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ROKY V RUŽINOVE, BRATISLAVE A ŽUPE?
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Milí 
Ružinovčania,
ďakujeme! 

Ďakujem vám 
za účasť v spoje-
ných komunál-
nych a župných 
voľbách v Ruži-
nove. Voľby sú 
oslavou demok-
racie a čím viac voličov sa ich zúčastní, 
tým sú ich výsledky férovejšie a reálnejšie 
odzrkadľujú vôľu ľudí.

Ďakujem vám za podporu pre pokra-
čovanie v mojej práci vášho starostu. 
Doposiaľ sa žiadnemu ružinovskému 
starostovi nepodarilo prekonať hra-
nicu 10-tisíc hlasov. Vy ste mi ich dali  
19 283. Je to najsilnejší mandát pre sta-
rostu Ružinova, aký ste kedy komu ude-
lili. To, čo teraz cítim, viem zhrnúť do 
troch slov: zodpovednosť, zadosťučine-
nie a záväzok.

Zodpovednosť, ktorú mám za výkon 
funkcie starostu a za to, aby sa mi ako 
vášmu starostovi o štyri roky znovu po-
darilo splniť hlavný cieľ: byť pripravený 
odovzdať Ružinov v lepšom stave, než  
v akom som ho po voľbách preberal. 
Zadosťučinenie za vaše ocenenie našej 
práce, ktorú sme s celým tímom poslan-
cov a zamestnancov nášho úradu robili.  
A záväzok voči vám čestne a vo verejnom 
záujme vykonávať svoj mandát. Záväzok, 
ktorý je o to silnejší, o čo väčšiu podporu 
ste mi dali.

Ešte raz vám ďakujem za každý jeden 
hlas. A sľubujem, že od prvého dňa bu-
deme pracovať pre všetkých Ružinovča-
nov. Blahoželám zároveň všetkým zvole-
ným poslancom, aj nášmu staronovému 
primátorovi a županovi, s ktorými si 
prajeme výbornú spoluprácu v prospech 
mesta, kraja a samozrejme Ružinova.

Váš starosta

P.S.: Rád by som sa poďakoval aj stovkám 
ľudí, ktorí v našich komisiách zabezpe-
čovali hladký priebeh volieb. Kolegovia 
na úrade ich pripravovali celé mesiace  
a volebný deň fungoval ako mal aj vďaka 
zamestnancom škôl, našej VPS a celý deň 
boli v pohotovosti aj kolegovia z miestnej  
a štátnej polície. 

POSLANCI - RUŽINOV

1. NIVY

Lucia Venczelová  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Marek Pokrývka  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Michal Gašaj 
(Tím Ružinov)

2. STARÝ RUŽINOV

Tomáš Alscher 
(Tím Ružinov)

Michal Páleník 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

3. RUŽOVÁ DOLINA

Michal Vicáň 
(Tím Ružinov)

Miroslav Bilík 
(Tím Ružinov)

4. TRÁVNIKY

Michaela Biharyová 
(Tím Ružinov)

Martin Ferák 
(Tím Ružinov)

Karolína Lupták Sigmundová 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

5. POŠEŇ

Matúš Méheš 
(Tím Ružinov)

Jana Poláčiková 
(Tím Ružinov)

Peter Herceg 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

6. PRIEVOZ

Michal Sebíň 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Monika Ďurajková 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Ján Buocik 
(Team Bratislava,  
Progresívne Slovensko,  
Sloboda a solidarita)

7. ŠTRKOVEC

Marcela Kulifajová 
(Tím Ružinov)

František Fabián 
(Tím Ružinov)

Kamil Bodnár 
(Team Bratislava,  
Progresívne Slovensko,  
Sloboda a solidarita)

8. OSTREDKY

Martin Patoprstý 
(Tím Ružinov)

Vladimír Sirotka 
(Tím Ružinov)

Maroš Mačucha 
(Tím Ružinov)

9. TRNÁVKA

Peter Strapák 
(nezávislý)

Marek Machata 
(Team Bratislava,  
Progresívne Slovensko,  
Sloboda a solidarita)

Dávid Staruch 
(Team Bratislava,  
Progresívne Slovensko,  
Sloboda a solidarita)

VÝSLEDKY SPOJENÝCH VOLIEB 2022 
KOHO SI ZVOLILI RUŽINOVČANIA?
Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa, 29. ok-
tóbra 2022, sa po prvýkrát v histórii Slovenska konali spojené komunálne  
a župné voľby. Voliči tak rozhodovali o tom, kto bude stáť na čele župy, 
mesta a mestskej časti a rovnako aj o poslancoch všetkých troch zastupiteľ-
stiev. Župan Juraj Droba, primátor Matúš Vallo a ružinovský starosta Martin 
Chren v nich získali najväčšiu podporu voličov a svoje mandáty obhájili.

Voľby boli zložitejšie než sme boli zvyk-
nutí a krúžkovať svojich favoritov na 
šiestich volebných lístkoch zabralo 
omnoho viac času. Jeden z voličov strá-
vil za plentou až hodinu. Napriek tomu 
všetkému a že voliči museli na odvole-
nie čakať dlhšie, prebehli voľby pokojne  
a bez komplikácií. Do tridsiatich dní od 
volieb sa uskutočnia ustanovujúce schôdze 
jednotlivých zastupiteľstiev a noví poslan-
ci sa ujmú svojich mandátov. Koho si teda 
voliči zvolili do ružinovského parlamentu?

Obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ru-
žinov zastupuje 25 poslancov, ktorí boli 
zvolení v deviatich volebných obvodoch. 
Z týchto 25 obhájilo svoj post 14 poslan-
cov, 11 je nových (hoci niektorí z nich už 
predtým poslancami boli). 13 poslancov je 
z Tímu Ružinov starostu Martina Chrena, 
11 z koalície Team Bratislava – PS – Slobo-
da a solidarita a 1, ktorého zvolili ako ne-
závislého kandidáta bez podpory niektorej 
z politických strán.

Ružinov bude mať v nasledujúcich štyroch 
rokoch v zastupiteľstve 6 žien a 19 mužov. 
Piati poslanci majú vysokoškolské vzde-

lanie tretieho stupňa, 19 druhého stupňa 
a jeden poslanec je bez vysokoškolského 
titulu. Poslanci sú vo vekovom rozmedzí 
33 až 55 rokov, priemerný vek je 42 rokov. 
Väčšina z nich – až desiati - sú ekonó-
movia, resp. si uvádzajú ako zamestnanie 
manažér, štyria sú právnici, štyria pôsobia  
v oblasti informatiky, ostatní prichádzajú  
z oblasti školstva, tretieho sektora, prípad-
ne iných. 

Čo bude nasledovať? Na ustanovujúcej 
schôdzi poslanci a starosta zložia sľub. 
Potom sa bude riešiť rozdelenie do jed-
notlivých komisií, miestnej rady, do pred-
stavenstiev a dozorných rád organizácií 
mestskej časti a rozhodne sa aj o tom, kto  
z poslancov bude môcť počas nasledujúcich 
štyroch rokov sobášiť. V nasledujúcom čísle 
Ružinovského Echa vám prinesieme „ma-
nuál kompetencií“, v ktorom podrobnejšie 
vysvetlíme, čo je agendou mestských častí, 
čo hlavného mesta a čo rieši župa.

Kompletný zoznam novozvolených poslan-
cov nájdete na nasledujúcich stranách,  
v prípade Ružinova aj rozdelených podľa 
volebných obvodov.

STAROSTA

Martin Chren 
(Tím Ružinov)

Voliť prišla aj 99-ročná Elena Šefránková 
foto: archív redakcia foto: archív redakcia
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POSLANCI - MESTO

Lenka Antalová Plavuchová 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Katarína Augustinič 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Adam Berka 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Kamil Bodnár 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Dana Čahojová 
(Starostovia a nezávislí kandidáti) 

Martin Chren 
(Tím Ružinov) 

Matúš Čupka 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Dávid Dej 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Monika Ďurajková 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Oskar Dvořák 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Gabriela Ferenčáková 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Ján Hrčka 
(nezávislý kandidát) 

Petra Hudáková 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Lenka Jakubčová 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Jana Jakubkovič 
(nezávislý kandidát) 

Radovan Jenčík 
(nezávislý kandidát) 

Juraj Káčer 
(Strana obcí a miest - SOM Slovensko) 

Ján Karman 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Dana Kleinert 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Daniel Klimovský  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Dárius Krajčír  
(Strana obcí a miest - SOM Slovensko)

Tatiana Kratochvílová  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Jozef Krúpa  
(Strana obcí a miest - SOM Slovensko) 

Martin Kuruc  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Jakub Kuruc  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Roman Lamoš  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Marek Machata  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Miroslav Macko  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Jakub Mrva 
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Alžbeta Ožvaldová 
(Starostovia a nezávislí kandidáti) 

Róbert Pajdlhauser  
(Sme rodina; KDH; Za ľudí; Dobrá voľba 
a Umiernení; Szövetség - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďa-
ri. Národnosti. Regióny) 

Martin Patoprstý (Tím Ružinov) 

Lucia Plaváková (Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) 

Igor Polakovič  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Michal Sabo  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Adam Sarlós  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Lucia Štasselová  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Jozef Uhler  
(nezávislý kandidát) 

Matej Vagač  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Jakub Vallo  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Martin Vlačiky  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Michal Vlček  
(nezávislý kandidát) 

Martin Winkler  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita) 

Branislav Záhradník 
(Starostovia a nezávislí kandidáti) 

Zdenka Zaťovičová 
(Strana obcí a miest - SOM Slovensko)

POSLANCI - ŽUPA

Petra Hitková  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Martin Barto  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Martin Winkler  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Martin Chren (Tím Ružinov)

Monika Ďurajková  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Ján Buocik  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Jakub Vallo  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Marek Machata  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Martin Patoprstý (Tím Ružinov)

Zuzana Schwartzová  
(nezávislá kandidátka)

Soňa Svoreňová  
(nezávislá kandidátka)

Alžbeta Ožvaldová  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Martin Kuklovský  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Jakub Mrva  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Tomáš Korček  
(nezávislý kandidát)

Rudolf Kusý  
(Dobrá voľba a Umiernení)

Lenka Antalová Plavuchová  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Peter Pilinský  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Dana Čahojová  
(Starostovia a nezávislí kandidáti)

Simona Petrík  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Martin Vician  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Jozef Tittel  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Martin Zaťovič  
(Starostovia a nezávislí kandidáti)

Juraj Štekláč  
(Starostovia a nezávislí kandidáti)

Tomáš Husár  
(Starostovia a nezávislí kandidáti)

