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Milí 
Ružinovčania,
pred niekoľkými 
dňami som sa so 
skupinou pri-
mátorov, staros-
tov a županov 
zúčastnil novo-
ročného prijatia 
u prezidentky 
Zuzany Čaputo-
vej. Veľmi si vážim jej slová o tom, ako sú 
v mnohých prípadoch práve samosprávy 
tými, ktoré dnes štát držia nad vodou  
a ako by s nimi mal štát počítať nielen 
vtedy, keď potrebuje ich pomoc v čase 
kríz, ale aj vtedy, keď sa pripravujú záko-
ny, ktoré majú vážny dopad na ich fungo-
vanie a rozpočty. 

Kiež by si ich vzali k srdcu aj iní pred-
stavitelia štátu, ktorí posledné mesiace  
a roky robili presný opak toho, na čom sú 
postavené úspešné krajiny - centralizova-
li, samosprávam jednou rukou pridávali 
úlohy a robotu a druhou rukou zároveň 
uberali peniaze a kompetencie.

Jedno ťažké obdobie je za nami, pred 
nami sú však žiaľ roky, ktoré budú ešte 
ťažšie a zložitejšie. Za samosprávu však 
budeme veľmi radi, keď na strane štá-
tu budú predstavitelia ochotní počúvať  
a komunikovať, aby aj naše odborné ar-
gumenty a skúsenosti pomohli Sloven-
sku zvládnuť náročné skúšky a prekážky, 
ktoré nás čakajú. Nikto nevie, ako tento 
začínajúci rok 2023 dopadne, aké pre-
kvapenia nám prinesie a čo bude na jeho 
konci. Chaotický svet okolo nás sa mení 
tak rýchlo, že odhadovať, čo bude v de-
cembri, je ako veštiť z krištáľovej gule.

A na záver jedna pracovná... Od nového 
roka fungujeme na úrade v obnovenej 
zostave a vo funkciách zástupcov sta-
rostu budú pôsobiť Martin Patoprstý  
a Marek Machata. Oboch si veľmi vážim 
a som rád, že ich v tomto zložitom obdo-
bí budem mať po boku.

V rukách držíte prvé tohtoročné číslo 
Ružinovského Echa, a tak dovoľte mi za-
želať vám v novom roku zdravie, šťastie  
a lásku. A k tomu navyše pokoj, dostatok 
rozumu a za každý splnený sen aspoň je-
den nový, lebo snívať stále treba. 

Váš starosta

SAMOSPRÁVA
ZÁSTUPCOVIA ZMOS U PREZIDENTKY
Tradičného novoročného prijatia predstaviteľov samospráv u prezidentky 
Zuzany Čaputovej sa zúčastnili aj zástupcovia Združenia samosprávnych 
krajov SK 8, Únie miest Slovenska a za Združenie miest a obcí Slovenska aj 
ružinovský starosta Martin Chren. 

Bolo by prospešné, ak by štát so samosprá-
vami rátal nielen v dobe krízy, keď potre-
buje ich pomoc, ale aj vtedy, keď prichádza 
k rozhodnutiam výrazne ovplyvňujúcim 
ich rozpočty a kompetencie. Týmito slo-
vami Zuzana Čaputová ocenila pôsobenie 
samospráv a zároveň aj poukázala na pre-
kážky, ktorým musia čeliť. 

„Hoci nemám možnosť priamo ovplyv-
niť rozhodnutia iných politických hráčov, 
urobím všetko pre to, aby som samosprávy 

ochránila od dosahov zákonov, ktoré sú  
v kolízii s ústavou," povedala prezidentka 
a pokračovala tým, že pre činnosť samo-
správ je nevyhnutná politická stabilita, 
predvídateľnosť rozhodnutí vlády i stabil-
ný systém financovania.

Vo svojom príhovore tiež zdôraznila výz-
nam samospráv pri správe vecí verejných 
a pripomenula, aké náročné situácie musia 
riešiť – ako pomoc množstvu utečencov  
z Ukrajiny alebo energetická kríza.

POLÍCIA RADÍ 
ABY VÁS NEOKRADLI PODVODNÍCI... 
Seniori patri v spoločnosti medzi najzraniteľnejšie skupiny osôb. Veľmi 
dobre to vedia aj páchatelia trestných činov. Polícia opakovane upozor-
ňuje na ich metódy. Obeťou sa však môžu stať aj mladšie ročníky. Ako sa 
tomu vyhnúť? 

V posledných mesiacoch sa zvýšil počet 
prípadov, kedy seniori vyhodili svoje cen-
nosti páchateľovi, ktorý stál pod oknom 
pred ich bytovým domov. 

Peniaze vyhodené z okna

Čo si vlastne tento podvodník vymyslel  
a ako prebieha takýto podvod? 

1. Najskôr páchateľ zatelefonuje seniorovi 
na pevnú linku.

2. Predstaví sa ako policajt, prípadne vy-
šetrovateľ.

3. Potom seniora presvedčí, že do jeho 
bytu idú zlodeji.

4. Prikáže mu, aby zbalil peniaze a cennos-
ti do tašky a vyhodil ich von oknom, kde 
sa o ne postará ďalší policajt. Namiesto po-
licajta však pod oknom stojí zlodej, ktorý 
peniaze a cennosti zoberie.

Čo radí polícia? Ak máte akékoľvek po-
chybnosti, zavolajte na políciu na tel. čís-
lo 159, alebo svojim blízkym a poraďte sa  
s nimi.  

