
3/2021

Začalo sa sčítanie 
obyvateľov

Získajte dotácie
mestskej časti

Nové meno  
pre Hirošimu

Miestny úrad 
v čase lockdownu

Slovensko je čierne,
Bratislava bordová
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Nezabudneme
Stratili sme kolegyňu. Milú, vtipnú, ochotnú, trpezlivú a chápavú. Verili sme, že keď sme 
všetci opatrní, nič podobné sa v našom okolí stať nemôže. Ale stalo sa. Koronavírus si 
nevyberá. Buďme preto opatrní a dodržiavajme pravidlá. Edit to život nevráti, ale nám 
a našim blízkym ho môže zachrániť. - Budeš nám chýbať...

Milí 
Ružinovčania,
v našej mestskej 
časti sa toho 
aj za posledný 
mesiac udialo 
viac než dosť. 
P o s l e d n ý c h 
pár dní je však 
moja hlava tro-
chu inde – a rád 
by som sa s vami podelil o jednu úžas-
nú súkromnú správu: do našej rodiny 
pribudol nový člen, naše prvé dieťatko. 
Náš Kristián sa narodil zdravý, veľmi 
sa z neho doma tešíme a stal sa ďalším, 
možno pre mňa najdôležitejším dôvo-
dom, prečo by sme sa mali každý deň 
snažiť urobiť náš svet – a Ružinov – as-
poň o trochu lepším miestom pre život.

Moji kolegovia na úrade, žiaľ, stále žili 
najmä plošným testovaním. Niektorí 
v práci strávili už každý víkend za po-
sledné dva mesiace. Ako mestská časť 
by sme to nemuseli riešiť vôbec. Ro-
bíme to však kvôli vám – aby ste mali 
čo najväčší komfort pri plnení pravi-
diel, stanovených vládou, bez radov  
a bez rizikových tlačeníc. Postupne 
však pribúdajú v Ružinove nové stále 
testovacie miesta (MOM), kam môžete 
prísť počas celého týždňa, a z tých na-
šich víkendových už môžeme uberať. 
Testovanie už nerobíme na školách, 
ktoré sme ako jedny z prvých v Brati-
slave konečne otvorili, v prvom týždni 
z prevádzkových dôvodov na dobro-
voľnej báze. Držme si palce, aby sme sa 
všetci mohli čo najskôr vrátiť do nor-
málneho života.

A mám na vás jednu prosbu: Témou 
tohto mesiaca je sčítanie obyvateľov. 
Sčítajte sa, prosím. Je to elektronic-
ké, trvá to pár minút a závisí od toho 
množstvo peňazí, ktoré budeme mať  
v budúcich rokoch na cesty, zeleň, 
škôlky a na všetky ostatné veci. V Ru-
žinove odhadom žije až o 20-tisíc ľudí 
viac než tu má trvalý pobyt. Ak by sa 
všetci prihlásili v sčítaní, mohli by sme 
mať jednu novú škôlku, desiatky aktivít 
pre seniorov a k tomu kilometre opra-
vených chodníkov navyše každý rok. 
Ďakujeme, že svojou účasťou v sčítaní 
podporíte Ružinov a Bratislavu.

Váš starosta

KALENDÁR
24. feb.  Poslanecké stredy:  

Maroš Mačuha (Ostredky)  

3. mar.  Poslanecké stredy:  
Marek Machata (Trnávka)  

10. mar.  Poslanecké stredy:  
Eva Bacigalová (Nivy) 

17. mar.  Poslanecké stredy:  
Boris Čechvala (Starý Ružinov)

24. mar.  Poslanecké stredy:  
Michal Vicáň (Ružová dolina) 

31. mar.  Poslanecké stredy:  
Martin Ferák (Trávniky)   

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.

Upozornenie: Z dôvodu lockdownu v tejto chvíli nie je možné uskutočnovať osobné 
stratnutia poslancov s občanmi v budove miestneho úradu. V prípade záujmu 
odporúčame kontaktovať poslancom e-mailom alebo telefonicky. Kontakty sú 
uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).

Edita Ferenczyová, rod. Décsiová
27. august 1966 – 1. február 2021
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COVID AUTOMAT
KDE VŠADE POTREBUJETE TEST?

TAKÝTO BOL RUŽINOV: KNIHA SPOMIENOK
Ružinov, to nie sú len budovy a parky, ale 
najmä ľudia, ktorí tu žijú. Túto krásnu fot-
ku nám poslala Veronika Maťová a ukazuje 
nám Štrkovec v roku 1962. Práve v tom roku 
sa začala táto časť stavať a do dvoch rokov 
tu vyrástlo sídlisko pre 15-tisíc obyvateľov, 
ako prvé v našej mestskej časti. Výstavba 
sa strieda s búraním a história sa opakuje. 
Trvalo celé roky, kým sa Ružinov zazelenal  
a stal sa tou mestskou časťou, na ktorú sme 
dnes hrdí a kam sa sťahujú ľudia z celej Bra-
tislavy a Slovenska. 

Naše mesto sa mení doslova zo dňa na deň. 
Práve preto je dôležité, aby sme si ucho-
vávali spomienky ako pre seba, tak aj pre 
druhých. Ak ste doma našli nejaké zaujíma-
vé fotografie z Ružinova, aký bol pred rok-
mi, pošlite nám ich naskenované na adresu 
fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.

OKRES
V IV. STUPNI VAROVANIA

PRÁCA
PLATNOSŤ TESTU

7 DNÍ

 CESTA MIMO OKRESU
ZAKÁZANÁ

ŠKOLA
ZATVORENÁ

PRÁCA
PLATNOSŤ TESTU

7 DNÍ

 CESTA MIMO OKRESU
POVOLENÁ

SO 7-DŇOVÝM TESTOM

ŠKOLA
POVOLENÁ

HYGIENIKOM

PRÁCA
PLATNOSŤ TESTU

14 DNÍ

 CESTA MIMO OKRESU
POVOLENÁ

SO 7-DŇOVÝM TESTOM

ŠKOLA
OTVORENÁ

PRÁCA
PLATNOSŤ TESTU

21 DNÍ

 CESTA MIMO OKRESU
POVOLENÁ

SO 7-DŇOVÝM TESTOM

ŠKOLA
OTVORENÁ

OKRES
V III. STUPNI VAROVANIA

OKRES
V II. STUPNI VAROVANIA

OKRES
V I. STUPNI VAROVANIA

7-DŇOVÝ TEST PLATÍ VO VŠETKÝCH OKRESOCH

POŠTA, BANKY 
A POISŤOVNE

ČISTIAREŇ 
PRÁDLA

VYCHÁDZKY DO PRÍRODY 
V INOM OKRESE

VÝDAJNÉ MIESTA 
ZÁSIELKOVNÍ A E-SHOPOV

KNIŽNICE OČNÉ 
OPTIKY

foto: Veronika Maťová

SERVIS 
BICYKLOV

PNEUSERVIS 
AUTOSERVIS

OPRAVA 
OBUVI

ZÁHRADKÁRSTVOSERVIS TELEKOMUNIKAČNEJ 
TECHNIKY
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DOTÁCIE 2021
PRIHLÁSTE SVOJE PROJEKTY A POMÔŽTE RUŽINOVU
Najlepšie dokážeme pomôcť na mieste, ktoré poznáme. Práve preto mestská časť vyčlenila 150-tisíc eur na pod-
poru aktívnych Ružinovčanov. Túto sumu pre tento rok v rozpočte schválili poslanci miestneho zastupiteľstva na 
financovanie profesionálnych, ale aj amatérskych projektov komunitného a rozvojového charakteru. Termín na 
doručenie žiadostí je 22. marec 2021.

