA  
S POSTIHNUTÍM

Integračný pobyt 
pre ZŤP deti 
so sprievodcom

Kedy oň môžete požiadať? - zvyčajne od 
polovice mája do polovice júna.

Príspevok na dopravu 

V akej výške sa vypláca? - 2-3 eurá/ jazda 
(špeciálny taxík pre ŤZP občanov, ktorí sú 
trvale odkázaní na prepravu a poberajú 
príspevok z ÚPSVaR a príspevok pre tých 
Ružinovčanov, ktorí ho potrebujú na pre-
sun do zdravotného zariadenia alebo do 
denného stacionára (po splnení podmie-
nok definovaných vo VZN).

Viac informácií o službách, ktoré posky-
tuje miestny úrad, získate osobne alebo 
telefonicky v kancelárii prvého kontaktu, 
alebo na webe www.ruzinov.sk. 

AKCIE PRE 
RUŽINOVČANOV

 ■  koncerty pre seniorov
 ■   workshopy a prednášky pre seniorov
 ■  cvičenie pre seniorov
 ■  detské a seniorské predstavenia
 ■  tvorivé dielne pre deti
 ■  karnevaly a čitárničky pre deti a.i.

INÉ  
SLUŽBY

 ■  zariadenia pre seniorov
 ■   denné centrá (Kaštieľska 30, Párič-

kova, Zimná 1, Ružinovská 38, Na 
úvrati 52)

 ■   právna a mediačná poradňa (pozri 
s. 14) 

02/ 48 284 451 
KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU 

LINKA SOCIÁLNEJ POMOCI

(Prosíme o trpezlivosť pre prípad, že ko-
legovia nebudú môcť okamžite reagovať 
na váš telefonát. V čase úradných hodín 
zároveň vybavujú aj stránky. Budeme 
radi, ak zavoláte znova.)

110 €
príspevok

40 €
príspevok 350 €

príspevok

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie  

a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie?
+421 2 638 101 51

Vozidlo parkuje na tráve? 
Vandalizmus?

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného 
odpadu?

www.olo.sk (vrátane možnosti 
objednať OLO taxi)

Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk

Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950

info@dpb.sk
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REZIDENTSKÉ PARKOVANIE
AKO (NE)PARKOVAŤ VO VNÚTROBLOKOCH 
Koncom októbra sa parkovacia politika v Ružinove rozšírila o ďalšie zóny – Košická-Miletičova-Prievozská a Ru-
žová dolina. Súčasťou tejto lokality je aj niekoľko vnútroblokov, kde platia prísnejšie pravidlá parkovania ako na 
ostatných miestach. Kde sa teda dá a kde nedá parkovať? Môžem parkovať aj mimo vyznačených miest? 

Parkovanie: Rezidenti

Označenie „rezidenti“ znamená, že v tejto 
časti (ulici, vnútrobloku) môžu parkovať 
obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v da-
nej zóne  a majú platnú rezidentskú kartu. 

Nemôžete tu teda zaparkovať ani keď ide-
te na obed do reštaurácie, do posilňovne 
alebo na návštevu ku kamarátom. Toto 
pravidlo platí 24 hodín denne a 7 dní  
v týždni, teda aj cez víkendy a iné autá tu 
nemôžu parkovať ani vtedy, ak by si chceli 
zaplatiť parkovné. 

Vyznačené miesta

Pokiaľ sa vnútroblok nenachádza v zóne 
so zákazom státia, môžete zaparkovať len 
na vyznačenom mieste. Pokutu môžete 

dostať aj v tom prípade, ak parkujete síce 
vo „svojej“ zóne, ale mimo vyznačených 
parkovacích miest.

Cik-cak čiary

Také miesto slúži výlučne na krátkodobé 
zastavenie kvôli vyloženiu a naloženiu to-
varu. Nie je k dispozícii na bežné parkovanie  
a to ani večer a počas víkendov. Za dl-
hodobé státie na takomto mieste môžete 
dostať pokutu.

Kedy treba platiť?

V lokalitách označených „rezidenti“ 
môžu parkovať výlučne rezidenti s plat-
nou rezidentskou kartou. Ostatné mies-
ta, ktoré sú súčasťou regulovaných zón, 
sú v Ružinove spoplatnené v pracovných 

dňoch väčšinou v čase od 14:00 do 6:00 
práve preto, aby zvýhodňovalo domácich 
pri návrate domov. 

Počas štátnych sviatkov sa za parkovanie 
neplatí. Dôležité je však nezabudnúť, že 
od nedelnej polnoci do 6:00, resp. v noci 
medzi dňom štátneho sviatku a pracov-
ným dňom, je parkovanie spoplatnené.

Kontroly parkovania

Pri kontrole dodržiavania pravidiel sa 
využíva princíp objektívnej zodpoved-
nosti, ktorý bol schválený pre účely kon-
troly parkovania. Parkovací asistent alebo 
skenovacie vozidlo rýchlo skontroluje, 
či každé odparkované auto má buď rezi-
dentskú kartu, alebo zaplatenú hodinovú 
tarifu. 

Ak ju nemá, pokuta mu príde domov poš-
tou. Vďaka objektívnej zodpovednosti sa 
každá zóna dá veľmi jednoducho kontro-
lovať viackrát za deň.

VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA
KDE SA RUŠIA A KDE POKRAČUJÚ?
S realizáciou regulovaného parkovania a postupným dopravným značením sa menia aj pravidlá pre vyhradené 
parkovanie. V niektorých lokalitách už dochádza k ich úplnému zrušeniu. Aký je dôvod a aké pravidlá platia  
v jednotlivých zónach? 

Vyhradené parkovacie miesta pre fyzické 
a právnické osoby sa v regulovanej zóne 
RU1 s výnimkou ťažko zdravotne po-
stihnutých osôb (tie sa budú prideľovať 
v štandardnom režime) rušia ku koncu 
tohto roka. 

Vyhradené miesto pre konkrétneho 
účastníka cestnej premávky je totiž naj-

menej efektívnym spôsobom využitia ve-
rejného priestoru v prípade rezidentské-
ho parkovania.