Jozef Krúpa  
(Starostovia a nezávislí kandidáti)

Ján Hrčka  
(nezávislý kandidát)

Peter Cmorej  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Michal Sabo  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Lucia Plaváková  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Jozef Uhler  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Oskar Dvořák  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Milan Polešenský  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Robert Kočkovský  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Michal Rakús  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Juraj Říha  
(nezávislý kandidát)

Lucia Vidanová  
(nezávislý kandidát)

Peter Tydlitát  
(nezávislý kandidát)

Jakub Badrna  
(nezávislý kandidát)

Peter Švaral  
(nezávislý kandidát)

Martin Smeja  
(Strana obcí a miest – SOM Slovensko)

Roman Mács  
(nezávislý kandidát)

Oliver Solga  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Štefan Gašparovič  
(Hlas – sociálna demokracia)

Juraj Petrakovič  
(nezávislý kandidát)

Jozef Savkuliak  
(Strana obcí a miest – SOM Slovensko)

Dušan Badinský  
(nezávislý kandidát)

Mária Hudáková  
(Starostovia a nezávislí kandidáti)

Tünde Neszméri  
Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. 
Regióny

Vladimíra Vydrová  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Mária Kisková  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Juraj Jánošík  
(Team Bratislava, Progresívne Slovensko, 
Sloboda a solidarita)

Monika Beňová Makkiová  
(nezávislá kandidátka)

PRIMÁTOR

Matúš Vallo 
(Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a solidarita)

ŽUPAN

Juraj Droba  
(Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko, Sloboda a solidarita)
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AKTUALITY 
NAJNOVŠIE SPRÁVY Z RUŽINOVA 
Minulé číslo Ružinovského Echa bolo trochu netypické, a tak sa doň nedostalo viacero vecí, ktoré za posledné týžd-
ne v Ružinove pribudli – či už to bolo vynovené detské ihrisko, nové denné centrum pre seniorov, eurofondy, ktoré 
mestská časť získala na obnovu škôlky, ale aj jedna obrovská rekonštrukcia kanalizácie na Trnávke a začiatok 
výstavby kanalizácie na Pálenisku.

Nová kanalizácia 
na Pálenisko

Kanalizáciu dnes v Bratislave takmer všetci 
považujeme za úplnú samozrejmosť. Na-
priek tomu ešte stále existujú lokality, kde 
ešte stále chýba. Jedným z takýchto miest 

je aj časť Prievozu - Pálenisko. Stavebné 
práce na tomto náročnom a finančne mi-
moriadne nákladnom projekte začnú už  
v týchto dňoch. Budovanie kanalizácie 
nie je v kompetencii mestských častí, ale  
v tomto prípade sa to podarilo vďaka 
štvorstrannej dohode medzi Ružinovom, 

BVS, magistrátom a stavebníkom, ktorý 
neďaleko stavia development Nový Ruži-
nov. Mestská časť bude budovanie kanali-
zácie financovať z developerského poplat-
ku za Nový Ružinov a samotný investor 
prispel zabezpečením projektov a povolení 
v hodnote viac ako 200-tisíc eur. Potom 
ako bude postavený hlavný kanalizačný 
zberač, na ktorý sa priamo pripoja suse-
diace domy, dobuduje BVS rozvetvenie 
kanalizácie do jednotlivých ulíc Páleniska.

Rekonštrukcia kanalizácie 

Zničené cesty a chodníky na Trnávke trá-
pia tamojších obyvateľov už veľmi dlho. Sú 
to asi štyri roky, čo sa pri oprave jedného  
z „výtlkov“ na Bencúrovej cesta prepadla  
a spadlo do nej aj nákladné auto BVS, kto-
ré ho prišlo opravovať, problém bol totiž  
v kanalizácii a vo vodovode. A to je situá-
cia, ktorá sa opakuje vo veľkej časti starej 
Trnávky. Bez ich rekonštrukcie sa však ne-
dajú vymieňať povrchy ciest a chodníkov, 
ľahko by sa mohlo stať, že už o rok budú 
v rovnakom stave ako teraz. Vďaka spo-
lupráci s BVS a magistrátom sa to však 

konečne zmení a Trnávku čaká historicky 
najrozsiahlejšia rekonštrukcia kanalizácie. 

V návrhu nového investičného plánu BVS 
je určených viac ako päť miliónov eur na 
najbližšie tri roky na komplexnú obnovu 
kanalizácie a vodovodov na Trnávke. A po 
oprave hlavných trás ďalšie tri milióny na 
zvyšok a ďalší približne milión investuje 
hlavné mesta na vybudovanie kanalizácie  
v okolí Terchovskej, kde doteraz na niekto-
rých uliciach chýba. Keď ide o mimoriadne 
drahý projekt, nedá sa zrealizovať naraz,  
a preto bude prebiehať v priebehu jedného 
roka, ale postupne. Celý projekt je pripra-
vený tak, aby sa odstránili všetky problémy, 
ktorými dnes Trnávka trpí - od zlých ciest  
a chodníkov, neustálych prepadov na nich, 
až po vyrážanie vody z toaliet na prízemiach 
pri silnom daždi. Ktorých ulíc sa teda rekon-
štrukcia týka: Rozmarínová, Staničná, Na 
Lánoch, Slowackého, Kašmírska, Vrútocká, 
Gašparíkova, Na Úvrati, Táborská, Banše-
lova, Revolučná, Bencúrová, Rádiová, Pri 
Strelnici, Okružná - druhá polovica, Jasná, 
Edisonova, Beckovská, Wattova, Koperníko-
va, Tŕňová, Kovorobotnícka, Pri Zvonici, Li-
dická, Železná, Bielkova, Hasičská, Kultúrna, 
Vápenná a Kašmírska za blokom I a II.