Kúpená "láska"

Láska je mocná čarodejka. Dokonca až 
taká, že nás môže pripraviť o celú kôpku 
peňazí. Najnovšie na to doplatila 57-ročná 
Bratislavčanka, ktorá údajnému vojakovi 
OSN v Jemene poslala až 250-tisíc eur. 

Čím tento podvodník ženu presvedčil?

1. Muž, ktorý tvrdil, že je vojak armády 
OSN v Jemene, jej napísal na sociálnej sieti.

2. Rôznymi príbehmi si u ženy získal dô-
veru.

2. Žena mu postupne prostredníctvom 
elektronického bankovníctva poslala až 
250-tisíc eur.

3. Aj keď sa žena zdôverila svojmu part-
nerovi, o financiách mu nepovedala. Až 
neskôr, keď nadobudla pocit, že ide o pod-
vod, obrátila sa na políciu

Čo radí polícia? Polícia upozorňuje, že 
počítačovo zruční podvodníci dokážu pô-
sobiť dôveryhodne a príbeh o  „vojakovi 
na misii“ použili podvodníci už viackrát. 
Preto nedôverujete každému na sociálnej 
sieti a dobre si premyslite, komu pošlete 
svoje peniaze. Najmä ak ide o neznámu 
osobu zo zahraničia. Vypátrať ju je takmer 
nemožné.

Pomôžte odhaliť podvody

Ak máte informácie o takýchto a podob-
ných prípadoch, obráťte sa na políciu. 
Môžete tak zabrániť tomu, aby podvodníci 
obrali o majetok ďalších dôverčivých ľudí. 
Políciu môžete požiadať, aby vašu totož-
nosť nikomu neprezradili. Napísať im mô-
žete na sociálnej sieti, alebo zatelefonovať 
na číslo 158. KALENDÁR

1. feb.   Poslanecké stredy: 
 Michal Gašaj (Nivy)

8. feb.   Poslanecké stredy: 
 Tomáš Alscher (Starý Ružinov)

14. feb.  Cestovateľské kino  
 Cyprus (16:00  - malá 

sála DK Ružinov)

15. feb.  Poslanecké stredy: 
 Miroslav Bílik (Ružová dolina)

22. feb.   Poslanecké stredy: 
 Michaela Biharyová (Trávniky)

28. feb.   Workshop Zahrievacie 
vrecúška (15:30 - dolný 
vestibul DK Ružinov)

1. mar.   Poslanecké stredy: 
 Peter Herceg (Pošeň)

8. mar.  Poslanecké stredy: 
 Ján Buocik (Prievoz)

Upozornenie
Workshopy: Prihlásiť sa môžete v kancelárii prvého kontaktu 

(sociálne oddelenie) na Miestnom úrade, Mierová 21. 

Poslanecké stredy: Vzhľadom na rekonštrukciu miestneho úradu 
vás prosíme, aby ste si s konkrétnym poslancom najskôr 
e-mailom alebo telefonicky potvrdili miesto stretnutia. 

SERVIS PRE 
OBČANOV

KONCERT PRE 
SENIOROV

Máte radi atmosféru swingu, mo-
derného jazzu a blues? Preneste 
sa do tejto atmosféry na koncerte, 
ktorý bude vo štvrtok 9. februára 
o 14:30 vo veľkej sále DK Ružinov. 
Popoludním bude sprevádzať hu-
dobné zoskupenie La Jana and Her 
Cats. Vstup je voľný. 

SLÁVNOSŤ 
JUBILANTOV

Pozývame všetkých Ružinovčanov, 
ktorí dovŕšili 80, 90 a viac rokov, 
na Slávnosť jubilantov. Prihlásiť sa 
môžete osobne alebo telefonicky 
do 25. januára v kancelárii prvého 
kontaktu (sociálne oddelenie) na 
Miestnom úrade, Mierová 21. 

Slávnosť bude 2. februára vo veľkej 
sále Domu kultúry Ružinov, presné 
informácie dostanú prihlásení Ruži-
novčania.

VÝLET PRE SENIOROV

Už 27. februára je naplánovaný 
výlet seniorov do termálnych kú-
peľov BUK v Maďarsku. Prihlásiť 
sa môžete do 17. februára osobne  
v kancelárii prvého kontaktu (so-
ciálne oddelenie) na Miestnom úra-
de, Mierová 21. Výška poplatku zá-
visí od výšky starobného dôchodku. 

OČAMI RUŽINOVČANOV
ČO PREZRADILI O OSLÁVENCOVI GOLONKOVI?
Meno Jozef Golonka je známe nielen v hokejovom svete. Legendu jedného z najpopulárnejších slovenských športov 
pozná azda každý. 6. januára oslávil 85 rokov. Čo ho spája s Ružinovom?

História Ružinova - to nie sú len budovy 
a miesta. Sú to aj ľudia, ktorí menili tvár 
Slovenska, uspeli vo svojich odboroch, prí-
padne robili prácu, ktorá ľuďom prináša-
la a často dodnes prináša radosť. Jedným  
z nich je aj Jozef Golonka. 

Túžil byť pilotom stíhacieho lietadla. As-
poň letecké modely – ako povedal kedysi 
– staval u saleziánov, kde aj miništroval. 