Aj napriek tomu, že pandémia ovplyvni-
la rozpočet, podpory týchto projektov sa 
mestská časť nevzdala.   

Oblasti podpory

Desať rokov skúseností dotačného (pred-
tým grantového) programu umožnilo 
presne zadefinovať oblasti, ktoré sú pre 
Ružinovčanov dôležité. A rovnako ako 
vlani aj tento rok majú uchádzači možnosť 
predkladať nielen štandardné komunitné 
projekty, ale aj väčšie – rozvojové. V hľadá-
čiku sú projekty na kultúrno-spoločenské 
aktivity, prípadne v oblasti vzdelávania, 
telovýchovy, športu a mládeže, ochrany 
životného prostredia, sociálnej oblasti, 
ochrany a tvorby životného prostredia  
a rozvoja komunitného života.

Len jeden projekt

Ak aj máte viacero nápadov, rozhodnúť 
sa musíte pre jediný. Uchádzač totiž môže 
podať len jednu žiadosť o poskytnutie ko-
munitnej alebo jednu žiadosť o poskytnu-

tie rozvojovej dotácie. Pravidlá sú v tomto 
prípade nekompromisné. V prípade, že 
jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí, 
vyradené z rozhodovania budú všetky. 
Možnosť, že by si mohol neskôr vybrať len 
jeden z nich, v tomto prípade neexistuje.

Komunitný vs. rozvojový

Na veľkosti projektu nezáleží. Poslanci vy-
tvorili rovnako priestor pre malé projekty 
za niekoľko sto eur, ako aj pre tie väčšie. 
Komunitná dotácia má podporiť krátko-
dobé projekty, zamerané najmä primárne 
na komunitu a jej rozvoj. Ide o projek-
ty ako napríklad športový deň, školenie,  
workshop, vybudovanie komunitnej zá-
hrady alebo kontajnerového stojiska, prí-
padne tvorivé dielne. Na komunitné do-
tácie je predbežne vyčlenených 70 percent  
z celkovej sumy, t.j. 105-tisíc eur.

Rozvojová dotácia má pomôcť zabezpe-
čiť celoročné fungovanie organizácie a jej 
rozvoj. Podmienkou je však jej minimálne 
trojročná existencia, počas ktorých overi-

teľne podporovala aktivity v našej mest-
skej časti. Takáto dotácia môže byť použitá 
napríklad na nákup materiálu potrebného 
pre fungovanie organizácie alebo na in-
vestíciu potrebnú pre ďalší rozvoj organi-
zácie. Na tento typ projektov je vyhrade-
ných 30 percent finančného balíka, t.j. asi 
45-tisíc eur.

Aký je postup?

V prípade, že už máte hotový projekt  
a zozbierali ste všetky prílohy, ktoré treba 
k žiadosti priložiť, môžete ju podať až do 
22. marca. Nasledovať bude spracovanie 
žiadosti miestnym úradom a preverenie, či 
obsahuje všetky potrebné náležitosti. Úplné 
žiadosti bude potom posudzovať dotač-
ná komisia, ktorá uchádzačov vyzve,  aby 
predložili dodatočne povinné prílohy. Ko-
misia predloží schválené projekty na podpis 
starostovi a nasledovať bude podpis zmluvy.

Podrobné informácie a presný postup 
podávania žiadostí nájdete na oficiálnej 

stránke www.ruzinov.sk.
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KOMUNIKÁCIA S ÚRADOM
V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Až do odvolania bude miestny úrad 
(vrátane kancelárie prvého kontaktu) pre verejnosť  

ZATVORENÝ
 Odporúčame preto obracať sa na jednotlivé oddelenia a odbory  miestneho úradu prioritne e-mailom. 

V prípade, že niektoré záležitosti nie je možné vybaviť e-mailom, resp. telefonicky a neznesú odklad, 
môžete si vopred dohodnúť termín stretnutia (minimálne deň  vopred, nie z vrátnice miestneho úradu – 

nariadenie o povinnej práci z domu a karanténne obmedzenia sa týkajú aj nášho úradu).

MATRIKA
NARODENIE DIEŤAŤA - na základe 
hlásenia o narodení dieťaťa z pôrod-
nice matričný úrad zasiela rodný list 
poštou (nie je potrebné navštevovať 
úrad osobne)

výnimkou je len priznanie otcovstva –  
ludmila.grusova@ruzinov.sk 
 +421 2 48 28 44 69 
eva.furakova@ruzinov.sk 
 +421 2 48 28 44 67 
andrea.weinstukova@ruzinov.sk 
 +421 2 48 28 43 61

ÚMRTIE - na základe listu o pre-
hliadke mŕtveho (zvyčajne doruču-
je pohrebná služba) matrika vydáva 
úmrtný list (a zvyčajne odovzdáva 
pohrebnej službe)

UZATVORENIE MANŽELSTVA - 
na základe telefonickej konzultácie 

gabriela.soltesova@ruzinov.sk 
 +421 2 48 28 44 61

ODBOR 
DOPRAVY  

A ÚZEMNÉHO 
PLÁNOVANIA

vyhradené parkovanie - žiadosti (pre-
dĺženie, zmena, zrušenie, nová žia-
dosť) sa budú prijímať iba elektronic-
ky formou e-mailu – vrátane všetkých 
príloh, príloha čestné vyhlásenie bude 
dočasne akceptovaná bez úradného 
overenia podpisu.

• tatiana.spisakova@ruzinov.sk – loka-
lity Trnávka, Prievoz, Nivy

• ivana.hiebschova@ruzinov.sk – loka-
lity Ostredky, Štrkovec, Starý Ružinov

• olga.kralovicova@ruzinov.sk – loka-
lity Ružová dolina, Trávniky, Pošeň

• 500bytov@ruzinov.sk – regulovaná 
zóna  500 bytov

SOCIÁLNY 
ODBOR

+421 2 48 28 44 51/ +421 2 48 28 44 
57/ +421 2 48 28 42 85

MAGISTRÁT 
HLAVNÉHO 

MESTA
Bratislavský magistrát je až do odvola-
nia zatvorený. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa mô-
žete obrátiť na infolinku +421 2 593 56 
111 (pracovné dni od 8:00 do 16:00) 
alebo e-mailom na info@bratislava.sk.

ODBOR 
ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OD-
BORU – e-mailom, resp. telefonicky 
na čísle 0910 365 920 (v čase úradných 
hodín)

 STAVEBNÝ 
ÚRAD

Občania sa môžu v prípade správnych 
alebo iných konaní v rámci stavebné-
ho konania, len vopred a výhradne 
telefonicky alebo e-mailom dohodnúť 
na stretnutí so zamestnancami staveb-
ného úradu. 

