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Milí
Ružinovčania,
tento rok je pre
nás výnimočný. Oslavujeme
tridsať rokov
odkedy sa Ružinov stal samostatnou mestskou
časťou
a šesťdesiat odkedy začala výstavba našich najväčších
sídlisk. Mnohí z nás si ešte pamätajú
prašné ulice bez chodníkov, takmer
žiadne stromy či Štrkovec, ktorý bol
len jamou s vodou. Som nesmierne
hrdý, že dnes už nie je len miestom,
kde bývame, ale najmä miestom, kde
radi žijeme.
Oslavy tohto jubilea sa ponesú v znamení „Symfónie umenia“ a počas prvej
polovice septembra symbolicky prinesieme tridsať kvalitných vystúpení.
Celý program nájdete na zadnej strane
a som si takmer istý, že si tam niečo
pre seba nájde úplne každý – od klasiky ako Vivaldi alebo Bach, cez detskú
operu Peter a vlk s rozprávačom Vladom Kobielskym, to najlepšie z filmovej hudby až po koncert Bratislava Hot
Serenaders, ktorý bude spomienkou na
výnimočného umelca Milana Lasicu.
Na záver by som rád spomenul tri výnimočné vystúpenia z cyklu „Symfónia
umenia“. Stočlenný symfonický orchester bude hrať najväčšie hity skupín
Queen a ABBA a ešte väčší, 250-členný
orchester, predstaví jedno z najdramatickejších hudobných diel – Carmina
Burana.
Tým posledným je slovenská premiéra kinokoncertu Obchod na korze,
oscarový film so živým orchestrom
a zborom na Štrkovci, ktorý uvedieme symbolicky v predvečer jednej
z najčiernejších udalostí našich novodobých dejín – prijatia Židovského
kódexu. Prial by som si, aby sme nikdy nezabudli na to, kam až môže viesť
prehliadanie zla a tolerovanie nenávisti. Skutočne verím, že chceme žiť v spoločnosti, kde vládne úcta a kde slušnosť
nie je prejavom slabosti.
Váš starosta

www.ruzinov.sk

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK SA BLÍŽI

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

Ružinov sa na príchod nového školského roka pripravuje mimoriadne svedomito. Rekonštruujú sa budovy a rozširujú sa kapacity. Čo sa chystá?

Potrebujete cestovať, ale zároveň vám záleží na životnom prostredí? Zapojte sa do Európskeho týždňa mobility. Akcie so vzdelávacím charakterom sa budú konať aj v našej mestskej časti pri jazere Štrkovec.

ČO SA CHYSTÁ PRE ŽIAKOV

DOPRAVOU BEZPEČNE A ZDRAVO
parkovať auto, sa mohli bezpečne presúvať
po našich cestách.
Celá akcia je teda určená pre návštevníkov
všetkých vekových kategórií. Cenné informácie získate na Štrkoveckom jazere na
šiestich stanovištiach:

Otázku obnovy budov a zvyšovanie kapacít materských a základných škôl riešime
neustále. Školáci v našej mestskej časti sa
však môžu tešiť. Aj keď koniec prázdnin
pre nich zrejme nie je dobrá správa, isto
ich poteší, že ak to už musí byť, tak sa vrátia do krajších škôl a tried.
Na Borodáčovej, kde je ZŠ s MŠ, sa v posledných dňoch konalo prijímacie konanie.
Zámerom je, aby k existujúcim dvom triedam škôlkarom pribudli ďalšie dve triedy,
čím by sa kapacita zvýšila o asi 40 detí.
Asi 5 -6 tried nižších ročníkov by sa zase
mohlo presunúť do novej a modernej základnej školy na Tomášikovej ulici. Na tej
istej ulici, o niekoľko stoviek metrov ďalej, chceme tiež v budove bývalej knižnice
otvoriť škôlku.