 Jedno miesto totiž využíva iba jedno vo-
zidlo, ktoré má povolenie. Keď tam však 
toto vozidlo neparkuje, miesto je síce 
prázdne, avšak stále blokované a ostatní 
ho nemôžu využívať. Situácia sa tak zru-

šením takýchto vyhradených miest nie-
len zlepší ale aj zjednoduší -  vytvoria sa 
miesta, ktoré budú môcť využívať všetci 
rezidenti a aj návštevníci zóny. 

Čo musí urobiť užívateľ? 

Užívatelia vyhradených parkovacích 
miest v zóne RU1 budú vyzvaní, aby  
k 31.12.2023 odstránili dopravné značenie. 

Vyhradené parkovanie v zatiaľ neregu-
lovaných zónach Štrkovec a Trávniky je 
platné do konca roka 2023, nové žiadosti 
o vyhradené parkovacie miesta sa už ne-
prijímajú s výnimkou osôb ŤZP. V nere-
gulovaných zónach Pošeň a Ostredky sa 
o pridelenie vyhradeného parkovacieho 
miesta ešte dá požiadať, platnosť vyhra-
dených miest bude do konca roka 2024. 
V ostatných lokalitách Trnávka a Prievoz 
sa povoľujú vyhradené parkovacie miesta  
bez obmedzenia.  

SVIATKY NAŠICH ŠTVORNOHÝCH KAMARÁTOV
AKO IM DOPRIAŤ, ALE NEUŠKODIŤ
Najkrajšie sviatky roka sa blížia míľovými krokmi. Vianoce však nebudú dňami  hojnosti len pre nás, ľudí. Do-
priať chceme aj svojim zvieracím miláčikom. Viete však, čím im môžete viac uškodiť ako ulahodiť? A ako sa 
postarať o ich bezpečie, keď počas sviatkov búchajú petardy? 

Počas Vianoce máme všetci na stole rôzne 
pochúťky. Aj švornohému členovi rodiny 
dovolíme akosi viac – motá sa nám pod 
nohami a občas mu doprajeme dobrôtku, 
na ktorej si sami pochutnávame. Viete 
však, že takýmto konaním môžete napá-
chať veľa škody, domácemu miláčikovi 
spôsobiť veľké zdravotné ťažkosti, ktoré 
si môžu až vyžiadať návštevu veterinára? 
Čo by sme teda mali odoprieť štvorno-
hým miláčikom, aby sme počas sviatkov 
nevyrobili problém?

Čokoláda - sladká otrava

Psíčkari tú vetu poznajú - čokoláda je pre 
psíka jed. Práve čokoláda je podľa od-
borníkov najčastejšou ľudskou potravou, 
ktorá spôsobuje psíkom zdravotné prob-
lémy. Teobromín sa z orgamizmu zvierat 
vylučuje len veľmi ťažko.  Vysoký obsah 
tukov v čokoláde môže zase porušiť funk-
ciu pankreasu a pri častom „mňamkaní“ 
dochádza k poruchám srdcového rytmu. 

Kosti

Prvou zásadou je pamätať na to, že va-
rené kosti sú krehké a ľahko sa lámu, 
môže teda poškodiť žalúdok alebo črevá. 
Starším zvieratám môžu kosti spôsobiť 
zápchu. Pes je doslova „zabetónovaný“, 
v tom najhoršom prípade môže hynúť v 
ukrutných bolestiach.  

Kysnuté cesto

V žalúdku psov je totiž ideálne prostredie 
na to, aby sa tam množili kvasinky a tak 
neželaným následkom môže byť, že sa im 
môže zväčšiť žalúdok a znížiť prietok krvi. 
Navyše množiace sa kvasinky vytvárajú 
alkohol, psík tak môže začať zvracať, mať 
zlú koordináciu alebo aj dezorientáciu. 

Medzi nevhodné potraviny patrí aj hroz-
no, avokádo, cesnak, cibuľa, orechy, man-
dle, káva, zemiaky, soľ, huby, mliečne vý-
robky, surové bielko z vajíčka, muškátový 

oriešok a mliečne výrobky s vysokým ob-
sahom tuku. 

Ako ochrániť zviera 
pred hlukom z osláv?

Kým my ľudia oslavujeme, pre naše zvie-
ratá je to stres a strach, ich sluch je totiž 
omnoho citlivejší. Práve v takýchto situ-
áciách je však možné podať im špeciálne 
prípravky na upokojenie. Určite vám po-
radí váš veterinár, ktorý vášho miláčika 
dôkladne pozná. 

Žiadny prípravok však nenahradí váš čas, 
trpezlivosť, výchovu a výcvik. Nezabudnite 
však svojmu zvieraciemu miláčikovi počas 
osláv Nového roka zabezpečiť čo najpokoj-
nejšie prostredie. Vyvenčite ho o niečo skôr, 
unavený tak Silvester možno aj prespí, alebo 
jeho reakcia nebude aspoň tak silná.

Tému sme pripravili v spolupráci s vete-
rinárnou klinikou SpektraVet.

probém: parkovanie na cik-cak miestach 
určených len na vykladanie tovaru

problém: parkovanie mimo vyznačených 
miest a bez oprávnenia

ilustračné foto



 Darček pre každého z nás 

 Vianoce sú pre väčšinu z nás najkrajším obdobím roka a začiatok roka  
 šancou na nový začiatok, príležitosťou robiť veci lepšie a cítiť sa  
 lepšie. Asi nezmeníme celý svet. A pravdepodobne ani tú permanentku do  
 posilňovne v skutočnosti nebudeme využívať. Ale je toho veľa, čo môžeme  
 spraviť pre seba, pre svojich blízkych a pre ľudí, ktorých náhodne  
 stretávame na ulici, v potravinách alebo v čakárni u lekára. 