OHLASOVŇA 
POBYTOV

TRVALÉ POBYTY – na základe vo-
pred dohodnutého termínu (boris.
kroslak@ruzinov.sk, marta.chabrono-
va@ruzinov.sk, zuzana.sturdikova@
ruzinov.sk, resp. 02/ 48 284 335)

Pozn.: V prípade, že máte občiansky 
preukaz s čipom, a ste vlastník/ spo-
luvlastník nehnuteľnosti, na ktorú si 
chcete zaevidovať pobyt, môžete vyu-
žiť možnosť elektronického nahlásenia 
prostredníctvom centrálnej ohlasovne 
na www.slovensko.sk
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REKONŠTRUKCIE 
IHRISKÁ NA SEDMOKRÁSKOVEJ A MEDZILABORECKEJ
Detské ihriská nájdete v Ružinove v takmer každom väčšom vnútrobloku. Veľkorysé plány vtedajších urbanistov 
presne odrážali potreby ľudí, ktorí sa na nové sídliská sťahovali – teda väčšinou rodiny s malými deťmi. Postupne 
ich tu vzniklo viac ako sedemdesiat. Za posledné desaťročia väčšina zarástla trávou a ostali z nich len betónové 
okraje. Práve preto je ich rekonštrukcia jednou z priorít aj v tohtoročnom rozpočte. Prinášame vám vizualizácie pro-
jektov pre ihriská na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej. 

Tak ako sa mení veková štruktúra obyvate-
ľov v našich bytovkách, tak sa menia aj po-
žiadavky na ich bezprostredné okolie. Det-
ské ihrisko už teda dávno nie je len 
pieskovisko so šmykľavkou, ale rôznorodé 
herné prvky už dopĺňajú aj workoutové 
zóny pre všetkých tých, ktorých už hojdač-
ka neunesie. Kompletná rekonštrukcia 
„detského“ ihriska však nie je len o troche 
času a farby na prekrytie hrdze na preliez-
kach, ale ide o veľké investície na úrovni 
státisícov eur. 

Oddych aj cvičenie

Všetky návrhy sú koncipované tak, aby pl-
nili ako športové, herné, tak aj oddychové 
funkcie. Na príklade Sedmokráskovej vidí-
me, že má byť rozdelené na 9 zón: zóna pre 
najmenšie deti s pieskoviskom a tieniacou 
plachtou; zóna s dvojposchodovým tobo-
gánom doplnená o hojdačky; zóna pre 
deti, ktoré radi skúšajú svoju rovnováhu; 
zóna s veľkou „pavúčou“ sieťou; oddycho-
vá zóna; zóna s dopravným ihriskom,  
s pumptrackovou dráhou pre malé deti; 
zóna na posilňovanie a workout (vrátane 
prvkov pre imobilných) a zóna s multi-
funkčným športoviskom. 

Ihrisko pre všetkých

Na vizualizáciách vidíte, ako by mali vyze-
rať tieto herné zóny. Vypracovali sme ich 
na základe návrhov obyvateľov z okolia, s 
ktorými sme sa stretli a rozprávali ešte 
predtým, ako sme pripravovali zadanie pre 
projektantov. Zohľadňujú charakter pros-
tredia a sú navrhnuté tak, aby v priestore 
nepôsobili rušivo. Samozrejme, dôležitým 
prvkom, ktorý v žiadnom prípade neopo-
menieme, je zeleň.

Ďalšie rekonštrukcie

Okrem týchto dvoch ihrísk a ďalších dvoch 
– na Martinčekovej a Albrechtovej – na 
ktorých sa pracovalo už na prelome rokov, 
čaká rekonštrukcia aj detské ihrisko na Ba-
chovej. Ďalšie ihriská, ktoré čaká nový šat, 
nájdete na Nivách. Jedno z nich je na Te-
kovskej ulici, to zrekonštruujeme podľa 
projektu tamojších obyvateľov,  a opravy sa 
po rokoch dočká aj detské ihrisko na Bu-
dovateľskej.

GSPublisherVersion 0.4.100.100

REKONŠTRUKCIA DETSKÉHO IHRISKA MEDZILABORECKÁ

Medzilaborecká

Sedmokrásková

Sedmokrásková
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ŠTRKOVECKÉ JAZERO  
CHRÁŇME PRÍRODU... ALE NAOZAJ!
Zviera nie je vec. Nie je to hračka na rozptýlenie detí alebo dospelých. Oko-
lo Štrkoveckého jazera máme desiatky tabuliek, ktoré hovoria o tom, ako sa 
máme a ako nemáme správať – nehádzať kamene, nepúšťať psy do vody 
alebo nekŕmiť voľne žijúce zvieratá. Napriek tomu tam vidíme denne de-
siatky ľudí, ktorí tieto nariadenia ostentatívne porušujú. 

„Podpisujeme petície, na profilové fotky si 
pridávame označenia, že „zviera nie je 
vec“, ale keď vidíme v jazere kačky alebo 
labute, hneď vytiahneme kus chleba a ne-
cháme deti, aby ich kŕmili. Čo tam po tom, 
že médiá a sociálne siete sú plné inštrukcií 
o tom, že to robiť nemáme. Hlavne, že je 
dieťa pár minút spokojné. Takýchto pravi-
diel je milión, no a čo, že ho poruším, veď 
nie som jediná.“ 

Toto je len malá ukážka toho, ako vyzerajú 
diskusie pod článkami, ktoré vysvetľujú, 
prečo nemáme voľne žijúce zvieratá kŕmiť 
potravou určenou pre ľudí a najmä nie pe-
čivom, čo sa deje najčastejšie. A ukazujú, 

ako máme, alebo skôr nemáme, úctu k do-
držiavaniu pravidiel.

Na obrázku vidíme, ako môže dopadnúť 
zviera, ktoré pre svoj „dobrý pocit“ počas 
prechádzok popri rieke alebo jazere kŕmi-
me kúskami pečiva. Tomu, čo vidíte, sa ho-
vorí „anjelské krídla“. Napriek mimoriad-
ne romantickému názvu nejde o nič 
príjemné. Ochorenie sa prejavuje defor-
máciou krídel, ktorá im spôsobuje vážne 
problémy pri lietaní. Vyvoláva ju práve ne-
dostatok živín v strave. Navyše nespotre-
bovaný mazľavý chlieb okrem hromadenia 
zlých živín spôsobuje aj nežiadúci nárast 
rias a šírenie chorôb.

DÔLEŽITÉ 
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie 

pomoc@ruzinov.sk
(prosíme, nezamieňať  

si s podnety@ruzinov.sk)

Výtlky, kosenie, neporiadok 
a iné, ktoré súvisia 

s fungovaním mestskej časti
podnety@ruzinov.sk

Nefunguje verejné osvetlenie
+421 2 638 101 51 (Siemens)

Vozidlo parkuje na tráve 
a vandalizmus

mestská polícia – 159

Odvoz nadrozmerného odpadu
www.olo.sk (vrátane možnosti 

objednať OLO taxi)

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

VAKCÍNA

NOVÁ INFOLINKA 
MZ SR K OČKOVANIU

0800 174 174
REGISTRÁCIA /  ZMENA TERMÍNU

www.korona.gov.sk

AKTUALITY
Všetky aktuálne informácie o mest-
skej časti nájdete na webe a na FB.

www.ruzinov.sk 
www.facebook.com/Bratisla-
vaRuzinov

Ďalšie užitočné stránky:

Cultus Ružinov 
www.cultusruzinov.sk

Knižnica Ružinov 
www.kniznica-ruzinov.sk

zdroj: FB Štrkovecké jazero/J.H.
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV
VŠETKO, ČO STE CHCELI VEDIEŤ O SČÍTANÍ
Prečítajte si, kde sa môžete sčítať, dokedy to treba stihnúť, na aké otázky budete musieť odpovedať, ako dlho sčí-
tanie trvá, ale aj to, čo si musíte pred vypĺňaním dotazníka overiť. Sčítali sme sa hneď v prvý deň, aby sme vám po-
núkli odpovede z prvej ruky. Ak si ešte pamätáte na papierové dotazníky spred desiatich alebo dvadsiatich rokov, 
tentokrát je to úplne iné – online a stačí vám na to sotva päť minút. Stihnúť to musíte za šesť týždňov, do 31. marca.