„Všetci chudobní z našej ružinovskej štvrte 
sme tam vyrastali. Aj herec Július Pántik, aj 
moji spoluhráči.“ Golonka napokon skon-
čil pri hokeji. Začal s ním, keď mal štyri 
roky. V minulosti prezradil, že hokejky si 
vyrábal z debničiek, ktoré našiel na ulici. 

„Vyrastal na uliciach Prešovská, Kvačalo-
va a okolie Miletičky,“ napísal o ňom Ivan 
na sociálnej sieti. Na Kvačalovej chodil do 

školy, na trhovisko chodí podľa Ružinov-
čanov „Žiletka“ ešte aj dnes. Prezývka mu 
prischla podľa toho, že na ľade bol ostrý. 
Aj keď dosiahol mnohé úspechy, v NHL si 
nikdy nezahral. „Každý rok som mal po-
nuky, ale nás tam nepustili,“ zaspomínal 
si majiteľ viacerých medailí z olympiád aj 
svetových šampionátov, člen Siene slávy 
IIHF, Siene slávy slovenského, nemeckého 
aj českého hokeja. 

zdroj:  FB MCH
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OBNOVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
NOVÁ PODOBA JAZERA ROHLÍK
Začiatkom roka 2021 ste sa mohli zapojiť do dotazníkového prieskumu o tom, ako by malo vyzerať okolie jazera 
Rohlík. Prioritou mestskej časti vždy bolo, aby bol zachovaný súčasný charakter miesta, ktorý je v porovnaní s neďa-
lekým Štrkovcom viac prírodný a pokojný. Koncom roka predstavil Metropolitný inštitút Bratislavy architektonickú 
štúdiu na obnovu tejto lokality.

V areáli pribudnú chodníčky, vďaka kto-
rým sa návštevníci budú môcť prejsť oko-
lo celého jazera. Dnes to nie je možné, 
pretože časť brehu je oplotená. Význam-
nou súčasťou jazera sa stane aj Pamätník 
obetiam pandémie.

Architekti v štúdií navrhujú vytvoriť sieť 
7 mól a chodníkov okolo celého jazera, čo 
momentálne v areáli chýba a ľudia sa ne-
vedia pohodlne prejsť okolo vodnej plo-
chy. Okrem novej výsadby stromov pri-
budne aj mokraď a špeciálna oddychová 
záhrada v tesnej blízkosti nemocnice, kto-
rá bude určená zdravotníkom, pacientom 
a ich rodinným príslušníkom na relax či 
terapiu. Pôjde o citlivé zásahy, ktoré pod-

poria biodiverzitu a rozvoj fauny i flóry. 
Zároveň breh jazera bude mať aj naďalej 
svoju intimitu a zostane ochránený pred 
aktivitou človeka. Minimalistický mobili-
ár na sedenie nebude pôsobiť dominant-
ne, ale má splynúť s okolím. 

Zároveň tu vyrastie pamätník obetiam 
COVID-19, ktorého podoba vzišla z vý-
tvarno-architektonickej súťaže Metropo-
litného inštitútu. Za víťazným návrhom 
umeleckého diela, ktoré má pripomínať 
obete pandémie, stojí český architekt 
Radek Taláš. Ponúkol nadčasovú ideu  
v podobe vĺn na vodnej hladine. Na sied-
mich mólach, ktoré vzniknú v okolí jazera  
v rámci plánovanej revitalizácie, navrhol 

Taláš inštalovať zariadenia, ktoré doká-
žu rozvlniť hladinu jazera. Vlny aktivuje 
človek tým, že sa postaví na vyznačené 
miesto na móle. Podľa autorových slov 
môžu vlny symbolizovať náhlu hrozbu, 
ale aj liečenie rán.

PÝTALI STE SA
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA V RUŽINOVE  
Každým rokom sa Bratislava mení, pribúda nová výstavba – bytové domy, infraštruktúra, ale aj verejné priestran-
stvá. Jednou z najžiadanejších častí mesta je práve Ružinov. V uplynulých týždňoch a mesiacoch získalo súhlas 
magistrátu niekoľko nových stavieb. Získanie záväzného stanoviska hlavného mesta znamená, že ak stavebník 
splní všetky určené podmienky, nič mu už v ceste nestojí.

Ružová dolina

V susedstve trhoviska Miletičova, na mies-
te dnešného Kovoprojektu, vyrastie nový 
polyfunkčný objekt Nový trh. Budú ho tvoriť 
dve časti – nižšia, 14-podlažná v tvare brá-
ny s otvorom do úrovne deviateho podlažia,  
a vyššia – 20-podlažná veža. Od nižšej časti 
ju bude deliť päťpodlažný objekt s verejnou 
obchodnou pasážou. Pod celým objektom 
má vzniknúť trojpodlažné podzemné parko-
visko so 440 parkovacími miestami a deväť 
ich bude vybudovaných na ulici ako náhrada 
zrušených pozdĺžnych stojísk v dôsledku zo-
bojsmernenia ulice Ružová dolina. Práce by 
sa mali začať v roku 2024 a výstavba by mala 
byť hotová za tri roky.

Štrkovec

Ďalšou stavbou, ktorá pribudne v Ružinove, 
bude polyfunkčná budova pri Heliose na 
Herlianskej ulici. Má mať jedno podzemné  
a šesť nadzemných podlaží a vznikne tam 20 
bytov a 8 ďalších priestorov, ktoré budú plniť 
funkciu bývania. Podzemná garáž bude mať 
kapacitu 57 stojísk a ďalších 13 bude vonku 
pri budove.