 Jednoducho... Buďme k sebe slušní. „Ďakujem“ a „prosím“ môžeme používať  
 kedykoľvek, neminú sa nám. Skúsme sa na druhých usmiať. Len tak. Aj keď  
 máme horší deň. Možno oni sa trápia viac ako my.  Používajme pri  
 šoférovaní blinker. Rešpektujme pravidlá. Veď ako by to tu vyzeralo, keby 
si každý robil, čo sa mu zapáči? 

 A napokon... Nájdime si čas na svojich blízkych a prejdime sa po vonku.  
 Žiadna facebooková skupina nám nedá toľko ako tí, ktorých naozaj  
 poznáme, tí, ktorí nás majú radi a to, čo si môžeme overiť na vlastné oči.
 
 Prajeme Vám šťastné Vianoce a pokojný nový rok!

 foto: Tomáš Vašuta
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ROZHOVOR SO PSYCHOLÓGOM 
AKO PREŽIŤ VIANOCE BEZ STRESU
Vianoce by mali byť obdobím pokoja a aj oddychu v rodinnom kruhu. Nebude to tak však pre všetkých. Mnohých 
ľudí v tomto čase prenasledujú negatívne myšlienky, s ktorými sa často vyrovnávajú len veľmi. Ako takej osobe 
pomôcť, sme sa rozprávali so psychológom a riaditeľom internetovej poradne IPčko.sk Marekom Madrom. 

Vianoce by mali byť obdobím, na ktoré 
sa všetci tešíme. Nie je to však u všet-
kých tak. S akými problémami sa stretá-
vate najčastejšie v tomto období? 

Naše skúsenosti z liniek pomoci  
IPčko.sk, Dobrá linka a Krízová linka po-
moci a skúsenosti z krízových služieb Káč-
ko, Klub Machovisko a FLEK klub pouka-
zujú na fakt, že počas  dvoch náročných 
rokov (pandémia koronavírusu, vojna na 
Ukrajine, smrť dvoch nevinných mladých 
ľudí atď.), sme zaznamenali 44% nárast  
v témach pocitov osamelosti, 22% nárast 
v téme myšlienok na samovraždu, 100% 
nárast s témou duševných ťažkostí, 78% 
nárast v otázkach stresu a tlaku na výkon 
a 16% nárast v téme depresie a depresív-
nych symptómov. 

Na linkách pomoci OZ IPčko je dlhodobo 
témou číslo jeden „Pocit osamelosti“. Ľu-
dia majú pocit, že nemajú s kým hovoriť 
o tom, čo prežívajú, čo potrebujú a kým 
skutočne sú. 

Komu sa zdôveriť, ak sa človek v pred-
vianočnom či vianočnom období 
cíti sám? A čo ak sa hanbíme hovoriť  
o probléme?

Je dobré nezostávať so svojimi pocitmi  
a prežívaním osamote. Nebojte sa svojim 
blízkym alebo ľuďom, ktorým dôverujete 
odhaliť to, čo aktuálne cítite, porozprávaj-
te sa o tom, čo prežívajú jednotliví členo-
via rodiny a buďte si navzájom oporou. 
Chce to istú dávku odhodlania a odvahy, 
ale na druhej strane si musíme uvedomiť 

aj fakt, že naši blízki to jednoducho ne-
majú odkiaľ vedieť a zaujať k tomu po-
stoj. Môžete sa pripojiť k online komunite  
a porozprávať sa s ostatnými, ktorí majú 
podobné skúsenosti ako vy.

A kedy ide už o situáciu, že človek pre-
padá depresii a potrebuje pomoc odbor-
níka?

Ak si na našom blízkom všimneme akú-
koľvek zmenu v správaní, zvyklostiach, 
prejavoch či reakciách, nebuďme nevší-
mavý a pomôžme im v tom sa otvoriť. 

My odborníci na duševné zdravie tvrdí-
me, že ak človek prežíva niečo ťažké, stra-
til záujem o veci, ktoré mu predtým robili 
radosť, nič sa nemení k lepšiemu  a trvá to 

viac ako 2 týždne, je čas vyhľadať odbor-
nú pomoc. 

Je nejaká „prvá pomoc“? Veľmi laicky 
povieme, že na chrípku si urobíme cit-
rónový čaj s medom. Čo pomôže v tom-
to prípade? 

Každý z nás je iný a jedinečný. Odlišne 
vnímame a reagujeme na životné situá-
cie a aj v riešení ťažkostí každému z nás 
funguje niečo iné, preto neexistuje uni-
verzálna rada, ktorá by „zaručene“ fungo-
vala. Samozrejme existuje nejaký sumár 
odporúčaní, ktoré spojí za to vyskúšať, 
napríklad: 

Kontakt – hovoriť o tom s ľuďmi ktorým 
dôverujete. Neuzatvárať sa do seba, ale  
s problémom sa zdôveriť.

Hľadanie zmyslu – zamerať sa na tie ob-
lasti, ktoré vás bavia. 

Hranice – stanovovať si hranice, vedieť 
kedy sú veci pre nás ok a kedy už nie. Ne-
musíme mať na seba extréme nároky za 
každú cenu. 

Spánok – oddych je dôležitý, telo ho na-
ozaj potrebuje. Tak ako po psychickej 
stránke, tak aj fyzickej. 

Zdravá strava – môže pomôcť začať sa 
zameriavať na seba, starať sa o seba, za-
ujímať sa.

Cvičenie – choďte sa prejsť, zacvičte si 
jogu, doprajte svojmu telu pohyb, ktorý 
vám pomôže nabudiť sa.

Zoznam  - pokiaľ cítite tlak a stres, je dob-
ré vedieť čo vám tieto pocity spôsobuje. 

Hovoriť „nie“ – je v poriadku niečo od-
mietnuť. Nie je to síce jednoduché, treba 
na tom aj dhšie pracovať, je však potrebné 
sa to naučiť.

Oddych – rovnako ako sú dôležité povin-
nosti, je dôležitý aj oddych. 

Prevziať kontrolu – uprednostnite seba, 
prevezmite kontrolu nad tým, čo žijete, 
nech za vás nerozhoduje niekto iný. 