Rozšírenie ZŠ Ružová dolina

Za posledných viac ako päťdesiat rokov sa 
Ružinov výrazne rozrástol a pribudli de-
siatky tisíc obyvateľov. Jedna z vecí, ktoré 
sa nemenili, bol počet základných škôl  
a ich kapacity už dosahovali hranice. Dnes 
už Ružinov stavia dve nové školy, na ktoré 
mestská časť získala takmer 6 miliónov eur 
z eurofondov - rekord v ružinovskej histó-
rii. Nová škola na Medzilaboreckej bude 
dokončená už čoskoro a začína sa výstavba 
aj na novej škole na Ostredkovej. Okrem 
týchto veľkých projektov využívame aj 
existujúce priestory v školách, a preto sa 

len nedávno začala prestavba časti priesto-
rov na základnej škole v Ružovej doline, 
kde z bývalého služobného bytu a kancelá-
rií vzniknú už čoskoro tri nové triedy.

Eurofondy pre škôlky

Veľké projekty ako výstavba škôl a škôlok 
by nemožné realizovať len z rozpočtu 
mestskej časti, bez pomoci eurofondov. 
Okrem spomínaných 6 miliónov eur zís-
kal len pred niekoľkými týždňami Ružinov 
aj ďalších 550-tisíc eur. 150-tisíc prepla-
tí časť nákladov na rekonštrukciu škôlky 
na Haburskej, kde v rámci rekonštrukcie 
pribudla napríklad aj zelená strecha a vo-
dozádržné opatrenia na dvore. Väčšiu časť 
financií, 400-tisíc, získala mestská časť na 
prestavbu bývalej knižnice na novú škôlku 
s troma triedami na Tomášikovej. 

Nové výbehy pre psov 

Každý, kto sa rozhodne mať psa v mes-
te, veľmi dobre vie, že venčenie zname-
ná mať psíka neustále na vôdzke. Aby si 
však mohli domáci miláčikovia užiť tro-
chu voľného pohybu, vznikajú v mestách 
oplotené výbehy pre psov. V Ružinove ich 
máme hneď niekoľko – na Tomášikovej 
pred Paneurópskou univerzitou, na As-
tronomickej (za garážami), na Syslej (aj  
s hracími prvkami pre psov), na Sabinov-
skej/ Drieňovej (pri jazere) a na Haburskej 
dokonca dva – jeden pre menších a druhý 
pre väčších psov. Pred niekoľkými dňami 
k nim pribudli ďalšie dva – na Rožňavskej 
(za parkoviskom bývalého Baumaxu) a na 
Gašparíkovej ulici.

Rekordné počty 
odtiahnutých vrakov

Vraky sú problém, ktorý trápi väčšinu 
miest, ale čím horšia je situácia s parko-

vaním, tým ich ľudia vnímajú citlivejšie. 
Odtiahnuť vrak nie je možné zo dňa na 
deň, zákon presne určuje lehoty a majiteľ 
vozidla tak má vždy niekoľko týždňov na 
to, aby ho odstránil sám. Až potom môže 
konať mestská časť. 

Od apríla 2021 do uzávierky tohto čísla 
Ružinovského Echa mestská časť evido-
vala 324 nahlásených vozidiel a 284 už 
na „svojom“ mieste nie je. 45 bolo od-
tiahnutých a až 239 odstránili samotní 
majitelia na základe výzvy miestneho 
úradu. 21 vozidlám v tejto chvíli plynie 
lehota na odstránenie a 9 je momentálne 
zaradených na odťah.

Dom hrôzy prestáva desiť

Budova neďaleko križovatky Záhradníc-
kej a Miletičovej, priamo pri zastávke au-
tobusu, straší domácich aj okoloidúcich 
už celé roky. Veľké kusy omietky padali 
na chodník a nie je to tak dávno, kedy 
počas búrky a silného vetra chýbalo veľ-
mi málo k tomu, aby ohrozil život ľudí, 
ktorí tam čakali na trolejbus. 

Majiteľ budovy dlhodobo nereagoval na 
výzvy stavebného úradu na odstráne-
nie nebezpečného stavu a nerešpektoval 
právoplatné rozhodnutie o nariadení od-
stránenia tohto stavu. Ružinov sa preto 
obrátil na exekútora, ktorý vydal exekuč-
ný príkaz na odstránenie nebezpečnej 
omietky a poveril výkonom rozhodnu-
tia mestskú časť. 20. októbra tak začal 
Ružinovský podnik zabezpečovať ná-
hradný výkon exekučného rozhodnutia 
a zamestnanci s využitím dvoch plošín 
odstraňovali uvoľnenú omietku. Nákla-
dy na všetky práce, ako aj na likvidáciu 
stavebného odpadu, si bude Ružinov 
uplatňovať v rámci exekučného konania 
u majiteľa budovy.     