Prievoz

Na rohu Prievozskej a Tučkovej ulice, me-
dzi prevádzkou McDonald´s a Centrom pre 
liečbu drogových závislostí, vyrastie nová 
centrála spoločnosti LIDL. Stavba má mať 
jedno podzemné a päť nadzemných podla-
ží (s jedným ustúpeným). V podzemí bude 
garáž so 71 parkovacími miestami a ďalších 
220 ich bude na pozemku pred samotnou 
centrálou. 

Táto výstavba susedí s pozemkom, na kto-
rom by podľa platného stavebného povole-
nia malo vyrásť obchodné centrum Prievoz 
– jednopodlažný objekt s povrchovým par-
koviskom, ktorý mal byť podľa pôvodne avi-
zovaných plánov dokončený koncom roka 
2023.  

Budúcnosť pre 
Mlynské nivy

Podmienkou pre vydanie záväzného sta-
noviska je súlad s územným plánom. Podľa 
informácií Metropolitného inštitútu dosta-
lo hlavné mesto minulý rok 16 žiadostí od 
rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu 
územného plánu. Na základe tohto dopy-
tu zverejnilo mesto návrh zadania pre ur-
banistickú štúdiu Mlynské nivy. Týka sa 
územia s rozlohou 138 hektárov, ktoré je 
vymedzené ulicami Košická, Prievozská, 
Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most  
a Prístavná a kde by časom mohlo pribudnúť 
až 20-tisíc obyvateľov.

Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti  
v rámci verejného priestoru navrhovaný 
mestský bulvár primárne určený pre elek-
tričkovú trasu, cyklotrasu a peší pohyb, aký 
Bratislava doteraz nemá. Bulvár majú dopĺ-
ňať komorné námestia so vzájomne prepo-
jenými ulicami. Štvrť by mala mať blokovú 
zástavbu a vznikne tu tiež sieť verejných par-
kov. Dôležitú úlohu hrajú dobré prepojenia  
k nábrežiu Dunaja, zimnému prístavu,  
k zóne Chalupkova, k Ružovej doline  
a Prievozu. Celý návrh je dostupný na webe  
www.bratislava.sk, prípadne www.mib.sk  
a verejnosť ho môže pripomienkovať do 
utorka 7. februára 2023.

PRÁVNA PORADŇA PRE SENIOROV

Konzultácie pokračujú už v októbri!

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

Registrácia: 0948 759 488 (stredy 15:00 - 17:00) 
Advokátska kancelária LD LEGAL poskytuje mestskej časti svoje služby bez nároku na akýkoľvek honorár.

foto:  Nový trh - vizualizácia

zdroj:  MiB

PROCES POVOĽOVANIA

Vydanie povolenia na výstavbu je 
proces, ktorý trvá celé mesiace. 
V  rôznych fázach sa do neho môžu 
zapojiť aj občania a  pripomienkovať 
či namietať ho. Platí, že čím skôr, tým 
lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá 
ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je 
už do veľkej miery technická záleži-
tosť a  zastaviť stavbu v  procese jeho 
vydávania je takmer nemožné.

1. Posudzovanie EIA – Minister-
stvo životného prostredia a  okresné 
úrady posudzujú vplyv navrhova-
nej stavby na životné prostredie. Do 
tohto procesu sa môže zapojiť každý 
občan. Výsledkom môže byť aj nedo-
volenie stavby, alebo stanovenie prís-
nych podmienok na jej výstavbu.

2. Vydanie záväzného stanoviska 
– stanovisko vydáva hlavné mesto. 
Ak dá kladné stanovisko, jeho roz-
hodnutie je pre mestskú časť záväzné 
a  osvedčí tým, že stavba je v  súlade 
s územným plánom. .

3. Vydanie územného rozhod-
nutia – Platné územné rozhodnutie 
dáva developerovi právo umiestniť 
stavbu presnej veľkosti na pozemok. 
Účastníkmi územného konania 
môžu byť obyvatelia dotknutí výstav-
bou, ale aj všetci tí, ktorí boli účast-
níkmi posudzovania EIA. Kľúčovým 
parametrom pre vydanie územného 
rozhodnutia je súhlas primátora – 
kladné záväzné stanovisko.

4. Vydanie stavebného povolenia 
– V  stavebnom konaní už stavebný 
úrad zväčša posudzuje len splnenie 
technických podmienok konkrét-
nej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu 
v  tejto fáze procesu je už len mini-
málna.

5. Kolaudácia – Pri dokončenej 
stavbe skúma stavebný úrad, či boli 
splnené všetky normy, zákony a  po-
žiadavky, aby bolo stavbu možné za-
čať užívať. 
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Súkromná ortopedická ambulancia zameraná na pohybový aparát, kolená a bedrá* 

Zdravotné stredisko na Trnávke v Bratislave, ul. Pavlovičova 3

www.ortoinova.sk

•	 Rýchle	objednanie	=	rýchla	úľava	od	bolesti	kolien	
a bedier

•	 Aplikujeme	iba	kvalitné	injekcie	do	kolien	a	bedier

• Jediná	ambulancia	v	SR,	ktorá	aplikuje	vysoko	
účinný	fibrínový	derivát	s	obsahom	hojivých	 
cytokínov	prispievajúcich	k	dlhšej	životnosti	 
kolena,	bedra,	ramena	a	iných	kĺbov.