Hneď v prvý deň sčítania, v pondelok  
15. februára, sa sociálne siete zaplnili prí-
spevkami plnými záberov vyplnených for-
mulárov. Sčítali sa aj prezidentka, umelci, 
ale aj primátor a viacerí starostovia. Význam 
tejto aktivity si uvedomuje Bratislava, a pre-
to pripravila kampaň, kde sa popri jednom 
z najviac rešpektovaných hercov  - Milanovi 
Lasicovi – a primátorovi Matúšovi Vallovi, 
objavujú aj starostovia jednotlivých mest-
ských častí. Len za prvých 36 hodín od spus-
tenia sa v Ružinove sčítalo 16.666 obyvate-
ľov, čo je 19,7 percenta z oficiálnych 84.609.

Prečo je dôležité?

Výsledky sú pre samosprávy mimoriadne 
dôležité. Nielenže budú lepšie poznať svo-
jich obyvateľov, a dokážu tak strategicky 
plánovať svoje investície, ale ovplyvní to aj 
kľúčovú časť ich príjmov – dane z príjmov 
obyvateľov. Koeficienty, ktoré určujú, aký 
balík financií ktorá obec dostane, je naozaj 
komplexný a zohľadňuje aj také faktory ako 
je nadmorská výška. Základnou premennou 
je však trvalý pobyt. Ak máte trvalý pobyt 

v Dunajskej Strede, Rimavskej Sobote alebo 
v Stropkove, peniaze z vašich daní poputu-
jú práve tam a nie obci, kde v skutočnosti 
žijete.

Robíme to pre seba

V Ružinove žije podľa oficiálnych údajov 
viac ako 84-tisíc obyvateľov, reálne ich tu 
trvalo býva viac ako 100-tisíc. Počas po-
sledných rokov získala mestská časť v rámci 
rozpočtovej položky daň z príjmov fyzic-
kých osôb v priemere okolo 13 miliónov eur 
ročne. Ak by tu boli prihlásení všetci tí, ktorí 
v našej mestskej časti už roky žijú, bolo by 
to len za posledné roky o niekoľko miliónov 
eur ročne viac. Za tie peniaze sme mohli vy-
budovať niekoľko škôlok, školu, zrekonštru-
ovať o desiatky kilometrov viac ciest a chod-
níkov a nakúpiť ďalšiu techniku na údržbu  
zelene a odhŕňanie snehu. 

Týka sa všetkých

Sčítanie je povinné. Týka sa to všetkých oby-
vateľov, ktorí majú na Slovensku trvalý, pre-

chodný alebo tolerovaný pobyt, za neplno-
leté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. 
Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje 
každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích 
krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne 
žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je pre-
to sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, 
rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, 
francúzštine a nemčine.

Čo potrebujete?

Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepo-
trebujete žiadne špeciálne registrácie. Sčítať 
sa môžete prostredníctvom online formulá-
rov, ktoré sú k dispozícii na www.scitanie.sk, 
a vyplniť ho môžete pohodlne cez počítač 
alebo mobilnú aplikáciu sčítanie. Štát vyzý-
va, aby obyvatelia pomohli pri vyplňovaní 
aj svojim rodičom a iným príbuzným. Pre 
tých, ktorí nikoho nemajú, resp. žijú v mar-
ginalizovanom prostredí, bude od 1. apríla 
do 31. októbra 2021 možnosť využiť asisto-
vaného sčítania (informácie budú upresne-
né). V prípade problémov sa môžete obrátiť 
na scitanieobyvatelov@ruzinov.sk. 



UKÁŽTE  
SA AJ  

V RUŽINOVE
ONLINE SČÍTANIE  
OBYVATEĽOV 2021
15. FEBRUÁR - 31.  MAREC

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť 
svoj život v Bratislave. Ukážte sa aj vy 
na online sčítaní obyvateľov. Stačí vy-
plniť pár riadkov a naše mesto získa 
viac peňazí na pohodlnejšiu verejnú 
dopravu, lepšie cesty, bezpečnejšie 
ulice a krajšiu zeleň. 

Ing. Martin Chren, starosta Ružinova

bratislavasarata.sk

BRATISLAVA - RUŽINOV
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 DLHÁ CESTA PRED NAMI 
 Už je to rok, odkedy riešime úplne iné témy, než sme boli zvyknutí.   
 Rok s rúškami, testovaniami, rok bez cestovania, večierkov  
 s priateľmi a pravidelných návštev u kaderníka. Rok, odkedy  
 netušíme, ako sa môže situácia zmeniť, či to naše podnikanie  
 zvládne a udržíme si prácu. Rok, odkedy naše deti školu takmer  
 nevideli. Rok, odkedy si omnoho viac vážime prácu ľudí v prvej  
 línii. Bolo to ťažké a pred nami je ešte dlhá cesta k normálnemu  
 životu. Všetci sme už unavení. Ale ak k sebe nebudeme ohľaduplní  
 a ak sa nebudeme o našich blízkych skutočne zaujímať, možno sa  
 vrátime do reštaurácií a na futbalové štadióny, ale nie k životu,  
 v ktorom by sme sa cítili dobre. 

Foto: Alex Adamica
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ANKETA
VYBERTE NOVÉ MENO PRE HIROŠIMU
Presne pred rokom sme vám prvýkrát predstavili projekt známeho českého architekta Jakuba Ciglera, ktorý vy-
rastie na mieste asi najdesivejšej ruiny v bratislavskom Ružinove – v neslávne známej Hirošime. Nový projekt si 
preto zaslúži nové meno a to môžete vybrať práve vy – Ružinovčania, ľudia z okolia a čitatelia nášho časopisu.

Miesto, ktoré poznali a navštevovali ľu-
dia z celého okolia, sa pred viac ako de-
saťročím začalo meniť na ruinu, ktorá 
lákala len bezdomovcov a slúžiť mohla 
nanajvýš ako kulisa pre hororové filmy. 
Za posledné dva roky investor, spoloč-
nosť MiddleCap, pozostatky bývalého 
obchodného domu vyčistil a vyviezol de-
siatky ton odpadu, predstavil víťazný ar-
chitektonický návrh, na ktorého výbere 
sa podieľali aj zástupcovia mestskej časti, 
ružinovských poslancov a magistrátu,  
a momentálne pracuje na získaní všetkých 
potrebných povolení. Zároveň sa pracuje 
na finálnej podobe projektu, ktorá by za-
hŕňala aj pripomienky zástupcov Ružinova  
v hodnotiacej komisii.

Nové miesto si však zaslúži aj nové meno  
a to môžete navrhnúť aj vy. Stačí, ak nám 
do stredy 10. marca 2021 pošlete svoj ná-
vrh na adresu hirosima@ruzinov.sk. Pre 
desiatich vyžrebovaných máme pripravené 
aj darčeky... aby ste už nič neprehliadli.