Zavolajte nám:

0902 222 212
Napíšte nám:

kratka@accentreal.sk
Nájdete nás:

Drieňová 34, Bratislava
www.accentreal.sk

Uvažujete o predaji nehnuteľnosti? 
U nás získate okrem profesionálneho servisu odmenu navyše:

...s nami získate ešte viac

Pobyt pre 4 osoby 
vo Valčianskej doline
v nádhernej
Chalupe Toscana.

INZERCIA

RUŽINOV PRE SENIOROV
VÝLETY AJ CESTOVATEĽSKÝ VEČER

VÝLETY: POVINNÁ REGISTRÁCIA 

28. november 2022 (prihlasovanie je možné do 21. 11.) 
Výlet na termálne kúpalisko v meste  Mošoň v Maďarsku

7. december 2022 (prihlasovanie je možné do 25. 11.) 
Výlet do vianočnej Viedne

Ak máte záujem o tieto výlety, je nutné sa prihlásiť osobne 
priamo na Miestnom úrade, Mierová 21. 

VIANOČNÁ VEČERA PRE OSAMELÝCH SENIOROV: PRIHLASOVANIE

Pozývame osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na Vianoč-
nú večeru dňa 24. 12.2022 o 13:30 h v jedálni Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 14. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne priamo na Miestnom úrade Bratislava – Ružinov, Mierová 21, v kancelárii prvého kon-
taktu do 12. decembra 2022.  

V prípade ďalších otázok, prosím, volajte na tel. číslo 02/48 28 44 58. Ďakujeme!

CESTOVANIE A WORKSHOP

24.11. o 16:00 - Malá sála DK Ružinov 
Radi cestujete a nemôžete? Príďte na cestovateľský večer 
Za kultúrnym šokom do Indonézie.  
 
8.11. o 15:30 - Dolný vestibul DK Ružinov 
Chcete si vyrobiť adventný veniec a neviete ako na to? Po-
radíme vám na kreatívnom workshope, kde si ho môžete 
aj vyrobiť. 

foto: MŠ na Tomášikovej ul. redakcia



 Pre naše deti 

 Tento text nie je o voľbách. Je o tom, aký chceme Ružinov a v akej  
 spoločnosti chceme žiť. Má byť spomienkou na tých, ktorých sme stratili  
 kvôli tomu, že sme dopustili, aby sa medzi ľuďmi beztrestne šírila  
 nenávisť. 

 Vždy, keď prehliadame urážky a znevažovanie druhých len preto, že sú  
 iní, podieľame sa na vytváraní atmosféry strachu. Vždy, keď tvrdíme, že  
 niekoho „tolerujeme“, v skutočnosti hovoríme, že my sme tí lepší a je na  
 nás, aký život bude žiť. Vždy, keď sa tvárime, že je to úplne v poriadku,  
 zabúdame, že našim deťom budujeme svet, v akom by sme my sami žiť  
 nechceli. A možno v takom svete nebudú chcieť žiť ani oni.
 
 Tak to zmeňme. Urobme to pre naše deti. Vytvorme pre nich svet, kde sa  
 k sebe budú ľudia správať s rešpektom.
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ZO ZÁĽUBY SA STAL MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH 
RUŽINOVČAN NA PÓDIU MEDZI NAJLEPŠÍMI    
Najskôr to bola iba záľuba a zábava, postupne však Ružinovčanovi Tiborovi Tösérovi priniesla športová aktivita 
úspech aj na medzinárodnej scéne. Už ste však počuli o plutvovom plávaní na otvorenej vode?    

Spomínaný šport má špecifické podmien-
ky, ak si vcšak myslíte, že u nás sa nedá 
robiť, nie je to pravda. Pláva sa v neopré-
ne a obyčajne na otvorenej vode. A tak sa 
teda naskytá otázka, ako sa k nemu dostal 
úspešný Ružinovčan. 

„Keď som bol mladší, venoval som sa 
plávaniu. Kamarát mi neskôr povedal o 
tomto druhu plávania. Nemal som nejakú 
ambíciu súťažiť, skôr mi išlo o to, aby som 
sa fyzicky cítil dobre,“  prezradil s tým, že 
sa chcel zbaviť nadbytočných kilogramov. 
Skôr ako vážne však hovorí s úsmevom. 

V súčasnosti aktívny takmer päťdesiat-
nik začal športovať aktívnejšie. Až sa 

napokon nedávno predstavil na podujatí 
v talianskom regióne Piemont, ktoré sa 
konalo na jazere Viverone, medzi mesta-
mi Turín a Miláno. „Boli to majstrovstvá 
sveta juniorov, seniorov a masters, čo sú 
súťažiaci nad 30 rokov,“ objasňuje. 

Zo šampionátu pritom odchádzal s dvo-
mi zápismi. „Na kilometrovej trati som 
bol štvrtý a na trojkilometrovej trati som 
skončil na druhom mieste,“ dodáva. Je 
však nutné dodať, že v jeho kategórii mas-
ters sa predstavilo 17 pretekárov. Zakni-
hoval tak skutočný úspech.

Pre Ružinovčana to pritom boli iba tretie 
preteky. Minulý rok si v Česku vybojoval 

na jednom z podujatí striebro, na ďalšom 
bronz. Na budúci rok sa zase chystá na 
preteky do Česka – na otvorenej vode. V 
egyptskej Káhire však budú aj Majstrov-
stvá sveta v bazéne, o dva roky si plavci 
zmerajú sily v Marseille na otvorenej 
vode. „Uvidím, aká bude situácia,“ skon-
štatoval. Účasť si totiž hradí sám. A keďže 
ide stále skôr o hobby, ako boj o medaily, 
zvažovať musí viac faktorov. Najmä tie, 
ktoré sa týkajú rodiny. 