Kapacity sa rozširujú na Medzilaboreckej, bagre sa do zeminy zahryzli
hneď so začiatkom prázdnin, aby sa
všetko stihlo tak, ako je naplánované. V areáli rastie nový pavilón učební, nová telocvičňa aj prístavba jedálne.
To však nie je všetko. Rekonštruujú sa aj
ďalšie zariadenia – napr. na Haburskej,
Šťastnej či v Ružovej doline.
Návrat do škôl môže však aj v novom školskom roku poznačiť koronavírus. Je preto
nevyhnutné, aby sme sa aj naďalej správali
zodpovedne. Minister školstva Branislav
Gröhling sa vyjadril, že školy sa už plošne zatvárať nebudú. Ak si to však situácia
vyžiada, vyučovanie sa bude prerušovať po
triedach. Na nástup do školy už deti ani rodičia nebudú potrebovať test.

„Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ - je motto jubilejného 20. ročníka Európskeho týždňa mobility. Výber témy má
byť obzretím sa za ťažkosťami, ktoré v Európe spôsobila pandémia nebezpečného
koronavírusu a vyžiadala si státisíce obetí
Má byť však aj príležitosťami na zmeny.
Mestá a mestské samosprávy už reagujú
kreatívnymi opatreniami, predovšetkým
apelujú na zvyšovanie aktívnej mobility
a využívanie mobility s nízkymi a nulovými emisiami. Za všetkým treba pritom
hľadať ústredné témy – duševné a fyzické
zdravie, bezpečnosť a reakciu na Covid-19.

Do tejto akcie sa opätovne zapája aj
naša mestská časť - Ružinov Pri lodenici
v priestore známenho ružinovského Štrkoveckého jazera pripravujeme 20. septembra dve aktivity.
Prvá, predpoludňajšia bude pre deti
3. ročníka ZŠ Drieňová, druhá - popoludní
- je určená pre verejnosť s deťmi. V nadväznosti na národnú kampaň bude témou
vzdelávanie v oblasti cyklodopravy aj pre
najmenších účastníkov cestnej premávky.
Zároveň však aj pre ich rodičov - aby, ak
majú chuť a možnosť (aspoň na čas) od-

TAKÝTO BOL RUŽINOV: AKO

Poslanecké stredy:
Katarína Šimončičová
(Nivy)

22. sep.

Poslanecké stredy:
Michaela Biharyová (Trávniky)

29. sep.

Poslanecké stredy:
Peter Herceg (Pošeň)

6. okt.

Poslanecké stredy:
Mária Barancová (Prievoz)

13. okt.

Poslanecké stredy:
Kamil Bodnár (Štrkovec)

20. okt.

Poslanecké stredy:
Maroš Mačuha (Ostredky)

Táto akcia sa koná pravidelne každý rok
od 16. do 22. septembra a mestá i obce si
vďaka nej môžu vyskúšať možnosti trvalo
udržateľnej dopravy.
Je známe, že odstavením áut, využívaním
verejnej hromadnej dopravy, chôdzou
či jazdou na bicykli môžeme pomôcť životnému prostrediu, našej mestskej časti
a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie
a lepšiu kondíciu.

Vyrastajúce panelové domy bez stromov
či trávnikov – tak to vyzeralo v okolí známeho ružinovského Kozmosu v máji 1965. Pri
pohľade z Mesačnej ulice bolo vidieť prázdne miesto, o niekoľko desiatok metrov ďalej žeriavy, ale aj neupravené okolie, kadiaľ
sa pohybovali stavebné mechanizmy, ktoré
pred vyše polstoročím postupne menili tvár
tejto časti Ružinova.
Dnes ide o známe prostredie a každý Ružinovčan ho iste veľmi dobre pozná a určite
už išiel okolo neho. Bývajú tam tisíce ľudí
a dokonca o ňom píšu aj rôzne bedekre.

Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu
vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup
a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk
(mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).
Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života:
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská
časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.

Čo je Európsky
týždeň mobility?

SA ZAPLNILA MESAČNÁ

KALENDÁR
8. sep.