•	 Vyšetrenie	osteoporózy	denzitometrom* s	plnou	úhradou	pacienta

0948 395 168

Pomáhame  
zachrániť vaše kĺby  

pred operáciou

INZERCIA

STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ
KEDY JE MOŽNÉ VYRÚBAŤ STROM?  
Výruby stromov patria medzi najčastejšie podnety občanov. Pokiaľ nie je 
zlomený po búrke, prípadne úplne vyschnutý, na každú požiadavku na 
jeho odstránenie príde minimálne taký istý počet žiadostí o jeho zachova-
nie. Za akých podmienok je teda možné strom vyrúbať?

Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla 
Ružinovského Echa sa na sociálnych sieťach 
objavila fotka s popisom: „Tento veľký strom 
práve ničia orezávači... treba odstrániť hubu 
na kmeni pri zemi, aby prežil!!!“. Odpoveď 
prišla priamo v diskusii – odstránením dre-
vokaznej huby sa strom nevylieči. Bežné 
dreviny nie sú voči drevokazným hubám 
odolné, jedinou výnimkou je dub. Z jedného 
napadnutého stromu sa ochorenie môže šíriť 
ďalej a napríklad majitelia ovocných sadov 
veľmi dobre poznajú prípady, kedy jeden ta-
kýto strom zničil celú výsadbu.

Na území Ružinova sa nachádza približne 
45-tisíc stromov, ktoré postupne prechádza-
jú dôkladnou pasportizáciou a tá zahŕňa aj 
dôsledné zmapovanie zdravotného stavu 
a nastavenie primeraného ošetrenia, resp. 
návrhu na výrub, v prípade, ak by už ne-
bolo efektívne a strom by mohol ohrozovať 
zdravie a majetok ľudí. To je aj dôvod, prečo 
sa najčastejšie stromy odstraňujú. Napriek 
často opakovanému názoru totiž neplatí, že 
"zelený strom je zdravý strom" a podobne 
nebezpečné sú situácie, kedy koreňový sys-
tém nemá dostatok priestoru a strom prime-
ranú stabilitu. 

S výnimkou situácií, ktoré vyžadujú okamži-
tý zásah, však musí každému výrubu pred-
chádzať výrubové konanie. Nerieši sa priamo 
na základe individuálnych žiadostí, postup 
presne vyplýva zo zákona. Samotné výruby 
sa vykonávajú v období vegetačného pokoja, 
od 1. októbra do konca februára, tj. v čase, 
keď na stromoch nehniezdi vtáctvo. Vždy sa 

snažíme o čo najskoršiu náhradnú výsadbu, 
ak je to možné.

Viaceré podnety sa týkajú suchých stromov, 
ktoré sú orezané „na pahýľ“. Kvôli nedávnej 
zmene legislatívy sa aj odstraňovanie celkom 
vyschnutých drevín musí riešiť cez výrubové 
konanie, čím sa čas predlžuje (ani samotné 
získanie rozhodnutia o výrubovom konaní 
totiž neznamená, že je možné odstrániť ho 
napríklad v auguste). Práve preto sa vykoná-
va orez tak, aby neboli ohrozené bezpečnosť, 
zdravie a majetok. Je to však dočasný stav, 
kým nie je ukončené výrubové konanie.

Postup pri žiadosti o výrub:

1. podanie žiadosti (občania/ firmy/ inštitú-
cie – odbor životného prostredia príslušnej 
mestskej časti

2. zverejnenie oznámenia o začatí konania 
na úradnej tabuli

3. vykonanie obhliadky

4. vydanie rozhodnutia

5. realizácia výrubu

6. zabezpečenie náhradnej výsadby 

Aktuálne informácie o jednotlivých konaniach 
a rozhodnutiach nájdete na webe mestskej 
časti www.ruzinov.sk. Informácie o dôvodoch 
výrubu stromu sú vždy umiestňované aj pria-
mo na strom, ktorý má byť odstránený.

RUŽINOV V ČÍSLACH
SOBÁŠE A DETI V ROKU 2022

NAJČASTEJŠIE MENÁ NOVORODENCOV

BEZPLATNÉ 
VÝCVIKY 
PSOV  
Šteká váš pes na okoloidú-
cich? Snaží sa vám na pre-
chádzkach vytrhnúť a utiecť? 
Skáče po iných a vy ste sa 
doteraz utešovali, že je len 
hravý, hoci okolie váš názor 
nezdieľa? Potrebuje tréning.  
V Ružinove sa môžete na takú-
to aktivitu prihlásiť bezplatne.

Ten, kto sa chce so svojím psom 
zúčastniť na bezplatnom výcviku v 
areáli výbehu psov na rohu ulíc To-
mášikova – Ružinovská, musí splniť 
len dve základné podmienky:

 - psík musí byť registrovaný v mest-
skej časti Bratislava - Ružinov

- majiteľ musí mať trvalý pobyt  
v Ružinove

Doklady treba doručiť do Kance-
lárie prvého kontaktu (oddelenie 
životného prostredia) buď osobne 
alebo elektronicky na e-mailovú ad-
resu anna.kozmerova@ruzinov.sk a 
po overení obdrží záujemca e-mail 
s potvrdením. V prípade otázok nás 
môžete kontaktovať aj telefonicky 
na čísle 02/ 48 284 452. 