Dovtedy sa však chystá ešte potrénovať na 
Zlatých pieskoch, aby bol prípadne,keď sa 
bude blížiť termín pretekov, čo najlepšie 
pripravený. Vraj pridať sa môže každý, kto 
je odhodlaný. 

KULTÚRA  
HUDOBNÝ PRÍBEH BOHÉMA KAROLA DUCHOŇA   
Jeho život bol síce krátky, ale bohatý na zážitky aj úspechy. Zomrel, keď mal iba 35 rokov. Teraz ale jeho príbeh 
ožíva opäť na doskách, ktoré znamenajú svet. Meno Karol Duchoň poznajú všetky generácie.   

Aj takmer štyridsať rokov po smrti je 
Karol Duchoň stále inšpiráciou. Mnohí 
speváci sa snažia napodobniť jeho neopa-
kovateľný spev, hudobníci by s ním chceli 
stáť na jednom pódiu, skladatelia túžia 
napísať ďalší taký hit, aké mal v repertoá-
ri.  Veď mu tlieskali v Nemecku, Švajčiar-
sku, Francúzsku aj na Kube či v Japonsku. 

„Je ho škoda. Bol to obrovský talent, keby 
sa vtedy otvorili hranice, spravil by veľkú 
kariéru,“ povedala pred rokmi Eva Mázi-
ková na krste knihy o známom Slovákovi. 
Duchoňa poznala od detstva. Spolu drali 
lavice na základnej škole v Galante. Vraj 
boli do seba aj zaľúbení. Niet sa čo čudo-
vať. „Bol to neskutočný fešák. Keď zaspie-

val, dievčatám sa podlamovali kolená,“ 
prezradila už pred rokmi. 

Teraz pravdivý príbeh ožije krásnou hud-
bou a výbornými činohernými výkonmi 
v réžii Karola Vosátka. Životná dráha 
Karola Duchoňa viedla od bezstarostnej 
mladosti cez bohémsky život až po tra-
gický a smutný koniec. V pozadí pritom 
ponecháva otázku, či sa nedalo „zachrá-
niť“ túto legendu, ale aj pripomienku, či 
si dostatočne vážime skutočné talenty 
a osobnosti. Či dokážeme vnímať nemý 
krik na prvý pohľad úspešného, bez-
prostredného človeka, ktorý miluje život. 
Či za jeho bezstarostnosťou dokážeme ro-
zoznať strach a volanie o pomoc.

Nie je totiž tajomstvom, že krátko pred 
smrťou sa Duchoň cítil odstrčený. Ho-
voril o svojich snoch a túžbach, avšak 
prepadal beznádeji. Utešovalo ho oko-
lie, často však bez úspechu. Aj to ho na-
pokon priviedlo k ochoreniu, ktorému 
podľahol.

Na srdci mi hraj! 

Vstupenky v sieti Predpredaj.sk.  
DK Ružinov, Bratislava

Hrajú: M. Gyimesi, K. Csino, D. Cinkota, 
P. Trník, C. Žolnír, E. Sakálová,  
K. Ivanková, J. Lieskovská, M. Spiel-
mann, M. Rosík, R. Konečný

KÚPIME VÁŠ BYT A MÔŽETE
V ŇOM OSTAŤ BÝVAŤ

www.wfg.sk

KÚPIME PODIEL 
VO VAŠOM BYTE

INZERCIA

Konzultácie sa budú konať vždy v prvý utorok v mesiaci. Vzhľa-
dom na veľký počet záujemcov a snahu poskytnúť  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.

PRÁVNA PORADŇA 
PRE SENIOROV

foto: Richard Bednárfoto: archív Tibor Tösér
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VETERINÁRNA  AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov

SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽIEB

.sk

PO-PI  08:00 - 19:00   
SO         09:00 - 14:00 
NE         09:00 - 12:00

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

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

PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ? 
Využite kupón nacenenia nehnuteľnosti 

ZADARMO

Vo svete realít sme doma
0917 499 021

info@dapper.sk
dapper.sk

100 % zľava na nacenenie nehnuteľnosti

Výkup a sprostredkovanie predaja

NEHNUTEĽNOSTÍ 

Výkup bytov, domov a pozemkov v rámci celého Slovenska

Profesionálne sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

Ocenenie a poradenstvo ZDARMA

www.nestorcapital.sk

+421 910 113 331

info@nestorcapital.sk

INZERCIA

KOLO – NEPOTREBNÉ, ALE FUNKČNÉ
DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU
Máte doma platne, nočné stolíky, lopatky či zošity, ktoré už nevyužijete, za-
berajú vám doma miesto, ale iným by ešte poslúžili? Dajte im druhú šancu. 
V Ružinove vzniklo re-use centrum, ktoré nesie názov KOLO – Bratislavské 
centrum opätovného použitia. 

Každý, komu záleží na životnom prostre-
dí a mieste, kde žije, je na správnej adrese. 
KOLO plní funkciu zberného miesta po-
čas riadnych otváracích hodín. Návštev-
níkov privítajú v areáli OC Korzo oproti 
IKEA na  Pestovateľskej 13 od utorka do 
piatku od 10:00 do 18:00 a počas víken-
dov od 10:00 do 17:00. Získať môžete veci 
z druhej ruky, ale zároveň aj priniesť tie, 
ktoré vám už v domácnosti neslúžia. Ak 
sa chcete len porozprávať o udržateľnosti, 
zelených témach či životnom prostredí, 
práve tu je na to priestor. 