Súcit so sebou samým – tak ako sa sna-
žíte dávať lásku a podporu ľuďom, na kto-
rých vám záleží, doprajte ju aj sebe.

Byť šťastný  - robte to, čo vás robí šťast-
ným, čo vás baví. 

Je ok nerobiť nič – oddych niekedy môže 
vyzerať ako „nič nerobenie“ a je to v po-

riadku. Aj to je istá forma relaxu, ktorá je 
mimoriadne dôležitá a nemali by sme si 
ju vôbec odopierať. 

Mnohí mladí ľudia následkom tejto 
doby (koronakríza, vojna na Ukraji-
ne, energetická kríza) určite vnímajú 
viaceré problémy v rodine. Môže ísť aj  
o nedostatok financií. Ako sa s tým po-
pasovať? 

Často sa vianočné prípravy a nákupy dar-
čekov vzďaľujú od predstavy „šťastných, 
veselých a pokojných Vianoc, čo spôso-
buje, že sú viac zdrojom stresu ako pote-
šenia. Nie je nezvyčajné, že sa môžu obja-
viť pocity úzkosti, viny a nedostatočnosti. 
Naozaj môže byť užitočné vytvorenie si 
vlastného rodinného vianočného rozpoč-
tu, byť realistickými v tom, čo si môžeme  
a nemôžeme dovoliť, čo vlastne potrebu-
jeme a čo je iba nákupná pasca. 

Na druhej strane, ako má rodina vysvet-
liť fakt, že nemá peniaze? Je riešením 
tajenie problémov a dúfanie v lepšiu 
budúcnosť, alebo je lepšie hovoriť otvo-
rene?

Aj v tomto prípade platí, že je potrebná 
otvorenosť, a to aj voči deťom s použitím 
takého jazyka, ktorý je adekvátny veku 
dieťaťa. Hovorte o tom, aký bude váš na-
sledovný životný a finančný štýl, kým sa 
situácia nezmení na takú, akú ako rodina 
potrebujete. 

Ak máte doma tínedžerov, zapojte ich, 
dajte im pocit zodpovednosti, dôvery, 
rešpektu.  Ukážte im, že vás zaujíma ich 
názor. Ešte predtým ako sa porozprávate 
spoločne s deťmi, dohodnite sa na štýle  
a obsahu komunikácie vy dospelí, aby ste 
mali jasné pravidlá, aby deti necítili ne-
istotu.

Mnohí v nedávnej minulosti prišli  
o svojich blízkych. Na Štedrý večer bude 
teda pri stole prázdne miesto. Každý sa 
so stratou vyrovnáva inak. Ako podať 
pomocnú ruku? 

Strata blízkeho človeka je mimoriadne 
náročná, čo môže ovplyvniť zdravie po-
zostalých a zmenu atmosféry v kruhu 
rodiny. Uznajte stratu a bolesť, ktorú pre-
žívajú, nenúťte ich cítiť sa inak. Ponúkni-
te úprimné vyjadrenie a pochopenie ich 
smútku, dajte im priestor na to, aby ho-
vorili, čo cítia a nevyvíjate na seba tlak, 
že ich smútok musíte vyriešiť, zmierniť 
alebo odstrániť. Viac počúvajte a menej 
hovorte. Ak si nie ste istí, akú podporu 
ponúknuť alebo čo by bolo najvýhodnej-
šie, opýtajte sa „Ako ti môžem pomôcť?“ 

Aj keď sa o duševnom zdraví hovorí stá-
le častejšie, aj tak táto téma stále zostáva 
tabu. Do kedy máme čakať, že sa človek 
s psychickým problémom zdôverí? 

Už to v tomto rozhovore odznelo viackrát, 
ale zmenu naozaj môžeme a musíme uro-
biť my sami v tom, že k témam duševných 
ťažkostí budeme otvorení, nebudeme 
ťažkosti bagatelizovať, práve naopak, bu-
deme hovoriť o nich ako všetkých iných 
zdravotných ťažkostiach, pri ktorých au-
tomaticky siahame po pomoci odborníka. 

V súvislosti s tragédiou v podniku pre 
LGBTI+ komunitu na Zámockej ulici 
v Bratislave zrejme aj mnohí mladí ľu-
dia práve v tomto období rozmýšľajú 
nad tým, ako hovoriť o svojej sexuálnej 
orientácii... 

Povedať niečo tak osobné intímne chce 
naozaj veľmi veľa odvahy a to aj vtedy, 
keď stojíte pred svojimi rodičmi, ktorí vás 
milujú. Pripravte si zázemie na súkromný 
a intímny rozhovor, keď bude pozornosť 
orientovaná iba na vás a na nich. 

Pripravte sa na to, že ich prvotná reakcia 
nemusí byť vôbec taká, akú očakávate.  Aj 
vaši rodičia majú nejaké predstavy a oča-
kávania a budú potrebovať čas, kým spra-
cujú to, čo ste im povedali. Nesúďte ich. 
Vráťte sa k tejto téme po pár dňoch a spý-
tajte sa ich, ako sa v tom celom majú a čo 
by ste pre seba ako rodina mohli urobiť. 

Pre rodičov to naozaj môže byť šokujúca 
informácia, preto by som chcel naozaj po-
prosiť, aby ste boli voči svojim deťom cit-
liví a v tých prvých momentoch a dňoch 
im dali najavo svoju lásku. Ak potrebu-
jete, hovorte o tom aj vy s niekým, kto 
vám tým pomôže prejsť, u nás tak môžete 
urobiť anonymne, nonstop a bezplatne na 
linkách pomoci (www.krizovalinkapo-
moci.sk, 0800 500 333). 

Ako však konať v prípade, že blízki či 
rodina človeka odsúdia, neprijmú? 

Aj na takúto verziu je potrebné sa pripra-
viť, najmä vtedy, keď viete, že vaše rodin-
né prostredie nie je úplne otvorené a tole-
rantné. Vytvorte si záložný plán, zdôverte 
sa blízkym, ktorým dôverujete. 