LEPŠÍ
RUŽINOV
Stiahnite si novú mobilnú aplikáciu

Píšte nám do 10. marca svoje návr-
hy a desiati z vás môžu získať cenu  
od Fokus očnej optiky:

vyšetrenie zraku zadarmo,  
70% zľava na okuliarový rám 

a k tomu 10% zľava na okuliarové 
šošovky značky Nikon

hirosima@ruzinov.sk
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PRÁVNE PORADENSTVO
RODINA A PRÁCA V ČASE LOCKDOWNU
Pandémia so sebou priniesla množstvo situácií, ktoré zasahujú ako náš pracovný, tak aj osobný život. O tom, na čo 
si treba dávať pozor, ktoré nariadenia nás ochraňujú a ktoré by sme si rozhodne nemali vykladať len podľa vlast-
nej svojvôle, sme sa rozprávali s JUDr. Luciou Krošlákovou z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o.

Sme rozvedení a deti máme v striedavej 
starostlivosti. Manžel mi už druhýkrát od-
mietol odovzdať deti (býva v susednom 
okrese) a argumentuje, že sa nemôže ces-
tovať medzi okresmi.

Ak rozsudok súdu upravuje zverenie dieťa-
ťa do striedavej starostlivosti s povinnosťou 
rodiča odovzdať dieťa druhému rodičovi  
v mieste bydliska druhého rodiča, poru-
šenie tejto povinnosti je nerešpektovaním 
súdneho rozhodnutia, ktoré má aj závažné 
následky. V prvom rade môže druhý rodič 
požiadať súd o nútený výkon rozhodnutia, 
v dôsledku ktorého dôjde k odňatiu dieťaťa 
a jeho odovzdaniu oprávnenému rodičovi. 

Tento úkon sa realizuje za asistencie or-
gánu sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately, ktorý môže požiadať  
o súčinnosť aj políciu, ak hrozí, že by mohlo 
dôjsť k fyzickému násiliu alebo ak povinný 
rodič odmieta súčinnosť. Uvedený postup 
môže zanechať negatívne následky najmä 
na psychike dieťaťa. Odmietnutím rešpek-
tovania súdneho rozhodnutia sa povin-
ná osoba taktiež dopúšťa trestného činu 
marenia výkonu súdneho rozhodnutia  
s trestnou sadzbou jeden až päť rokov. Po-
čas prvého lockdownu výnimky zo zákazu 
vychádzania nepokryli všetky životné situ-
ácie - vrátane problematiky odovzdávania 
detí (čo bolo vzhľadom na novosť situácie 
pochopiteľné), avšak neustále sa meniace 

pravidlá zákazu vychádzania už reflektu-
jú aj na túto situáciu. Uznesenie vlády SR 
č. 77/2021 zo dňa 05.02.2021 v bode 18 
zaviedlo výnimku, podľa ktorej sa zákaz 
vychádzania nevzťahuje „na cestu dieťaťa 
a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom 
alebo osobou, ktorá má právo styku s die-
ťaťom a cestu späť“. Nie je teda porušením 
zákazu vychádzania, ak idete odovzdať 
dieťa druhej osobe, ktorá má v zmysle roz-
sudku súdu právo na styk s dieťaťom.

Zamestnávateľ nám nariadil home-office, 
absolútne však nerešpektuje pracovnú 
dobu, zoom porady máme bežne do ôsmej 
večer a často telefonuje aj potom. Má na 
to právo?

V prvom rade je potrebné povedať, že 
aktuálny home-office (práca na doma 
nariadená zamestnávateľom z dôvodu 
pandémie) nie je domáckou prácou ale-
bo teleprácou, ale ide o prácu vykonáva-
nú príležitostne alebo za mimoriadnych 
okolností so súhlasom zamestnávateľa 
alebo po dohode s ním doma (upravené  
v ust. § 52 ods. 5 Zákonníka práce), pričom 
druh práce musí umožňovať výkon práce 
z domu. Zamestnávateľ však musí dodržať 
množstvo povinností súvisiacich najmä  
s ochranou zdravia zamestnanca, a to aj pri 
práci vykonávanej zamestnancom z domu 
(napríklad zabezpečiť pravidelné preru-
šovanie práce so zobrazovacou jednotkou 

najneskôr po štyroch hodinách nepretrži-
tej práce, zabezpečiť, aby klávesnica bola 
od monitoru oddelená a aby zodpovedala 
ergonomickým zásadám, atď.). 

Čo sa týka pracovného času, zamestnávateľ 
je oprávnený určiť pracovný čas, počas kto-
rého má byť zamestnanec zamestnávateľo-
vi k dispozícii, vykonávať prácu a plniť po-
vinnosti uvedené v pracovnej zmluve, a to 
v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce 
(§ 85 a nasl.). Určenie pracovného času ne-
smie byť v rozpore s pracovnou zmluvou  
a Zákonníkom práce. Aj pri práci na doma 
sa uplatňuje práca nadčas, to znamená, že 
ak zamestnanec vykonáva prácu nadčas, za 
túto mu patrí príslušná odmena. V prípa-
de, ak výkon práce vyžaduje komunikáciu 
so zákazníkmi, dodávateľmi alebo kole-
gami prostredníctvom telefonických ho-
vorov alebo konferenčných videohovorov 
(realizovaných napr. cez aplikáciu zoom, 
teams, atď.), je zamestnanec v dohodnu-
tom alebo určenom pracovnom čase po-
vinný využívať tieto pracovné prostriedky 
na výkon práce. Samozrejme, aj pri práci z 
domu je zamestnávateľ povinný rešpekto-
vať prestávky zamestnanca na odpočinok, 
jedenie, ako aj prestávky pri práci.

AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť 
právnu poradňu pre seniorov. Vzhľadom na ak-
tuálnu epidemiologickú situáciu sú osobné kon-
zultácie až do odvolania pozastavené.
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ČO STE CHCELI VEDIEŤ
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O ŽIVOTE V RUŽINOVE
Každý deň od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života – od čiste-
nia ulíc, cez odpady až po otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania nariadení hygienikov alebo plánovanej výstavby. 
Väčšina z nich sa pravidelne opakuje a je dôkazom, že pre mnoho ľudí pravidlá stále nemajú veľkú alebo žiadnu 
hodnotu. Zozbierali sme preto pre vás tie podnety, ktoré sa opakujú najčastejšie.

Chystám sa rekonštruovať byt. Kedy potre-
bujem stavebné povolenie?

Stavebné povolenie potrebujete vždy, ak ide 
o práce, ktoré zasahujú do nosných kon-
štrukcií ako búranie a presúvanie priečok, 
dobudovávanie terás, výmena ľahšej podla-
hovej krytiny za ťažšiu (napr. dlažba na-
miesto pôvodného linolea), výmena okien 
alebo iné zásahy, ktoré menia vzhľad domu. 
So samotnými prácami môžete začať až po-
tom ako vám bude toto povolenie udelené. 
V opačnom prípade vám hrozí aj to, že bu-
dete musieť dať byt do pôvodného stavu.

Sused rekonštruuje byt aj napriek tomu, že 
sme teraz všetci v bytovke doma. Urobte 
niečo a zakážte mu to.

Stavebný zákon nepozná pojem mimoriad-
ny, resp. núdzový stav, a tak stavebný zá-
kon nemôže ani v tomto období zasiahnuť 
ani preto, že je veľká časť ľudí doma. Ak by 
to urobil, porušil by zákon a zneužil svoje 
právomoci. Odporúčame vám obrátiť sa na 
správcu, resp. zástupcov vlastníkov, a požia-

dať tohto suseda o väčšiu ohľaduplnosť k ľu-
ďom, ktorí bývajú v dome spolu s ním. Ve-
ríme, že mu záleží na korektných vzťahoch. 