Čo môžete priniesť do KOLO? Základné 
pravidlo je jednoduché... Predmety musia 
byť čisté, zachovalé, funkčné a kompletné. 
Na svoje si prídu domáci kutili, gazdinky 
ale aj deti. Sortiment je bohatý, len za prvé 
dni príprav sa vyzbierali tony vecí – od 
kočíkov, stoličiek, časopisov, cez taniere, 
príbory, lyžiarky, až po gitary či bicykle. 

Viac informácií nájdete na www.olo.sk/kolo

INOVÁCIE 
ČISTIČKY  
PRE ŠKOLY
Vedeli ste, že denne sa na-
dýchneme asi 20-tisíc raz? 
Práve preto sme pred nie-
koľkými mesiacmi oslovili 
odborníkov na analýzu pato-
génov v prostredí a nasadili 
čističky vzduchu.  

Baktérie, ktoré sa takto odstra-
ňujú, môžeme rozdeliť do dvoch 
skupín - tie, ktoré sa prirodzene 
vyskytujú v prostredí a do interié-
ru sa dostávajú pri vetraní alebo 
na oblečení, a tie, ktoré sú priro-
dzenou súčasťou mikrobionity 
kože a slizníc ľudí a do interiéru 
ich prinášajú samotní ľudia, kto-
rí tam trávia čas. Niektoré druhy 
týchto baktérií môžu napr. pri 
oslabenej imunite pôsobiť ako 
príležitostné patogény. Také, ktoré 
by spôsobili infekciu u zdravého 
človeka, sa vo vzorkách nenašli.  
V rámci pilotného projektu "Zdra-
vé školy a škôlky" spoločnosť Airlo-
gy Labs vo februári odobrala vzor-
ky, v marci nasledovala ich analýza  
a vyhodnotenie, v apríli nasadenie 
riešenia, v máji a júni prebiehal 
monitoring a v júli sa uskutočnilo 
vyhodnotenie výsledkov a ich kon-
trola. Čističky boli umiestnená do 
priestorov, kde deti trávia najviac 
času - v triedach, jedálni a telo-
cvični a to všetko za prítomnosti 
detí. Výsledky jednoznačne potvr-
dili zlepšenie stavu a permanentne 
čistejší vzduch. 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z RUŽINOVA

www.ruzinovskeecho.sk 
www.tvr.sk

neobmedzený prístup 
k informáciám

archív TV relácií 
 a vydaní ECHA

živé
vysielanie TVR

foto: OLO
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Inzercia

DOBRÝ SUSED PODPORIL TENTO ROK 
TRINÁSŤ KOMUNITNÝCH PROJEKTOV    
Každý dobrý nápad ako zlepšiť verejný priestor, zorganizovať športové či kultúrne podujatie alebo vytvoriť bezpečné pros-
tredie pre detské hry potrebuje okrem pracovitých rúk aj financie. Grantový program Dobrý sused podporil tento rok spolu 
13 zaujímavých projektov, z toho 5 v Ružinove. Aktívne komunity si rozdelili spolu 30 tisíc eur.

Tri školské projekty zamerané na úpra-
vu vonkajších priestorov na vzdeláva-
nie alebo trávenie voľného času detí 
už postupne ožívajú. V parku Ostredky  
v Ružinove sa vďaka grantu od Dobré-
ho suseda podarilo doplniť vybavenie 
obľúbeného detského dopravného ih-
riska. 

Tento rok získali financie na realizá-
ciu aj projekt prvej verejnej komunitnej 
záhrady v Podunajských Biskupiciach  
a chránená dielňa Top-Art. S podporou 
Dobrého suseda Top-Art zorganizuje  
v Ružinove druhý ročník tvorivých dielní 
pre deti so zdravotným znevýhodne-
ním, spojený s osvetou o ich živote. 

Podporu získali aj športovci – grant do-
stal organizátor jubilejného 10. ročníka 
Vrakunského behu a financie na rozvoj 
putovali aj veslárom zo Zlatých pies-
kov a Hokejbalovému klubu z Podunaj-
ských Biskupíc na zlepšenie podmie-
nok pre tréningy detí. Verejný priestor 
v obci Rovinka skrášli nový zelený pás 
popri domovej zástavbe, ktorý vďaka 
grantu môžu vysadiť miestni obyva-
telia v spolupráci s hasičmi. Grantový 
program je tu pre všetkých susedov, 
preto tiež podporil občianske združenie 
Odyseus, ktoré  pracuje s komunitou 
drogovo závislých a ľudí v sexbiznise. 
Túto komunitu združenie zapojilo do 
renovácie a upratania denného centra 
v Pentagone. Príjemnejšie prostredie 

podporí motiváciu klientov centra k po-
zitívnej zmene. 

Grantový program Dobrý sused štvr-
tý rok podporuje komunitné aktivity 
vychádzajúce od ľudí žijúcich v bez-
prostrednej blízkosti rafinérie Slovnaft 
v troch mestských častiach Bratislavy 
a obci Rovinka. Od roku 2019 získalo 
grant už 50 dobrých nápadov na živé, 
zdravé a fungujúce mestské prostredie. 
Ľudia, ktorí tu žijú, poznajú lokálne ne-
dostatky verejných priestorov a vedia 
nájsť vhodné riešenia. Dobrý sused víta 
tieto aktivity a má pre nich nielen po-
chopenie, ale aj finančnú podporu na 
kvalitnú realizáciu.