• prezentácia Ministerstva DaV SR a OZ
Cyklokoalície
• prezentácia Policajného zboru
• mobilné detské ihrisko (uvítame, keď
deťom prinesiete ich vlastné dopravné
prostriedky)
• prezentácia prvej pomoci
• prezentácia údržba / správneho
uzamknutia bicykla
• prezentácia mestskej časti

foto: Milan Ivanič

Ak máte aj vy nejaké historické zábery
či fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenované na adresu
fotky@ruzinov.sk a my ich radi uverejníme.
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VÝROČIE

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Žiadne parky plné zelene, žiadne detské ihriská a žiadne pohodlné cesty a chodníky. Namiesto toho len prašné
ulice a paneláky, ktoré vyrastali doslova ako huby po daždi. To nie je žiadna vzdialená minulosť. Je to len šesťdesiat rokov, čo sa začali stavať prvé ružinovské sídliská. A je to len tridsať rokov, čo sa Ružinov stal samostatnou
mestskou časťou.

Developerské projekty, bez ohľadu na veľkosť, významným spôsobom ovplyvňujú kvalitu života ľudí v jeho bezprostrednom okolí. Často dostávame otázky, kde sa pýtate, prečo sa niečo rieši tak dlho, keď „je to predsa logické“.
Aj v tomto čísle Ružinovského Echa vám prinášame odpovede na témy, ktoré vo svojich podnetoch riešite najčastejšie.
Bude Ružinov konať proti asi najviac
medializovanej čiernej stavbe na Zlatých
Pieskoch?

OSLAVUJEME TRIDSAŤ ROKOV RUŽINOVA

STAVBY, NA KTORÉ SA PÝTATE...

Ružinov proti čiernej stavbe tzv. „mobilného bioprojektu“ koná. Na rozdiel od stavebníčky, ktorá nerešpektuje zákony, však
stavebný úrad musí zákony dodržiavať do
najmenších detailov, aby jeho rozhodnutie
nebolo neskôr súdom či prokurátorom napadnuté. Preto lehoty v konaniach trvajú
veľmi dlho, stavebníčka čiernej stavby sa
navyše odvoláva a spochybňuje rozhodnutia, čím sa čas konania predlžuje.

Ako to prosím vyzerá s výstavbou na parkovisku na Hraničnej ulici, ktoré hlavné
mesto pred vyše desiatimi rokmi predalo
developerovi?

Keď sa dnes prechádzame po Ružinove,
často máme pocit, že sa nám mení priamo pred očami. Že ešte nikdy v ňom nevyrastalo toľko nových stavieb. Človek,
ktorý sem príde dva-tri roky od promócie, už odrazu ulice, po ktorých zvykol
denne chodiť, často ani nespoznáva. Táto
zmena je však nič v porovnaní s tým, ako
masívne sa táto časť mesta začala rozvíjať
pred šesťdesiatimi rokmi. Dnes si už ani
nedokážeme predstaviť, že sa tu nie tak
dávno rozliehali lúky, polia, záhrady alebo pasienky.

Mesto sa mení
Šesťdesiate roky boli pre Bratislavu prelomové a zásadným spôsobom zmenili to,
ako vyzerá. Do mesta začalo prichádzať
množstvo ľudí z celého Slovenska a tí potrebovali niekde bývať, chodiť do školy,
škôlky, do nemocnice alebo nakupovať.
Ale neboli to len úplne nové sídliská. Na
mnohých miestach, kde kedysi stáli zástavby rodinných domov vyrástli výškové

budovy, v ktorých dodnes mnohí z nás
bývajú.

Výstava spomienok
Premenu Ružinova na modernú mestskú časť nám pripomínalo už počas leta
niekoľko billboardov rozmiestnených v
mestskej časti. Okoloidúci videli presnú
tú lokalitu v podobe pred niekoľkými desaťročiami, keď výstavba na onom mieste
len začínala. V rámci kampane, ktorou
si toto „dvojvýročie“ pripomíname, pre
vás ešte pripravujeme veľkú výstavu spomienkových fotografií.