Bezplatné výcviky budú jedenkrát 
do mesiaca, vždy v nedeľu, od 10:00 
do 11:00.

Najbližšie termíny sú naplánované 
na 19. 2., 19. 3., 16. 4., 21. 5.

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA
PRIHLÁSTE SA ZA ČLENA KOMISIE
Zaujímate sa o samosprávu? Máte skúsenosti s agendou niektorej z komisií miestneho zastupiteľstva? Máte 
čas zúčastňovať sa ich rokovaní? Pošlite prihlášku a možno to budete práve vy, kto svojimi skúsenosťami 
prispeje k ich pôsobeniu.

■  Komisia finančná, majetková, podni-
kateľských činností a informatizácie 

■  Komisia školstva, kultúry a športu
■  Komisia územného plánovania a 

životného prostredia  
■  Komisia mandátová, legislatívno-

právna a kontroly

■  Komisia sociálnych služieb
■  Komisia dopravy
■  Dotačná komisia

Presné podmienky pre záujemcov, poža-
dované dokumenty ako aj informácie o 
tom, na akú adresu majú byť prihlášky do 

jednotlivých komisií doručené, nájdete 
na webe mestskej časti v sekcii aktuality: 
www.ruzinov.sk

Termín:  

28. február 2023

464 chlapcov, 427 dievčat

podiel detí narodených mimo manželstva: 35 %

228 sobášov narodilo sa 891 detí
(v roku 2021: 967)

Priemerný vek: nevesta 31 rokov, ženích 34 rokov 
(pri prvom sobáši)

priemerné trvanie manželstva: 13 rokov

VEKOVÉ ROZLOŽENIE
Najpočetnejšou vekovou skupinou sú ľudia 36 – 45 rokov  

(o trochu menej početné sú skupiny vo veku 26 – 35 a 46 – 55, počtom takmer totožné).

Seniorov je o 27 % viac ako detí do 15 rokov.

Richard
Jakub
Adam
Oliver

Filip

Hana
Sára
Sofia
Ema
Eliška/ Adela

RUŽINOV SA ROZRASTÁ
Počet obyvateľov prekročil 84-tisíc a počet bytov/ domov/ apartmánov prekročil 50-tisíc.
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NA ÚTEKU PRED VOJNOU  
DAR PRE MALÉHO UMELCA Z UKRAJINY 
Talentovaný Maksim z ukrajinského Charkova má len 11 rokov, ale už vie, čo to znamená utekať pred vojenským 
bombardovaním. Pokoj so svojou mamou a babkou našiel najskôr v ružinovskom Dome kultúry, neskôr si práve 
tu prevzal dar, ktorý má pre neho nesmiernu hodnotu. 

Malý skromný chlapec bol aj so svojimi 
blízkymi medzi prvými, ktorí boli uby-
tovaní v kultúrnom dome, kde našli po-
stupne prvé útočisko stovky ľudí na úteku 
pred vojnou na Ukrajine. Kým doma sa 
pred začiatkom vojenského konfliktu ve-
noval hre na klavíri a baletu, na Slovensku 
sa spolu tešili hlavne z ticha a pokoja. Ich 
život sa zrazu zásadne zmenil. Ten, kto-
rý poznali dovtedy, zostal v Charkove,  
v meste, ktoré čelilo ruskej agresii a bom-
bardovaniu. Bolo vidieť, že riešia základ-
né existenčné otázky a na rozptyľovanie 
nemajú ani pomyslenie. 

Aké to však bolo pre Maksima prekva-
penie, keď si na chodbe, len niekoľko 
metrov od postele, na ktorej spával, vši-
mol klavír. Neváhal ani minútu. Sadol si  
a hral. Ako profesionál. „Je úžasné, že mô-
žem hrať. Najradšej hrám skladby od Ba-
cha a Čajkovského,“ prezradil nám krátko 
potom, keď budovu rozozvučal tónmi od 
slávnych skladateľov. Bolo vidieť, že je to 
práve hudba, ktorá mu robí radosť.

Dni rýchlo plynuli. Ukrajinu medzitým 
opúšťali tisíce ďalších ľudí a hľadali úto-

čisko aj v Ružinove. Maksimova rodina si 
našla ubytovanie, mama Katina naďalej 
pracuje pre ukrajinskú spoločnosť a Mak-
sim začal študovať na Tanečnom konzer-
vatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. 

Postupne sa všetci učia slovenčinu, aby 
rozumeli ľuďom, ktorých spoznávajú. 
„Spolužiakom už rozumiem,“ hovorí 
Maksim, pre ktorého je hudba a tanec stá-
le veľkou láskou. Svoj talent predviedol aj 
na jednej z vernisáží symbolicky práve na 
mieste, kde našli po príchode na Sloven-
sko prvé útočisko. To však ešte nevedel, 
aké prekvapenie ho čaká. 