Uistite sa, že viete, na koho sa môžete 
obrátiť v prípade, že potrebujete dočas-
né bývanie alebo emocionálnu podporu. 
Nezostávajte v tom osamote a v prípade 
potreby kontaktuje aj naše linky pomoci 
– IPčko.sk a Krízovú linku pomoci. 

Odborníci si pripravení vám pomôcť. 
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VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ ŽELANIA 
TÚŽIME PO ZDRAVÍ A POKOJI 
Zdravie, ktoré je najcennejšie. Pohodu, po ktorej tak veľmi túžime. A upokojenie spoločenskej situácie, čo by zna-
menalo ukončenie mnohých konfliktov. Pýtali sme sa známych osobností, čo želajú sebe aj vám v novom roku. 

Martin Gyimesi
operný spevák 

Sebe a mojej rodine by som poprial hlav-
ne pevné zdravie, pretože to je najdôleži-
tejšie. Spoločnosti veľa ľudskosti optimiz-
mu, empatie a súdržnosti. Vážme si jeden 
druhého. Buďte viac spolu, stretávajte sa, 
ľúbte sa! Hľadajme na živote to krásne, čo 
nás bude robiť šťastnými. 

Juraj Stern 
rektor Paneurópskej Vysokej školy 

Rodine a sebe želám hlavne zdravie a po-
hodu. Inštitúcii želám veľa úspešných po-
slucháčov ako aj absolventov. Slovensku 
prajem vládu, ktorá bude skutočne napĺňať 
svoje poslanie, t. j. tak, ako hovoril T. G. 
Masaryk – Nebáť sa a nekradnúť. Dopĺňam 
ešte – skutočne pracovať pre občanov. 

Zdeno Cíger
bývalý hokejista

Želám všetkým aj sebe hlavne zdravie, 
lebo je najdôležitejšie. Každý si to želá  
a každý ho potrebuje. Aby sme sa navzá-
jom rešpektovali a aby sa upokojila situá-
cia v spoločnosti. A aby sme si všetci užili 
sviatky v rodinnom kruhu, kde nás bude 
čo najväčší počet. 

Andrej Wallner
moderátor

Prajem najmä veľa pevného zdravia. 
Zvlášť za posledné dva roky sa ukázalo, 

aký je to pre nás všetkých dôležitý dar. 
Okrem toho si v našej spoločnosti želám 
viac pozitívnej energie a tolerancie, vzá-
jomnej slušnosti a úcty. 

Oľga Belešová
herečka

Želám si, aby sa ľudia vrátili k čestnosti, 
slušnosti a láske. Každý musí začať od 
seba. A želám svetu mier – to je jedno sta-
ré heslo, ktoré sa zdalo byť prežité, no na 
jar začalo byť šokujúco aktuálne. 

Ján Volko
atlét

Do nového roku si pre seba želám len 
zdravie a psychickú pohodu. Pre spoloč-
nosť v podstate to isté, ale v zmysle ukon-
čenia všetkých svetových sporov. Aby si 
ľudia, čo niečo také spôsobujú, uvedomili 
hodnotu ľudského života.

Grigorij Mesežnikov
politológ, prezident Inštitútu pre verejné 
otázky

Do Nového roku by som zaželal veľa zdra-
via, pohody a úspechov v práci a štúdiu 
mojim deťom a vnúčatám, bol by to pre 
mňa ten najcennejší darček, ktorý by som 
nevymenil za nič iné. 

Našej krajine by som zaželal rozvinutie 
výhod vyplývajúcich z demokratickeho 
usporiadania našej spoločnosti a z členstva 
v západnom integračnom spoločenstve. 

Spoluobčanom by som okrem zdravia 
a úspechov poprial väčsí rozhľad, viac 
kritického myslenia a schopnosti odlíšiť 
mýty od  reality, pravdu od lži a úprimný 
a realistický zámer politikov im pomôcť 
od číreho populizmu. Poprial by som tiež 
spoluobčanom, aby sa nenechali zviesť 
Sirénami  autoritárstva,  xenofóbie a ne-
návisti a aby im nechýbala v živote láska, 
ktorú by nielen prijímali, ale aj rozdávali. 

Ondrej Kandráč
hudobník

Moje želanie je naozaj prozaické. Všet-
kým ľuďom želám pokoj. Nech sa tešia 
zo svojich blízkych, vážia si chvíle, ktoré 
robia tento svet zmysluplným. Nech žije-
me v mieri, nielen tom vonkajšom, ale aj 
vnútornom. A nech sa nezabúdame tešiť  
z maličkostí. Pretože z malej mozaiky 
vznikajú veľké príbehy. A keď im pritom 
bude občas vyhrávať aj naša pieseň, bude-
me naozaj potešení.

Vlado Voštinár
moderátor

Každý z nás obyčajne túži po tom, čo 
nemá. Priať vám lásku a šťastie by potvr-
dzovalo, že to nemáme. A to nie je cel-
kom tak. Takže všetkým želám, aby si viac 
uvedomovali krásu života. potom zistíte, 
že láska i šťastie okolo vás poletuje. Len 
v rôznych podobách. Ale je. No a ochra-
ňujte si zdravie, alebo nájdite silu na jeho 
získanie.

Jozef Barmoš
bývalý futbalista a tréner

Spoločnosti želám upokojenie situácie 
celkovo a najmä na politickej scéne a tiež 
ukončenie vojny. Všetkým želám spokoj-
nosť a najmä dobré zdravie, ktoré je také 
potrebné. 

Kristína Kövešová
moderátorka

Všetkým by som nám predovšetkým že-
lala, aby zvíťazila v našich srdciach lás-
ka nad nenávisťou a vo svete dobro nad 
zlom. Nenávisť je totiž tá najnižšia ener-
gia, ktorá existuje, láska tá najvyššia. Ne-
návisť všetko  naokolo ničí, láska však 
dokáže zázraky. Posielam všetkým veľa 
lásky. Objímam vás.