Ako ste mohli dovoliť stavbu na parkovis-
ku na Hraničnej?

Magistrát, ktorý posudzuje, či stavba je alebo 
nie je v súlade s územným plánom, teda či sa 
na konkrétnom mieste niečo také vôbec 
môže stavať, vydal záväzné stanovisko,  
v ktorom dal zelenú výstavbe 6-8 poschodo-
vej budovy. Stavebný úrad so stavbou  
v takejto výške nesúhlasil, ale odvolací orgán 
tento náš postoj zamietol práve s argumen-
tom, že názor magistrátu je rozhodujúci.

Majiteľ čistiarne v našom dome sa rozho-
dol zavesiť si nad vchod obrovskú reklamu 
a primontovať k nej ešte mimoriadne nev-
kusné blikajúce lampy. Urobil to bez vedo-
mia vlastníkov a bez akéhokoľvek povole-
nia. Dá sa s tým niečo robiť?

Ak má reklama viac ako 3 m2, nestačil by 
majiteľovi takejto prevádzky ani súhlas 

spoluvlastníkov, ale potrebuje aj stavebné 
povolenie. Samozrejme, aj k žiadosti na sta-
vebné povolenie potrebuje doložiť súhlas 
nadpolovičnej väčšiny. Ak to neurobí, môže 
dostať pokutu a ak nedoloží všetky potreb-
né súhlasy, bude musieť takúto reklamu od-
strániť.

Už tri hodiny husto sneží a na našej ulici ste 
ešte stále neodhrnuli sneh.

Keď predpoveď hlási mrznutie alebo sneh, 
solí sa aj preventívne a počas pohotovosti 
nastupuje do služby približne sedemdesiat 
kolegov. V Ružinove sa však staráme o 86 
km ciest, chodníkov a verejných priestran-
stiev, čo je viac ako 500-tisíc m2 plochy.  
O ďalšie desiatky kilometrov ciest a chod-
níkov, ktoré patria hlavnému mestu a nie 
mestskej časti, sa starajú kolegovia z magis-
trátu. Napriek tomu však nie je reálne, aby 
odhrnuli všetko a prioritne sa riešia hlavné 
ťahy a miesta, ktoré sú najviac exponované. 
Samozrejme, ak sneží bez prestania, chod-
ník odhrnú a o pol hodiny vyzerá, akoby na 
tom mieste ani neboli.

www.ortoinova.sk

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

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

+421 903 494 000
 info@spektravet.sk

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

Otváracia doba: PO-PI  8:00-19:00

www.spektravet.sk

VETERINÁRNA  AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, 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

Súkromná inzercia:  

KOSENIE, OREZY, VÝRUBY, 
ŠTIEPKOVANIE.  

CENA DOHODOU. 
ČERVENKA 0911 621 145

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Ostredková 10, Bratislava

sportschool@sportschool.sk
www.sportschool.sk

Podmienky prijatia:
Spojená škola bude prijímať žiakov základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať 13. apríla 2021 do 5.ročníka ZŠ  
a  20.apríla 2021 do 1.ročníka športového gymnázia a športového manažmentu. Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke našej školy  v decembri 2020. Pri-
hlášky záujemcov o štúdium je potrebné poslať do 28.2.2021.

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
 
•  úplné stredné všeobecné vzdelávanie 

s maturitou,
•  možnosť pokračovať v štúdiu na 

ktorejkoľvek vysokej škole,
•  príležitosť získať osvedčenie trénera 

II. kvalifikačného stupňa v príslušnom 
športe.

ŠPORTOVÝ MANAŽMENT
 
•  úplné stredné odborné vzdelávanie 

s maturitou,
•  možnosť pokračovať v štúdiu na 

vysokej škole,
•   získanie  osvedčenia trénera III. 

kvalifikačného stupňa v príslušnom 
športe.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

•  zabezpečenie športovej prípravy žia-
kov,

•  vhodné podmienky pre tréningový 
proces,

•  rozšírené vyučovanie jazykov.



www.ruzinovskeecho.sk16

PANDÉMIA UKÁZALA NAŠU ZRANITEĽNOSŤ
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Maroš Mačuha.

Pandémia minulý rok zásadne ovplyvnila 
fungovanie samosprávy a súčasná situá-
cia ukazuje, že s mnohými obmedzeniami 
musíme počítať aj tento rok. Čo je v takejto 
situácii kľúčovou úlohou obce?

Je to predovšetkým organizovanie všet-
kých krokov vládnych rozhodnutí na úrov-
ni mesta. To sa, myslím, Ružinovu darí 
mimoriadne dobre a dokonca sme boli 
veľmi úspešní aj pri vyrokovaní finančnej 
kompenzácie od štátu v rámci boja s pan-
démiou Covid-19. Čo sa týka obmedzení, 
sú nutné, aj keď ma vôbec neteší obmedzo-
vanie kultúrneho a spoločenského života  
v Ružinove. V lete sa nám podarilo rozbeh-
núť viaceré úspešné podujatia na Dulovom 
námestí alebo v Parku Andreja Hlinku  
a tešili sme sa aj tento rok na lokálne Via-
nočné trhy, ktoré sme dokonca plánovali 
na viacerých atraktívnych miestach. Žiaľ, 
zimné podujatia sme museli zrušiť.

Okrem iného ste aj členom komisie územ-
ného plánovania a životného prostredia. 
Čo sú podľa vás najdôležitejšie úlohy 
mestskej časti v tejto oblasti?

Som podpredsedom tejto komisie so za-
meraním na životné prostredie. Úlohou 
tejto komisie je zabezpečiť udržateľný roz-
voj Ružinova tak, aby sme stále zlepšovali 
infraštruktúru a komfort na bývanie a zá-
roveň aby sme dávali pozor nad živelnou 
výstavbou. Dôležitou úlohou je udržiavať 
zelený charakter Ružinova a to stále zlep-
šujúcou sa starostlivosťou o zeleň, nahrá-
dzanie niektorých druhov drevín, ktoré sú 
už za zenitom svojho veku (brezy, sofory  
a podobne), alebo druhov, ktoré označuje-
me ako invázne a ktoré tvoria v Ružinove 
veľkú časť porastov (Pajaseň žliazkatý, Ja-
vor jaseňolistý). Osobne presadzujem ich 
náhradu dlhovekejšími a ideálne aj pôvod-
nými druhmi, ako sú napr. v našej mestskej 
časti Duby. Tie sú suchomilné a dokážu sa 
dobre prispôsobiť súčasnej klíme, pričom 
sú odolné voči škodcom a nepotrebujú ani 
častý orez. Sú to krásne a majestátne stro-
my, ktoré sú ozdobou každého parku.

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

Je to jednak jej plochý charakter, v Ruži-
nove nemáme žiadne kopce a väčšie les-
né porasty sa nachádzajú len ako lužné 
lesy pri Dunaji. Na druhej strane máme 
v Ružinove veľmi pekne riešenú okrasnú 

zeleň, predovšetkým na sídliskách, ktoré 
sú vďaka svojej nezahustenosti výstavby 
veľmi obľúbeným miestom na bývanie 
predovšetkým pre rodiny s deťmi. Vyzdvi-
hol by som predovšetkým Park Andreja 
Hlinku, ktorý patrí k najväčším parkom 
v Bratislave a veľmi pekný začína byť park 
na Ostredkoch, kde sa podarilo za roky vy-
tvoriť veľmi pestrú skladbu drevín a krov, 
takže začína pripomínať malé arborétum.  