Symfónia umenia
Vyvrcholením osláv výročia bude séria
tridsiatich vystúpení v rámci cyklu Symfónia umenia, ktorú pri tejto príležitosti
organizuje Cultus Ružinov. Celý program
nájdete zverejnený na zadnej strane tohto
čísla Ružinovského Echa alebo na webovej stránke symfoniaumenia.sk. Na svo-

je si príde každý, či už máte radi menšie
koncerty, divadelné vystúpenia, workshopy, alebo vystúpenia symfonického orchestra.

Stavebný úrad Ružinov začiatkom augusta
zamietol žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na projekt Bytový dom Hraničná. Ružinovský stavebný úrad túto stavbu
pritom však zamietol už vlani. Na základe
rozhodnutia okresného úradu však musel
rozhodovať znova a svoje stanovisko, ktoré
predtým vydal, podrobnejšie odôvodniť.
Ružinov stavbu zamietol najmä z dôvodu, že nie je v súlade s územným plánom,

prináša neprimeraný kontrast do územia,
počet poschodí je dokonca vyšší, než
neďaleká protihluková stena z diaľnice
a vyšší, než počet poschodí všetkých ostatných stavieb v danom území, a stavba ani
nespĺňa podmienku, že každá stavba v stabilizovanom území musí viesť ku zvýšeniu
prevádzkovej kvality územia ako celku.
Stavebný úrad zamietol stavbu napriek
tomu, že mala súhlas magistrátu, potvrdený bývalým aj súčasným primátorom,
na základe čoho sa stavebník voči rozhodnutiu odvoláva a dokonca podal aj trestné
oznámenia na starostu Martina Chrena.

Stavebný úrad Ružinov právoplatne rozhodol, že ide o čiernu stavbu. Rozhodnutie Ružinova už potvrdil aj okresný úrad.
Stavebný úrad uložil stavebníčke pokutu
niekoľko desať tisíc eur a dal jej 90 dní na
odstránenie stavby.
Keďže stavebníčka pani D. K. svoju čiernu
stavbu „mobilného bioprojektu“ v stanovenej lehote neodstránila, stavebný úrad
vedie konanie o uložení pokuty za nedodržanie rozhodnutia a zároveň tiež vedie
aj konanie, ktorého výsledkom bude, že
čiernu stavbu odstráni samotný Ružinov
a následne si bude všetky náklady na odstránenie spomínanej stavby vymáhať od
stavebníčky.

Nenechajte si ujsť
Po prvý raz môžu diváci na Slovensku zažiť koncertné premietanie slávneho oscarového filmu Obchod na korze v hlavnej
úlohe s Jozefom Kronerom. Nedávno nanovo zrekonštruovaná snímka bude poctou tvorcom tohto výnimočného diela.
Zároveň však aj pripomienkou tragických
čias našich dejín, aby sme nikdy nezabudli.
A na záver dve odporúčania milovníkom
hudby – kultová Carmina Burana v podaní 250-členného symfonického orchestra
a najväčšie hity skupín Queen a ABBA
v podaní stočlenného orchestra.
Všetky podrobnosti a informácie o vstupenkách
nájdete na symfoniaumenia.sk.

Zaži
Partneri klubu
Klinika ReFit

Kontakt
lido@lido.sk

www.lido.sk
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REGULOVANÉ PARKOVANIE

MEDZIŠKOLSKÁ FUTBALOVÁ LIGA

Už v najbližších dňoch sa v niektorých častiach našej mestskej časti začne so značením regulovaného parkovania.
Potom budú môcť v danej zóne Ružinova vo večerných a nočných hodinách zaparkovať iba držitelia parkovacích
kariet. Ako ju môžete získať a kde sa treba registrovať? Prinášame odpovede na najčastejšie a najdôležitejšie otázky o parkovacej politike.