KLASICKÚ HYPOTÉKU DOSTANETE AJ NA 
APARTMÁN V RUŽINOVSKOM NUPPU   
„Aj napriek súčasnej situácii na hypotekárnom trhu má investícia do novostavby v projektoch YIT do budúcna vysoký po-
tenciál,“ tvrdí Ing. Darko Poljak, hypotekárny špecialista spoločnosti YIT Slovakia. Tá aktuálne ponúka posledné voľné apart-
mány Asteri v ružinovskom projekte NUPPU. Bývať vo svojom môžete už budúci rok aj vďaka viacerým možnostiam prefi-
nancovania nehnuteľnosti v atraktívnej lokalite. Hypotekárneho špecialistu sme sa opýtali tie najdôležitejšie otázky, ktoré sa 
zvyčajne riešia pri financovaní bývania.  

Ako by ste zhodnotili súčasný hypo-
tekárny trh a možnosti získania vý-
hodnej hypotéky?

Od začiatku roka 2022 je hypotekárny 
trh turbulentnejší, než na aký sme boli 
počas uplynulých rokov zvyknutí. Situá-
ciu ovplyvňujú rozhodnutia európskych 
a svetových regulátorov. Úrokové sadzby 
v komerčných bankách pravidelne rastú. 
Bez ohľadu na menej priaznivý vývoj 
sú podmienky poskytnutia hypoték na 
Slovensku stále relatívne výhodnejšie  
a dostupnejšie ako v Česku, Poľsku  
či Maďarsku.

Akú pomoc poskytujete v procese 
kúpy nehnuteľnosti klientom?

Spoločne s klientom hľadáme najvhod-
nejšie riešenia financovania bývania. 
Pripravujeme úverové ponuky a žiadosti  
o hypotéku, zabezpečujeme komuniká-
ciu medzi bankou a klientom, prípadne 
rokujeme pri schvaľovaní úveru. Štan-
dardný proces od návštevy predajného 
miesta cez podpis zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve až po schválenie hypotéky 
vieme pre našich klientov uzavrieť zhruba 
do dvoch až štyroch týždňov. Najaktuál-
nejšou možnosťou kúpy nehnuteľnosti 
pred dokončením sú apartmány Asteri  
v ružinovskom projekte NUPPU.  

Platia pri financovaní apartmánov As-
teri rovnaké podmienky ako pri kúpe 
bytu? 

Áno. Apartmán je síce kvalifikovaný ako 
nebytový priestor, ale klient si vie prefi-

nancovať jeho kúpu rovnako ako kúpu 
bytu. Na adrese si môže prihlásiť aj trvalý 
pobyt a užívať si benefity štandardného 
bytu. Vybrané banky poskytnú klientovi 
financovanie bez nutnosti predloženia 
znaleckého posudku. Úverové pod-
mienky je možné dohodnúť s bankou 
ešte pred kolaudáciou projektu. Klient si 
preto vie už dopredu a presne odhadnúť 
výšku mesačnej splátky na najbližšie 
roky. Vybrané banky vedia prefinancovať 
kúpu nehnuteľnosti vo výške 70 až 90 %  
z kúpnej ceny.

Ako môže klient, ktorý si kupuje  
apartmán v obytnom dome Asteri, do-
financovať časť kúpnej ceny, ktorú mu 
nepokryje hypotéka? 

Môže tak urobiť cez komerčné banky, 
ktoré ponúkajú úvery na dofinancova-

nie za zvýhodnených podmienok. Ďalšie 
možnosti sú cez stavebné sporiteľne ale-
bo založením inej nehnuteľnosti do úveru, 
čím sa klient vie dostať na 100 % kúpnej 
ceny. Na dofinancovanie je potrebné pre-
ukázať adekvátny príjem. Pre klienta je 
vždy výhodou, keď disponuje vlastnými 
finančnými zdrojmi vo výške 10 až 20 % 
z kúpnej ceny.

Čo by ste poradili vašim budúcim 
klientom? Ako si vybrať vhodný spô-
sob financovania a ako sa na proces 
kúpy nehnuteľnosti pripraviť?

Bez ohľadu na to, ako sú klienti v oblas-
ti hypotekárneho financovania zdatní  
a zorientovaní, vždy odporúčam poradiť 
sa predtým, než sa rozhodnú pre konkrét-
nu banku. Od roku 2023 prichádzajú do 
platnosti nové sprísnenia Národnej banky 
Slovenska, ktoré obmedzia úverové limi-
ty pre ľudí nad 40 rokov. Napríklad klient 
vo veku 44 rokov si bude môcť požičať 
maximálne 7-násobok svojho čistého 
ročného príjmu, namiesto doterajšieho 
8-násobku. Klienti, ktorých sa toto obme-
dzenie týka, majú do konca roka jedineč-
nú šancu kúpiť si bývanie v projektoch 
spoločnosti YIT. Investícia do týchto mo-
derných novostavieb v atraktívnych loka-
litách má vysoký potenciál. Dlhodobo sú 
jednými z najvyhľadávanejších nehnuteľ-
ností na trhu, čo sa odrazí aj na cene pri 
ich potencionálnom predaji. 

Inzercia
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KEĎ POTREBUJEME  PRACOVAŤ, ALE RUŠIA NÁS SUSEDIA
SUSEDSKÉ VZŤAHY: KTO MÔŽE POMÔCŤ?
Energetická kríza  a úsporné opatrenia nás opätovne vedú k práci z domu. Popri pohodlí, ktoré ponúka, však nará-
žame aj na mnohé problémy, s ktorými sa v úradoch nestretávame. Ako a s kým riešiť, ak suseda počas dňa skáče 
na trampolíne, sused takmer celý deň prefajčí na balkóne a z vedľajšieho bytu sa neustále ozýva štekot psa? 

Všetko je o tolerancii. Čo však jednému 
vôbec neprekáža, druhý nedokáže ak-
ceptovať vôbec. Na koho sa obrátiť, ak je 
predstava o pokojnom bývaní a pokojnej 
práci z domu, pravidelne narúšaná? 