Vašim domovským obvodom sú Ostred-
ky. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť  
v tejto časti Ružinova?

Ostredky sú fenomenálne sídlisko, ktoré 
vlastne tvorí jeden vnútroblok bez dopra-
vy a s veľkým parkom uprostred, čo asi 
v Bratislave nemá obdoby. Preto sú také 
obľúbené na bývanie. Pri projektovaní sa 
počítalo s hlavným parkovaním áut na veľ-
kých záchytných parkoviskách okolo síd-
liska na Jesennej, Mesačnej, Kozmonautic-
kej a Súmračnej ulici. Tieto parkoviská sú 
v súčasnosti takmer všetky v súkromnom 
vlastníctve a samospráva doteraz nemala 
páky na ich opravu, ktorá je viac ako nut-
ná. Zároveň sú ich kapacity už naplnené  
a stále častejšie sa stáva, že obyvatelia mu-
sia parkovať ďalej od bytov, napr. pri Mar-
tinskom cintoríne. Preto na Ostredkoch 
chceme vybudovať na vhodných miestach 
aj verejné parkovacie domy.

A na záver... Venujete sa histórii a aj de-
jinám nášho mesta. Čo by sme si mali 
preniesť z minulosti, aké zvyky podľa Vás 
robia Bratislavu Bratislavou?

V prvom rade by sme mali chrániť a zve-
ľaďovať pamiatky mesta. V Ružinove ich 
oproti iným mestským častiam máme 
len poskromne, preto je o to dôležitejšie 
chrániť tie, čo máme. Som rád, že po dl-
hých rokoch sa nám podarilo odkúpiť do 
vlastníctva MČ starú radnicu v Prievo-
ze. Je to cenná funkcionalistická budova  
z roku 1932 s pamiatkovo chránenými  
basreliéfmi od Alojza Rigeleho. Chce-
me túto budovu citlivo zrekonštruovať  
a dať jej náplň reprezentatívnej siene MČ. 
Okrem nej prebieha aj rekonštrukcia starej 
hasičskej zbrojnice v Prievoze. Dejiny na-
šej mestskej časti sú do značnej miery de-
jinami industriálnej Bratislavy, aj keď, žiaľ,  
z tohto dedičstva sme si veľmi veľa barbar-
sky pobúrali. O to viac ma teší obnova Pra-
diarne z komplexu Cvernovky na Nivách, 
kde sa podarila developerovi naozaj kvalit-
ná obnova a v blízkej budúcnosti aj zaují-

mavé využitie. Podobne je skvostom nové-
ho developmentu Sky park tehlová budova 
Teplárne od Dušana Jurkoviča. Myslím, že 
oba tieto príklady ukazujú aj našim deve-
loperom, akú veľkú pridanú hodnotu majú 
takéto relikty minulosti v novej výstavbe, 
kde pri citlivom skomponovaní s moder-
nou stavbou vytvárajú doslova genius loci. 
O to viac ma mrzí, že v rámci prebieha-
júceho projektu na Jégého ulici, kde sa 
nachádza pamiatkovo chránená budova 
druhej Cvernovky (známy Ružový hrad), 
developer nezvolil príliš citlivý prístup  
a budovu veľmi nahusto obstavia väčšími 
stavbami, ktoré potlačia jej dominant-
ný charakter. Taktiež využitie historickej 
industriálnej stavby výlučne na funkciu 
bývania nie je vhodné, pretože je tým pá-
dom pre verejnosť nedostupný. Žiaľ, tento 
projekt sme zdedili v štádiu, kedy sme už  
k nemu nemohli zasiahnuť.

Čo sa týka tradícií, tak Bratislava bola vždy 
mestom, ktoré milovalo podujatia a dá sa 
povedať, že to tu žilo či už v plesovej se-
zóne alebo aj počas hodov, majálesov, vi-
nobraní či fašiangov. Všetky tieto tradičné 
sviatky Ružinovčania milujú a hromadne 
navštevujú. Osobne sa venujem aj organi-
zovaniu podujatí ako boli burzy starožit-
ností na Miletičke, gastronomické festivaly 
na Dulovom námestí a v Parku Andreja 
Hlinku, alebo vianočné trhy na Dulovom 
námestí, ktoré boli v roku 2019 vyhlásené 
za najlepšie v Bratislave. Všetky tieto ak-
tivity podporujú komunitný život v našej 
mestskej časti.
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RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV V MESTSKEJ ČASTI 
Roky prehliadaná téma nájomného bývania si začína vyberať svoju daň. Hneď v úvode je dôležité vysvetliť, že mestská 
časť nemá k dispozícii tzv. sociálne byty, ale len spomínané nájomné. A potrebuje ich omnoho viac, ak chce vyjsť v ústrety 
tým, ktorí to potrebujú, ale zároveň aj tým, ktorých potrebuje mestská časť - učiteľom, sociálnym pracovníkom, policajtom... 
Všetci títo zamestnanci sú kľúčoví pre plnenie funkcií samosprávy, ale vzhľadom na ich platové ohodnotenie si často prácu 
v hlavnom meste nemôžu dovoliť. V poslednom období však začínajú pribúdať projekty, ktoré by mali túto potrebu riešiť. 
Zaujímalo nás, ako poslanci vidia budúcnosť nájomného bývania v Ružinove.

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov – sever (Trnávka)

Ako členovia bytovej komisie sa opakovane stretá-
vame s tým, že dopyt po nájomných bytoch v Ru-
žinove vysoko prevyšuje možnosti mestskej časti. 
Treba pochváliť, že v súčasnosti prebieha rekon-
štrukcia niekoľkých bytov, ktoré budú postupne 
odovzdané do užívania novým nájomcom. Avšak 
bez výstavby nových mestských nájomných bytov 
nevieme situáciu výrazne zlepšiť. Je dôležité, aby 
bolo bývanie dostupné aj pre ľudí s nižším príj-
mom alebo pre rodiny, ktoré sa prechodne dostali 
do ťažkej životnej situácie a potrebujú podporu 

vo forme bývania. Je potrebné tiež myslieť na byty 
pre zamestnancov ako učitelia či opatrovateľky.   
V rokoch 2022-2023 by sa malo začať s výstavbou 
dvoch objektov nájomného bývania. Približne 80 
nových bytov pribudne v blízkosti Galvaniho na 
Terchovskej ulici. Komunitné nájomné bývanie - 
24 bytov prevažne pre seniorov vrátane zaujíma-
vých spoločných priestorov - vznikne v susedstve 
Csákyho kaštieľa v Prievoze na Parkovej ulici. 
Všetky priestory v objekte budú bezbariérové.

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň)

Bratislava prechádza dynamickým rozvojom, ktorý 
mení celú mestskú identitu. Za posledných desať 
rokov sa rozrástla o nové časti, láka nových obyva-
teľov z celého Slovenska ale aj zo zahraničia. Zmeny 
mesta však prinášajú sťažené podmienky pre ľudí 
hľadajúcich si nový domov, ako aj pocity odcudze-
nia obyvateľom, ktorí žijú v meste dlhé roky. 