George Orwell:  Sloboda je právo ... (dokončenie v tajničke krížovky).

George 
Orwell obluda vzťah 

k ľuďom meno Ivana
Pomôcky: 

alosa, Anas, 
amonit, Schi

tlačovina 
(odb.) obrad nech, 

po česky ľa, aha vďačnosť značka 
kozmetiky

štvorček 
(typ.)

základná 
číslovka kopnutie

omám 
alkoholom

1. časť 
tajničky

vyhynutý 
hlavonožec

česká 
predložka

umenie 
(kniž.)

meno 
Jiráska

2. časť 
tajničky

vysoký štíhly 
hranol

Mohamedov 
radca

prikrývka 
hlavy

udieralo
cézium 

(zn.)

meno 
Štefana

a iné 
(skr.)

aromatická 
zlúčenina

obor, 
po česky

rekreačná 
oblasť v Níz. 

Tatrách
časť celku

meno 
Šarloty
lyže, 

po nemecky

čiernomorský 
prístav

moslimský 
boh

odkvap, 
po česky

tí, 
po rusky

opica 
(zried.)
zmätok

prenikavý 
zvierací hlas

typ auta 
Fiat

spodok 
dverí

osobné 
zámeno

eskimácky 
lovec

americká 
herečka

tanková 
divízia (skr.)

tenisový 
úder

spojka 
(nech aj)

staroveké 
mechanické 

počítadlo

zohriata 
pálenka 

(nár.)

3. časť 
tajničky

alóza 
(zool.)

Autor: 
Miroslav 

Lisál

� 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



po - štv
ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA

XII. ročník Festivalu slobody pre 
školy a širokú verejnosť,

vstup zadarmo

pia 17:00  
PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE

Martin na bielom koni
Interaktívne tvorivé dielničky pre 

deti a dospelých

ne 19:00
BRATISLAVA HOT SERENADERS

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

Vstupenky v sieti Ticketportal.

str 17:00
LAMPIÓNY V ZÁZRAČNEJ 

ZÁHRADE
Lampiónový sprievod s vlastnoručne 
vyrobenými lampiónmi, ktoré si deti 

vyrobia na tvorivých dielničkách.

ut 19:00
POZVÁNKA 

Bláznivá komédia v trojke. Ženatý, 
šťastný, zaľúbený… Kiežby to isté 

mohla povedať aj jeho žena…

po 19:00
HORÚCA SPRCHA                                                                                                                                     

Vtipná komédia, ktorá prináša 
humornú a zároveň pravdivú správu 

o inštitúcii manželstva.

ut 18:00
UZLÍKY PRIATEĽSTVA 

Spoločenská son-
da do ľudských vzťahov.                                                            

Divadlo SELAVI

ut 20:00
ANDREJ ŠEBAN

Turné 2022,
vstupenky na

 www.andrejseban.com

18:00 - 19:00
SEBAOBRANA

KURZY PRE DOSPELÝCH
Viac na 0918 702 719

Kaštieľska 30

SDPRIEVOZ

VIANOČNÉ
PODUJATIA

so 9:00 – 16:00 
NOŽE 2022

Medzinárodná výstava nožov  
a chladných zbraní

ut 19:00
MILENEC

Brilantná komédia svetoznámeho 
amerického autora Neila Simona

štv  19:00
NA SRDCI MI HRAJ!

Hudobný príbeh nesmrteľného 
bohéma Karola Duchoňa ako ste ho 

ešte nepočuli.

ne 16:00
ADVENT V RUŽINOVE

Adventný program s rozsvietením 
1. adventnej sviece pred DK Ružinov

so 19:00
LABUTIE JAZERO

Royal Classical Ballet z Moldavska,
vstupenky v sieti Ticketportal

ne 10:30
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ

DOPOLUDNIE
vstupné 3 eurá

SDNIVY

Súťažná 18
www.nostalgia.sk

Ružinovská 28
www.cultusruzinov.sk

27.11. o 16:00
Advent v Ružinove

rozsvietenie 1. 
adventnej sviece

 
FS KARPATY

pred DK Ružinov
 

4.12. o 16:00
Advent v Ružinove

rozsvietenie 2. 
adventnej sviece

MSZ CANTUS
pred Farským kosto-
lom sv. Dona Bosca, 

Trnávka

11.12. o 16:00
Advent v Ružinove  

rozsvietenie 3. 
adventnej sviece

 
FS KARPATY  

Trhovisko Miletičova - 
pódium

18.12. o 16:00
Advent v Ružinove

rozsvietenie 4. 
adventnej sviece 

 
HDS ŠEVČENKOVCI
Park pri kaštieli v 

Prievoze

19:00
Mikuláš v Ružinove

Park A. Hlinku

26.11. 2022

15.11. 2022

10.11. 2022

7. - 10. 11. 2022

11.11. 2022

27.11. 2022

19.11. 2022

13.11. 2022

22.11. 2022

utorok/ štvrtok

29.11. 2022

21.11. 2022

15.11. 2022

13.11. 2022

16.11. 2022

6.12. 2022