Prerábky bytov 

Keď sme v práci, ani nevieme, čo sa v pa-
neláku deje. Ak však pracujeme z domu 
a najviac nám vyhovuje ticho, miera 
komfortu sa podstatne znižuje. V rámci 
dobrých vzťahov je možné očakávať, že  
o rekonštrukcii bude majiteľ bytu infor-
movať minimálne oznamom v spoločných 
priestoroch. V prípade, že  rekonštrukcia 
trvá pridlho, prekračuje termín a majiteľ 
bytu. resp. stavebník po sebe neupratuje 
spoločné priestory, obráťte sa na správcu. 
Ak máte pocit, že sused robí v byte väč-
šie zásahy ako sú tie, o ktorých ostatných 
informoval, a môže to napríklad narušiť 
statiku domu, môžete sa oficiálnou žia-
dosťou obrátiť na stavebný úrad.

Neporiadok pri smetiakoch

Zvýšený počet obyvateľov kumuluje aj 
väčšie množstvo odpadu. Často sa však 
hromadí aj na kontajnerovom stojisku. Za 
jeho čistotu zodpovedá správca. Ak vidíte 
neporiadok a prípadne máte informácie, 
kto ho spôsobil, obráťte sa na správcu, 
prípadne aj políciu. V opačnom prípade 
sa za vyčistenie platí z domového fondu.  

Zvláštne vône pri varení

Čuchové bunky mnohých ľudí ťažko nesú 
prisilné koreniny a arómy. Vedzte však, že 
ak by to susedovi – kuchárovi smrdelo, 
iste by to nejedol. Možno jemu zase ne-
vonia to, čo cíti na chodbe, keď prekáža 
okolo vášho bytu. Ideálnym riešením je 
otvoriť okno a prečkať túto chvíľu. Ak sa 
situácia opakuje, obráťte sa na správcu, 
aby kontaktoval toho, kto obťažuje okolie.  

Plač a krik detí

Najskôr si je nutné uvedomiť, že všetci 
sme boli kedy deťmi. Hlučne sme sa hra-
li, zákutia bytu nám často slúžili na rôzne 
hry a dupot určite počuli nielen susedia 
bývajúci pod nami, ale možno aj nad 
nami. Je však možné, že máte to nešťastie 
a vedľa vás býva rodina rovno s tromi ne-
spratnými deťmi. Je teda na mieste, aby ste 
sa obrátili na správcu, aby situáciu riešil s 
majiteľom. To sa, samozrejme, netýka ex-
trémnych prípadov, kedy máte oprávnené 
obavy, že za dverami bytu sa odohrávajú 
omnoho závažnejšie veci, ktoré treba rie-
šiť so štátnymi inštitúciami. 

Byt ako telocvičňa

Mnohé prístroje, pre ktoré sme obyčajne 
chodievali do posilňovní, si poniektorí 
už počas koronakrízy zaobstarali aj do 
svojich bytov. Hluk, ktorý vydávajú, však 

mnohých netrápi. Skúste teda nájsť doho-
du, prípadne sa obráťte na správcu alebo 
zástupcov vlastníkov.   

Hluk počas dňa/ žúrky

Väčší hluk či hlasná hudba je niečo, čo 
dokáže veľmi narušiť psychickú pohodu 
aj pracovný výkon. Požiadajte susedov, 
aby rešpektovali vaše pracovné povinnos-
ti a ak to nezaberá, obráťte sa na správcu. 
V čase nočného kľudu, t.j. medzi 22:00  
a 6:00 volajte políciu. 

Domáce násilie

Krik, plač, bitka, vulgárne nadávky, bú-
chanie dverí... situácia sa môže vyvinúť 
až do extrému. V posledných rokoch sa 
navyše výskyt prípadov domáceho násilia 
prudko zvýšil. Ak vidíte, že človek z vášho 
najbližšieho susedského okolia má mod-
riny, rany či zlomeniny, neváhajte kontak-
tovať políciu. 

Fajčenie na balkóne

Po hodinách za počítačom si chcete len 
tak na desať minút vyjsť na balkón, nadý-
chať sa čerstvého vzduchu a narovnať sa, 
ale vždy je tam aj sused z bytu nad vami  
a fajčí? Navyše popol padá na váš balkón? 
Môžete ho upozorniť, aby si dal na svoj 
balkón popolník. Ak nedôjde k náprave, 
požiadajte správcu, aby s ním prehovoril, 
nakoľko sa obávate nielen o svoje zdravie, 
ale aj majetok. Prípadne môže bzť takéto 
správanie upravené v domovom poriad-
ku.

Hra na hudobných 
nástrojoch

Mama, ktorý býva s rodinou v byte nad 
vami, chce mať z dcérky huslistku, tá teda 
celé hodiny doma poctivo trénuje, ale ešte 
stále to nie je na úrovni milánskej La Sca-
la a skôr to ostatných ruší, ako by im to 
spôsobovalo potešenie. Čo s tým, keď by 
ste jej namiesto toho radšej odporučili ša-
chový alebo čitateľský krúžok? Najjedno-
duchšie by bolo dohodnúť sa na časoch, 
kedy bude cvičiť. Ak sú to však celé veče-
ry, riešením by mohlo byť aj s pomocou 
správcu nájsť nevyužité priestory v dome. 
Neváhajte sa na neho obrátiť so žiadosťou 
o pomoc.  

ANTIKVARIÁT
K N I Ž N I C E  R U Ž I N O V

https://antikvariatkr.kniznica-ruzinov.sk

Nová ONLINE služba 

+421 903 494 000
 info@spektravet.sk

VETERINÁRNA  AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

Zdravie našich zvieracích pacientov je pre nás prvoradé. Ďakujeme za dôveru....