Na ktorej ružinovskej základnej škole majú najlepších futbalistov? To odhalí Medziškolská futbalová liga. Víťaz sa bude môcť pochváliť skutočne
zaujímavou a prestížnou cenou – v školskej vitríne mu pribudne Putovný
pohár starostu.

AKO ZÍSKAŤ PARKOVACIU KARTU

KTO ZÍSKA POHÁR STAROSTU?

VOĽNÉ MIESTA V JASLIACH
Potrebujete sa vrátiť do práce a nemá
vám kto postrážiť dieťatko? V našich
jasličkách (pre deti od 18 mesiacov
do 3 rokov) na Palkovičovej máme od
2. 9. 2021 k dispozícii 13 voľných miest.
Žiadosti môžete podávať na miestnom
úrade. Viac na www.ruzinov.sk.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
Podozrenia z korupcie
a iné citlivé témy
pomoc@ruzinov.sk
Výtlky, kosenie, neporiadok
a iné, ktoré súvisia
s fungovaním mestskej časti?
podnety@ruzinov.sk
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia zóny regulovaného parkovania je naplánovaná na najbližšie dni. Preto
vás prosíme, aby ste rešpektovali s tým súvisiace dopravné značenie. V opačnom prípade totiž budú musieť vozidlá odtiahnuť.
Keď začne platiť parkovacia politika (o čom
vás budeme informovať), budú môcť v zóne
v čase od 18:00 do 6:00 parkovať iba držitelia parkovacích kariet. Momentálne je registrácia otvorená pre obyvateľov zóny Starý
Ružinov – východ a už skôr bola aj pre zónu
500 bytov.
V pracovné dni bude zóna slúžiť všetkým
rezidentom aj návštevníkom od 6:00 do
18:00 a počas víkendov bez obmedzení. Výnimkou však budú krátkodobé parkovacie
miesta, kde je dovolené parkovať maximál-

ne dve hodiny. Tieto miesta sú určené na
účely občianskej vybavenosti (úrady, obchody, zdravotné strediská).
Ak máte záujem o pridelenie a vydanie povolenia, vyplňte formulár elektronickej žiadosti na stránke www.ruzinov.sk. Ak bude
registrácia v poriadku, dostanete potvrdzujúci email. Ak nastane situácia, s ktorou si
neviete poradiť, môžete nám napísať email
na adresu parkovanie@ruzinov.sk, kontaktné miesto je aj na Miestnom úrade v Ružinove.
O parkovaciu kartu môže požiadať fyzická
osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne a má
vzťah k motorovému vozidlu (najviac však
tri na jeden byt). Ak bude žiadostí z jednej
adresy viac, rozhodovať bude dátum doručenia žiadosti. Parkovaciu kartu však môže

Patríte medzi skôr

Parkovacie povolenie má virtuálny elektronický charakter a je viazané na evidenčné
číslo vozidla (EČV), kontrola sa bude vykonávať elektronicky na základe evidenčných
čísiel vozidiel, ktoré tam budú zaparkované.
Mestská časť aktuálne spúšťa zónu regulovaného parkovania bezplatne ako pilotný
projekt. Počas budúceho roka sa však bude
s prechodom na celomestskú parkovaciu
politiku postupne spoplatňovať.
Viac informácií na www.ruzinov.sk

Zapojení budú do nej žiaci zo všetkých základných škôl v našej mestskej časti. Rozdelení budú do jednotlivých kategórií podľa
veku (žiaci 3. + 4. tried, žiaci 5. + 6. tried, žiaci 7. + 8.+ 9. tried), od čoho sa bude odvíjať
aj dĺžka zápasu. Herný deň bude bývať raz
za mesiac – práve na štadióne FC Ružinov.
A čo získa najlepší tím? Okrem toho, že
sa bude môcť pochváliť týmto futbalovým
úspechom, pripravený je aj Putovný pohár
starostu. To však nie je všetko! Cieľom je,

občas zhoršuje pamäť?