Mesto dlhodobo zanedbávalo viaceré zo svojich 
úloh, súčasný stav mestskej bytovej politiky nezod-
povedá zásadným výzvam, ktoré budú ovplyvňovať 

život v nasledujúcich desaťročiach. Preto hlavné 
mesto spracovalo strategický dokument Koncep-
ciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 2030, 
ktorá definuje základný rámec pre činnosť v oblasti 
bývania a načrtáva dlhodobé smerovanie v oblasti 
bytovej politiky. Koncepcia  reaguje aj na obavy ve-
rejnosti, ktorá je často presvedčená, že nový rozvoj 
neslúži obyvateľom mesta, ale developerom. Preto 
bytová politika akcentuje zvyšovanie kvality života 
ako na hlavný cieľ pri dlhodobom rozvoji Bratislavy. 

Mária Barancová, Tím Ružinov (Prievoz)

Bratislave už dlhodobo chýbajú nájomné byty. 
Tentokrát sa magistrát zameral na pozemok v srd-
ci Prievozu, v tesnej blízkosti národnej kultúrnej 
pamiatky kaštieľa. Ako dlhoročná obyvateľka Prie-
vozu vítam aktivity hlavného mesta v rozširovaní 
možností nájomného bývania, avšak som presved-
čená,  že aj v Prievoze existujú iné možnosti ako 
nie príliš vhodný zásah do tunajších historických 
objektov. Csákyho kaštiel je symbolom Prievozu 
a má obrovskú historickú hodnotu aj pre Brati-
slavu, súčasťou obrovskej záhrady je aj 120-ročná 

oranžéria so skleníkmi. Víťazný projekt počíta s 30 
bytmi  so 16 parkovacími miestami.  Nie som si 
istá takou masívnou výstavbou v jedinečnom his-
torickom území Prievozu a výstavbu považujem za 
zahusťovanie s výrazným zhoršením dopravnej si-
tuácie. Navrhovala  som vybudovať iba časť nájom-
ného bývania a vhodne skombinovať s materskou 
školou, ktorých je rovnako zúfalý nedostatok ako 
nájomných bytov, s tým, že by historické priestran-
stvá mohli byť zachované ako súčasť priestoru.

Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy)

Ružinov, ako aj iné mestá a obce, trpí nedostat-
kom pracovných síl. Najviac to cítiť v oblastiach 
školstva, bezpečnosti a na úseku sociálnych slu-
žieb, kde ich chýbajú desiatky. Hlavnou príčinou 
výpadku zamestnancov je platové ohodnotenie, 
ktoré vychádza z platových tabuliek určených 
štátom. Napriek snahám mestskej časti vytvoriť 
zamestnancom čo najlepšie podmienky, stále to 
nestačí, aby sme dlhodobo vedeli zamestnať a udr-
žať kvalifikovanú pracovnú silu. Práve poskytnutie 
benefitu zamestnancom v podobe zamestnanec-

kých bytov by mohlo pomôcť tento problém vy-
riešiť. Dnes ich však k dispozícii nemáme. Práve 
preto už od začiatku funkčného obdobia hľadáme 
nielen finančné zdroje, ale aj miesta, kde by tie-
to byty mohli vyrásť. Už o niekoľko týždňov by 
mohla byť na svete dohoda, ktorá by Ružinovu do 
dvoch rokov priniesla 95 plne zariadených nájom-
ných bytov. A keďže náklady na tento projekt by 
kompletne pokrývali príjmy z nájmu za jednotlivé 
byty, nezaťažilo by to ani rozpočet mestskej časti.
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RUŽINOVSKÁ PORADŇA
Na obrazovkách našej televízie môžete pravidelne sledovať aj re-
láciu Ružinovská poradňa. Venuje sa vám, vašim problémom  
a otázkam z psychologického hľadiska. Psychológia je totiž súčasťou 
nášho každodenného života, v mnohých prípadoch si to ani neuve-
domujeme. No aj v tomto období pandémie sa otázka duševného 
zdravia dostáva stále viac do popredia. Ako funguje človek v tomto 
svete? Kedy možno už vyhľadať odbornú pomoc? Ako budovať vzťa-
hy v rodine? Prečo veríme hoaxom? Ako môže psychológia pomôcť 
pri zvyšovaní produktivity práce? Prečo je dôležité počúvať? Aj toto 
sú otázky, na ktoré vám Ružinovská poradňa odpovie.

Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR
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Maxim Gorkij: Komu je práca radosťou, (dokončenie v tajničke krížovky)

UPC
• analóg - kanál CH87
•  digitál - poz.71 frek. 578 Mhz

ORANGE
• Orange TV - optika
• digitál - pozícia 174

TELEKOM MAGIO
• digitálne vysielanie
   v HD: pozícia 609, 214*

SWAN Digitalna TV
• TVR je prístupná 
   vo všetkých balíkoch
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Maxim Gorkij: Komu je práca radosťou, 
 ...(dokončenie v tajničke krížovky).   

tajnička: ...pre toho je život šťastím.

Maxim 
Gorkij



NAŠE GRANTY POMÁHAJÚ 
KOMUNITÁM V OKOLÍ
Využite náš grantový program Dobrý sused a získajte až 4 000 eur 
na zlepšenie nášho spoločného okolia.

slovnaftludom.sk



MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA V RUŽINOVE
ANTIGÉNOVÉ TESTY - ZADARMO

OSTREDKY

ŚTRKOVEC

TRÁVNIKY

PRIEVOZ

NIVY

POŠEŇ

LASER THERAPY 
 DK Ružinov (zozadu) po – ne: 8:00 – 17:00 
ATRIUM AMD
  Babuškova 2,  

po – pia: 14:00 – 22:00 (okrem stredy), so – ne: 9:00 – 17:00
ROYAL MEDICAL CARE
 Sv. Vincenta 6, po – pi: 8:00 – 16:00 
RMHC 1
 Sv. Vincenta 6, po – pi: 8:00 – 16:00

POŠEŇ

SČK 
 Miletičova 59, denne okrem stredy: 8:30 – 17:30 
POLIKLINIKA SAPIENTA
  Daxnerovo nám. 5, 
 po – pi: 9:00 – 17:00, so: 8:00 – 16:30
MEDANTE CLINIC
 Ružová dolina 18 (Delfín), po – so: 8:00 – 16:00 
PHOENIX CORPORATION
 Parkovisko Miletička, Záhradnícka 58, po – ne: 9:00 – 17:00
PRESTIGE REALITY
 Plynárenská 3D, po – ne: 10:00 – 19:00

NIVY

AMFITEÁTER ŠTRKOVECKÉ JAZERO 
 Drieňová 9, po – pia: 11:30 – 20:00, so – ne: 08:00 – 16:30

ŠTRKOVEC

BONUM SALUTEM 
 Mierová 21 (zboku MÚ), po – ne: 10:00 – 19:00
SMILE, S.R.O. (bývalá budova Tatra Banky)
 Mierová 34, po – ne: 08:00 – 16:30
MUDr. OTO VINCZE 
 Komárňanská 99, po – so: 9:00 – 17:30
HBI MEDICAL
 Hraničná 18, po – pia: 11:30 – 19:30, so: 08:30 – 16:30

PRIEVOZ

PARKOVISKO PRI STUDENT HOUSE 
 Tomášikova 34, po – ne: 11:00 – 19:00

OSTREDKY
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA 
 Ružinovská 6, po – pi: 8:00 – 11:00

TRÁVNIKY

4x

1x

1x

1x

5x

4x

Zoznam je spracovaný na základe údajov zverejnených na webových sídlach Ministerstva zdravotníctva SR a Bratislavského samosprávneho kraja.

Stav k 16. 2. 2021

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.