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

interná medicína
preventívna medicína
klinické vyšetrenia
vyšetrenie krvi na počkanie
laboratórne vyšetrenia
chirurgia
hospitalizácia
zvierací salón
spolupráca s vet. klinikami 

.sk

Pri online objednávke nad 17€
90-100g Milka zdarma

pizzacarla.sk
pizzacarla.sk

V O L A J T E Z D A RM A

0800 10 20 30
DENNE 10:00 - 22:00

...viac ako len pizza

Najkvalitnejšia pizza v meste

Pizza Carla

2+1 Akcia Pizza za 1€
+ 1,5l Kofola alebo Vinea zdarma

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z RUŽINOVA

www.ruzinovskeecho.sk 
www.tvr.sk

neobmedzený prístup 
k informáciám

archív TV relácií 
 a vydaní ECHA

živé
vysielanie TVR
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James Cash Penney:  Duch Vianoc ...(dokončenie v tajničke krížovky).

� prenájom samotného priestoru
� prenájom kompletného technického vybavenia 
�  v prípade záujmu aj s našim odborným personálom
�  zabezpečenie kompletného spracovania materiálu 

a postprodukcia
� možnosť výroby relácie na kľúč
� návrh a realizácia vášho nápadu
�  objednať si môžete aj odvysielanie samotného 

videa v TVR

TELEVÍZIA RUŽINOV MÁ NOVÉ 
PROFESIONÁLNE ŠTÚDIO

PONÚKAME VÁM HO 
NA PRENÁJOM

Pre viac info nás kontaktujte: 
kancelaria@tvr.sk alebo 0948 439 863

Inzercia

TO JE NÁPAD! POUŽITÝ OLEJ ZO SVIATOČNÉHO 
VARENIA ZLIKVIDUJTE EKOLOGICKY    
Smažíte na oleji alebo si radi pochutíte na nakladanom syre či sušených paradajkách v oleji? Nie ste jediný. Na Slovensku sa 
spotrebuje až 14 litrov kuchynského oleja na osobu ročne. Čo však s použitým olejom? Vyliať ho do výlevky alebo komunál-
neho odpadu by ste rozhodne nemali. Ak ho zanesiete na zberné miesto jednej z 212 čerpacích staníc Slovnaft, využije sa  
v ďalšom spracovaní. 

Vedeli ste, že 1 deciliter oleja dokáže 
znečistiť až 1000 litrov vody? Príroda si 
s nerozložiteľných olejom nedokáže po-
radiť. Vo voľnej prírode je z neho odpad 
škodiaci vode, pôde aj živočíchom. Ani 
vylievanie oleja do výlevky v kuchyn-
skom dreze nie je dobrý nápad. Olej 
obvykle v kanalizačných rúrach stuhne  
a zostane na stenách. Znižuje tak prie-
tok cez kanalizačný systém a môže  
z časti kanalizáciu upchávať. 

Skladovať použitý kuchynský olej 
doma však nechce nikto. Existuje preto 

jednoduchý spôsob ako s ním naložiť. 
Stačí použitý olej z varenia, vyprážania  
alebo v oleji konzervovaných jedál 
zliať do suchej PET fľaše a zaniesť na 
čerpaciu stanicu Slovnaft zapojenú  
v projekte Aj kvapka oleja sa ráta. Ak 
sú v ňom nečistoty, mali by ste ho pre-
cediť alebo prefiltrovať cez sitko, plát-
no či papierový kávový filter. Takto je 
olej pripravený na ďalšie spracovanie  
a z odpadu sa razom stane cenná suro-
vina. Počet zberných miest, kde môžete 
PET fľašu s olejom odovzdať rozširuje-
me aj o iné miesta ako iba „čerpačky“ 

Slovnaft. Napríklad v Bratislave je ta-
kýchto miest dokopy už 29.

Z použitého kuchynského oleja ďalej 
spracovatelia pre bratislavskú rafinériu 
vyrábajú biozložku do motorovej nafty. 
Vďaka tomu sa nielen znižuje podiel 
odpadu v prírode či na skládkach, ale 
aj množstvo vyprodukovaných sklení-
kových plynov z výroby palív. Od roku 
2011 Slovnaft takto vyzbieral už viac 
ako 407 ton oleja. Všetky informácie, 
kde a ako môžete olej odovzdať nájdete 
na www.slovnaftludom.sk.
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so 14:00
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 

Mimi a Líza: Záhada vianočného 
svetla

Vstup zadarmo pre rodiny Ružinova.

str 13:30  
VIANOČNÝ KVÍZ

Kvíz pre seniorov s vianočnou 
tematikou

BRATISLAVA HOT SERENADERS
Hot-jazzová hudba 20. a 30. rokov

vstupenky v sieti Ticketportal.

pia 17:00
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE

VYROBTE SI EKO VRECKO
Registrácia na www.cultusruzinov.sk

NA SRDCI MI HRAJ                                                                                                                                     
Hudobný príbeh nesmrteľného 

Karola Duchoňa.
www.nasrdcimihraj.sk

po 17:00
MIKULÁŠ V RUŽINOVE 

Program pre deti
Park Andreja Hlinku.

po 14:00
RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV

Betlehemské svetlo komédia ČR, 
vstup zadarmo pre seniorov  

z Ružinova.

pia 17:00
VYROBTE SI GOMBÍKY

Registrácia na www.cultusruzinov.sk

Kaštieľska 30

SDPRIEVOZ

VIANOČNÉ
PODUJATIA

pia 18:00
VAŽECKÉ VIANOCE

Vianočné vystúpenie folklórneho 
súboru Karpaty.

8:00 – 20:00
ČARO KOVAČICKEJ INSITY

Výstava obrazov slovenského insist-
ného umenia zo Srbska.

str 14:30
NOVOROČNÝ KONCERT  

PRE SENIOROV
Koncert pre ružinovských seniorov.

Vstup voľný.

ne 16:00
ADVENT V RUŽINOVE

Rozsvietenie adventnej sviece.

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

9. 12. 2022

1.12. – 21. 12. 2022

17. 12. 2022

14. 12. 2022

11. 1. 2023

4. - 11. a 18. 12. 2022

19. 12. 2022

27. 1. 2023

viac termínov

6. 12. 2022

18. 12. 2022, 22. 1. 2023

13. 1. 2023

28. 1. 2023 SO 19:00
PLES RUŽINOVČANOV

Viac informácií na www.cultusruzinov.sk