alebo nás navštívte na

Tréningy aktivácie pamäte

Deň otvorených dverí

Cvičenia pre seniorov

Literárne stretnutia
Stretnutia pri spoločenských hrách
Komentované vychádzky po Bratislave
Návštevy osamelých spoluobčanov
www.aktivitka.sk

0903 452 451

alstef.777@gmail.com

Odvoz nadrozmerného
odpadu?
www.olo.sk (vrátane možnosti
objednať OLO taxi)
Kto je vlastníkom pozemku?
www.zbgis.sk
Problém s MHD?
+ 421 2 5950 5950
info@dpb.sk

Na Albrechtovej si na svoje prídu milovníci basketbalu, na Pivonkovej je zase
športový areál, kde si môžete okrem iných
športov zahrať tenis či hádzanú.

od 9:00 do 12:30
Modelové hodiny:

TEŠÍME SA NA VÁS!

Cvičenie na stoličkách

Vozidlo parkuje na tráve?
Vandalizmus?
mestská polícia – 159

A čo tí, ktorí nehrajú futbal? V Ružinove
máme aj ďalšie športoviská, plánujú sa rekonštrukcie detských ihrísk.

Na vyšetrenie sa objednajte
telefonicky: 0948 395 168
alebo e-mailom: info@pharco.sk

Tréning aktivácie pamäti

Nefunguje verejné osvetlenie?
+421 2 638 101 51

Celá organizácia je na mestskej časti – rodičia tak nebudú mať so športovou aktivitou žiadne starosti - pre malých aj starších
školopovinných športovcov sú zabezpečené dresy aj doprava. Navyše – program
celej ligy je naplánovaný tak, aby žiaci vynechali čo najmenej vyučovacích hodín.

Nájdete nás v zdravotnom stredisku,
ul. Pavlovičova 3 na Trnávke v Bratislave.

17. septembra 2021

Tvorivé dielne

aby si ružinovský víťaz zmeral sily aj so súpermi z ostatných mestských častí a našiel
sa ten najlepší z celého hlavného mesta.

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia*

Občianske združenie AKTIVITKA pre Vás pripravilo

Máte pocit, že sa Vám

tráviť svoj voľný čas?

Miesta pre ťažko zdravotne postihnutých
(ŤZP) s dodatkovou tabuľou EČV zostávajú
v platnosti. Kto ho chce mať aj naďalej, musí
každý rok podať príslušnú žiadosť.

Futbal patrí na svete medzi najobľúbenejšie športy a inak tomu nie je ani v Ružinove. Potom, čo ihrisko na Sklenárovej
ulici získala mestská časť, prišla myšlienka
spojiť príjemné s užitočným a tak vznikol
nápad zorganizovať Ružinovskú futbalovú
ligu základných škôl.

Neváhajte a príďte medzi nás!

narodených?

Chceli by ste aktívne

získať aj právnická alebo fyzická osoba
s oprávnením na podnikanie.

10:00 - 10:45

www.ortoinova.sk

11:15 - 12:00

Herlianska 45, Bratislava

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

*

s plnou úhradou pacienta

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

+
Zdravotnícke pomôcky

1 kúra až na 6-12 mesiacov

Liečba fibrínovým derivátom bohatým
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu

7

8

www.ruzinovskeecho.sk

PRÍSPEVOK
PRE PRVÁKOV
Rodičia prváčikov môžu po nástupe
svojich detí požiadať o príspevok 40
eur na nákup školských pomôcok.
Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa
v Ružinove.
Príspevok si bude možné vyzdvihnúť
v pokladni miestneho úradu alebo ho
žiadateľovi úrad zašle priamo na účet.
Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie
deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo
súkromnej školy, resp. do školy mimo
Ružinova.
Tlačivo nájdete na www.ruzinov.sk.
SÚKROMNÁ INZERCIA
KOSENIE, VERTIKUTÁCIA A
PREVZDUŠNENIE TRÁVNIKA, VÝRUBY,
OREZY, ŠTIEPKOVANIE. Cena dohodou.
ČERVENKA 0911 621 145
cervenkap@gmail.com

www.ruzinov.sk

ELEKTROODPAD

PRÍBEHY Z PRÁVNEJ PORADNE

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom. Drobný elektroodpad však nepatrí do komunálneho
odpadu. Špeciálne červené nádoby na to určené sú aj v Ružinove.