Ako dar dostal klavír, jeden zo starších 
kusov, ktoré už v ružinovskom dome kul-
túry nie je potrebný. Malému umelcovi, 
ktorý sa chystá dobyť svetové pódiá, však 
urobil veľkú radosť. „Teraz môžem cvičiť 
a cvičiť,“ povedal nadšene Maksim, ktorý 
hrá už päť rokov. Aby sa mohol stále zlep-
šovať a približovať sa svetovým pódium, 
potrebuje pravidelne cvičiť, bez toho to 
nejde. Každý deň aspoň dve hodiny. Pre 
neho to nie je povinnosť, ale radosť. Aj 
napriek tomu si však uvedomuje, čo sa 

deje na Ukrajine. Spoločne s mamou  
a babkou odkazujú: „Ďakujeme, že pomá-
hate Ukrajine!“

INZERCIA

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

VOJNA NA UKRAJINE 
POMOC PRE RODINY S DEŤMI 
Onedlho už bude rok, odkedy začali na Slovensko prichádzať ľudia, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine. Mnohí 
z nich tu ostali a robia všetko preto, aby sa postarali sa o svoje rodiny. Ak si však chcú nájsť prácu, potrebujú po-
moc s deťmi. V Ružinove si budú vďaka grantu Nadácie TV JOJ a SPP Distribúcia pomáhať navzájom.

Týždne strávené v pivniciach, sirény, kto-
ré sa ozývajú dňom i nocou, zbombar-
dované mestá, rabovanie, zima, elektrika 
len v niektorých častiach dňa a množstvo 
ľudí, ktorých vyvraždili okupanti. Strach, 
aký si ani nedokážeme predstaviť...

Ľudia, ktorí pomáhali v dome kultúry, 
ktorý sa vlani zmenil na prvé útočisko 
ľudí, ktorí utiekli pred vojnou väčšinou 
len s jedným kufrom, nikdy nezabudnú 
na príbehy, ktoré vtedy počuli. O mužo-
vi, ktorému do panelákového bytu vletela 
strela a zabila mu manželku, syna s neves-
tou a maličkú vnučku. O žene, ktorá priš-
la s dvoma deťmi a bola vydesená na smrť, 
lebo sa už niekoľko dní nemohla dovolať 
manželovi, ktorý ostal doma bojovať. A to 
je len zlomok z toho, čo videli.

Prešiel takmer rok a vojna ešte neskon-
čila. Ľudia, ktorí ostali na Slovensku sa 
snažia začleniť sa do spoločnosti. Ako 
sami vravia, uvedomujú si, že to nie je 
samozrejmosť a že je dôležité, aby si do-
kázali účty platiť sami. Väčšina z nich už 
pracuje, deti chodia do škôl, ale najťažšie 
to majú mamy s malými deťmi, o ktoré sa 
nemá kto postarať.

Práve týmto mamám sa rozhodla pomôcť 
Nadácia TV JOJ, ktorá vďaka podpo-
re spoločnosti SPP Distribúcia poskytla 
mestskej časti grant a v priestoroch SD 
Nivy tak na prelome januára a febru-
ára vznikne detský kútik, kde si budú 
ukrajinské mamičky navzájom pomáhať  
s deťmi. Projekt bude fungovať do konca 
septembra.



www.ruzinovskeecho.sk12

SLUŽBY PRE RUŽINOVČANOV
POHYB PRE TISÍCE DETÍ, ZÁBAVA PRE VŠETKÝCH
V zdravom tele zdravý duch, hovorí známe príslovie. Napomáha k tomu najmä pravidelný šport. O pohybové ak-
tivity sa v Ružinove stará Ružinovský športový klub, ktorý aj v minulom roku pripravil množstvo aktivít pre deti  
z materských škôl, školákov, seniorov aj pre širokú verejnosť. 

Nie je azda krajší pohľad, ako na malých 
športom unavených škôlkarov. Tí ruži-
novskí majú radi aj korčuľovanie a plá-
vanie. Na ľade sa vystriedalo takmer 450 
detí, vo vode sa zase vyšantilo viac ako 
400 detí. 

V jarných a letných mesiacoch boli zase 
na programe miniolympiády priamo  
v areáloch škôlok. Malí športovci súťažili 

v disciplínach ako beh cez prekážky, beh 
na 2 x 10 metrov, skok do diaľky a hod na 
presnosť. Celkovo sa zúčastnilo takmer 
1700 detí z 23 materských škôl.

Rekordná účasť školákov

Ten, kto tvrdí, že školáci trávia čas pri po-
čítači, nemá celkom pravdu. Ružinovskí 
žiaci vo veku 6 – 15 rokov majú záujem  

o florbal aj futbal, ale aj nové krúžky zápa-
senia, frisbee a lukostreľby. Okrem týchto 
každomesačných sa však konali aj kurzy 
zamerané na korčuľovanie (in-line aj ľa-
dové korčuľovanie). Celkovo sa na nich 
zúčastnilo rekordné číslo – až 733 detí. 

Letný denný tábor

Neoddychovalo sa ani v lete. Na denný 
športový tábor v Areáli netradičných 
športov prišlo až 256 detí, ktoré vyskú-
šali až 22 športových disciplín. Medzi 
najzaujímavejšie patrili bowling, jazda na 
motokáre, rafting, golf a footgolf, rugby 
či adrenalínové lezenie. Malí táborníci 
navštívili aj Areál hier Radosť Štrkovec, 
kde si zahrali prehadzovanú a vybláznili 
sa na detských preliezkach.

Podujatia pre verejnosť

Nezaháľajú ani seniori. Mimoriadny 
úspech mal Športový deň seniorov, kedy 
sa súťažilo v 7 disciplínach - hádzanie 
krúžkov, hádzanie na kôš, streľba na bránu 
hokejkou a loptičkou, streľba na bránu lop-
tou, slalomová dráha, prekážková dráha  
a beh s loptičkou. Halloweenská disco 
párty na in-line korčuliach, ale aj verejné 
korčuľovanie s Mikulášom prinieslo tiež 
množstvo pozitívnych zážitkov a zábavy. 