Deje sa to príliš často. Opäť raz niekto obral starenku o byt a celoživotné úspory a nechal ju napospas osudu. Ten,
kto to urobil, je možno váš známy. Podelíme sa sa vami o príbeh, ktorý v rámci bezplatnej právnej poradne rieši
JUDr. Lucia Krošláková z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o.

KDE SÚ KONTAJNERY V RUŽINOVE?

KEĎ SA ĽUDIA SPRÁVAJÚ AKO HYENY

Recykloboxy sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších
miestach na celom území Slovenska. Šesť takýchto nádob na batérie a akumulátory je aj
v Ružinove (Mierová 21, Drieňová 40, Seberíniho, Bulharská 60, Rezedova, Ružová
dolina).

v týchto smutných prípadoch býva, susedia
jej u notárky predložili na podpis kúpnu
zmluvu, ktorou na nich previedla svoj byt.

Prišla o všetko

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov do špeciálnych nádob zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody
a prispejete k ochrane životného prostredia.
Vhadzovať do nich môžete všetky malé
elektrospotrebiče ako rýchlovarné kanvice,
hriankovače, fény, mobilné telefóny a podobne, ktoré je možné vložiť do zberného
otvoru. Nie sú však určené na vhadzovanie
monitorov, televízorov, či žiariviek, ktoré
treba aj naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach.

Pani M. má skoro 80 rokov a býva sama.
Prekonala už tri infarkty a jej zdravotný
stav bol naozaj vážny. Jedného dňa sa do
domu, v ktorom bývala, nasťahovali mladí susedia. Pani M. išla z nákupu domov
a prišlo jej zle, oprela sa o výťah v dome,
keď tu zrazu pri nej stojí nová suseda, ktorá
jej pomohla a odprevadila ju domov. Pani
M. jej bola veľmi vďačná a porozprávala
jej celý svoj životný príbeh, aj to, že nemá
nikoho, komu by svoj majetok zanechala.

má svoje celoživotné úspory, tak prečo by
si byt neskrášlila. Pani M. sa tomuto nápadu potešila, veru nič vo svojom byte nemenila už roky. So susedmi sa niekoľkokrát
vybrala do banky, postupne vybrala všetky
svoje úspory a dala ich susedom na rekonštrukciu bytu. Bohužiaľ, pani M. znovu ochorela, navyše bola aj pozitívna na
COVID-19 a musela ju odviezť záchranka.

Cena za pozornosť

Po návrate z nemocnice a karanténe, prišla suseda a navrhla jej, aby išli k notárovi
a spísala závet, keďže jej zdravotný stav je
zlý. A tak pani M. v domnení, že konečne
našla ľudí, čo sa o ňu postarajú a zrekonštruujú jej byt, v zlom zdravotnom stave
a takmer nič nepočujúca (až dodatočne
pani M zistia, že potrebuje načúvací prístroj) išla s pani susedou a jej manželom
k notárke podpísať závet. Ako to však

Milej pani susede viac nebolo treba a zrazu sa aj s manželom začali o pani M. viac
zaujímať. Neprešlo veľa času a pani suseda
navrhla pani M., že keď nemá nikoho, ona
s manželom sa o ňu postarajú a za to, by
mohla zanechať v závete svoj byt im. Suseda tiež navrhla pani M, že jej s manželom
pomôžu byt zrekonštruovať, veď pani M.