ŽIVOT NA ŠKOLÁCH
ŠIESTACI ZMENILI MESTO NA ZELENÚ OÁZU
Technológie nám v posledných desaťročiach výrazne zjednodušili život a aj vďaka tomu si uvedomujeme, čo všetko 
by sa ešte dalo spraviť, aby sa nám žilo lepšie. Už čoskoro vám možno pomôžu žiaci zo ZŠ Nevädzová. Na Codeweek 
2022 ukázali, že na programovanie majú talent. 

Šiestaci zo 6.A  a 6.C z „Nevädzky“ si 
programovanie vyskúšali v rámci Európ-
skeho týždňa programovania (codeweek.
eu). Aj takto môžu postupne predstaviť 
a ukázať svoje myšlienky, ako by podľa 
nich mala vyzerať budúcnosť. 

Pomocou jazyka Scratch vytvárali prí-
behy na tému „Zelené mesto“. A čo je to 
vlastne ten scratch? Je to populárny vizu-
álny programovací jazyk. Deti sa môžu 
naučiť programovať svoje vlastné inte-
raktívne príbehy, animácie, hry, hudbu....
atď.

V ich príbehoch tak ožívali autá budúc-
nosti a hlavné mesto Bratislava sa vďa-
ka ich návrhom menilo na zelenú oázu. 
Možno práve tieto návrhy využijú odbor-
níci, keď budú pripravovať revitalizáciu 
ďalších oblastí v našej metropole. 

Ružinovskí šiestaci tak zaujali už teraz.  
Z akcie si odnášajú certifikát za absol-
vovanie zaujímavého podujatia a tiež to 
najdôležitejšie - nové skúsenosti. Zhodli 
sa, že spoločné učenie bolo veľmi inšpi-
rujúce. Dôkazom je aj samotný výsledok  
a časom nás všetkých ešte môžu prekvapiť. 
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Konfucius:  Vyber si povolanie, ktoré budeš milovať, a nebude dňa, ...(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

STAŇTE SA 
DOBRÝM SUSEDOM
Využite možnosť získať až 4 000 € z nášho 
grantového programu a môžete zlepšiť 
svoju štvrť či skrášliť jej okolie.
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štv 19:00  
NA SRDCI MI HRAJ!

Hudobný príbeh nesmrteľného 
bohéma Karola Duchoňa ako ste ho 

ešte nepočuli.

so 14:00  
RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO 

CHLPÁČIKOVIA
Opka s Edom narazia na záhadný 

kvet. Ten ich cez časový portál pre-
sunie do domu v Šanghaji.

ne 10:30 
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 

DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti.

Kompost story, Nevadivadlo.                                                                                          

ne 19:00
BRATISLAVA HOT SERENADERS

Orchester hot-jazzovej  
hudby 20. a 30. rokov,

vstupenky v sieti Ticketportal.

po 17:00
TV ŠLÁGER 

Verejná nahrávka populárnych 
piesní.

ut 19:00
CAVEMAN

Humorné premýšľanie o rozdieloch 
medzi mužmi a ženami.

ut 16.00
CESTOVATEĽSKÉ KINO

Podujatie MČ Ružinov

po 14:00
RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV

MUŽ MENOM OVE
On je starší frfloš s dobrým srdcom, 

ktorý stráca zmysel života.

štv 14:30
KONCERT PRE SENIOROV  

MČ RUŽINOV
účinkuje: LA JANA AND HER CATS

str 19.00
MANDARÍNKOVÁ IZBA 

Komédia plná francúzskeho espritu 
a šarmu ponúka zaujímavé  

príbehy ľudí.

štv 18:00
RUŽINOVSKÁ GALÉRIA 

DIALÓGY ´23
Výstava pedagógov Ústavu výtvarnej 

tvorby a multimédií FAD STU.

ne 10:30
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ  

DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti.
Chlapček synček, Divadlo Jaja.

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

9. 2. 2023

1. 2. 2023

9. 2. 2023

23 .2. 2023

25. 2. 2023

9. 2. 2023

5. 2. 2023

12. 2. 2023

28. 2. 2023

14. 2. 2023

27. 2. 2023

6. 2. 2023

12. 2. 2023

26. 2. 2023

26. 2. 2023

štv 19:00
FAUST, MARGARÉTA SLÚŽKA A JA 

Komédia českých velikánov  
divadelného humoru.

ne 10:30
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ 

DOPOLUDNIE
Divadelné predstavenie pre deti.
Snehuliačkovci, Divadlo Žihadlo.

ne 17:00
THE BACKWARDS

Hudobná skupina THE BACKWARDS 
prináša na Slovensko jedinečnú 

hudobnú show BEATLES VALENTÍN.

HUDOBNÝ KÚTIK

Máme pre Vás :  okolo 8 000 platní a CD

populárna hudba 70 a 80 roky, rozprávky, detské pesničky, 
                   vážna hudba, hovorené slovo, opera a iné.                        

Môžete u nás : zorganizovať hudobné podujatie, hudobný
program podľa dohody pre MŠ, ZŠ, SŠ a iné kolektívy.

Nájdete nás :  pobočka Na úvrati 52, 
počas otváracích hodín knižnice

KNIŽNICE RUŽINOV 