Podvod začína

Za bežných okolností by toto bol ten lepší prípad, pretože na rozdiel od darovacej zmluvy, na základe kúpnej zmluvy by
mala pani M. dostať aspoň nejaké peniaze.
Lenže sa tak nestalo. Prečo? Manželia totiž
v rámci prípravy na tento podvod zobrali
pani M. do banky, v ktorej si založila účet
a vybavila bankomatovú kartu s najvyššími
možnými výbermi. Manželia po podpise
kúpnej zmluvy uhradili kúpnu cenu (veľmi
vzdialenú od trhovej ceny) na tento novozaložený bankový účet. Následne zobrali
pani M. opakovane do nákupného centra
s tým, aby zakaždým vybrala maximálnu
povolenú sumu z bankomatu. Ihneď ako
pani M. vybrala peniaze z bankomatu,
manželia jej ich vzali a takto si postupne
vybrali celú kúpnu cenu, v dôsledku čoho
pani M. za predaj bytu fakticky nedostala
ani cent. Po prevode bytu na manželov, sa
manželia odsťahovali, rekonštrukcia bytu
pani M. sa nekonala a pani M. sa obrátila
na poradňu v snahe zachrániť čo sa ešte dá.
Bude to však boj na dlhé lakte, o ktorom
vám prinesieme ďalšie články.
Keďže sa tieto smutné príbehy opakujú,
toto je už štvrtý prípad za posledný rok,
odporúčame seniorom, ktorí sa nemajú
s kým poradiť, aby pred podpisom akéhokoľvek dokumentu, ktorý sa týka nehnuteľnosti alebo iného majetku väčšej hodnoty,
navštívili našu poradňu alebo sa obrátili na
iného advokáta.
AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú
časť právnu poradňu pre seniorov.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO JE POSKYTOVANÉ V SPOLUPRÁCI S MESTSKOU ČASŤOU

PRÁVNA PORADŇA
PRE RUŽINOVSKÝCH
SENIOROV V NÚDZI
Konzultácie:
každý nepárny utorok 9:00 – 12:00 v priestoroch MÚ
Prihlasovanie:
0948 759 488 (v stredy 15:00 – 17:00)

MEDIAČNÁ
PORADŇA
JUDr. Martin Biskupič
mediátor
Konzultácie: termín a miesto podľa dohody
Prihlasovanie: 0908 112 799
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Kalendár 2021/2022
September
Po Ut St
6

7

Október

Pia So Ne

1

2

3

4

8

9 10 11 12
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5
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6

November

Pia So Ne
7

Po Ut St
3

4

5

Január

December

Pia So Ne

1

2

3

1

2

6

8

9 10

8

9 10 11 12 13 14

Po Ut St

7
6

7

Pia So Ne

1

2

3

4

8

9 10 11 12

Po Ut St
4

5

6

Marec

Po Ut St

1

2

1

2

8

9

8

9 10 11 12 13

5
3

Február

Pia So Ne
7

7

Pia So Ne
3

4

5

Po Ut St

6
7

Apríl

Pia So Ne

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12 13

Po Ut St

6
4

5

6

Máj

Pia So Ne
7

1

2

8

9 10

Po Ut St

Jún

Pia So Ne

3

Po Ut St

1
2

3

4

5

6

7

8

6

7

Júl

Pia So Ne

1

2

3

4

8

9 10 11 12

Po Ut St

5
4

5

6

August
Pia So Ne

7

Po Ut St
3

Pia So Ne

1

2

3

1

2

4

8

9 10

8

9 10 11 12 13 14

5

6

7

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

29 30

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

28

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

29 30 31

31

30 31
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má knihovníčka aj po rokoch stále v živej
pamäti. Z rozhovorov nikdy neodbiehal
a ľudí si vždy vypočul až do samotného
konca. „Nemáte sa kam ponáhľať,“ hovorí s tým, že kolegom a kolegyniam aj takto
naznačoval, že je pripravený venovať im
svoj čas.

Humor aj trápenie
Utkvela jej však aj milá vtipná príhoda.
„Chodievali sme spolu na obed – ja s kolegyňou, pán Wetzler a ešte ďalší kolega. Mal
taký láskavý „Lasicovský“ humor. Keď sme
prichádzali do jedálne, už kričal z diaľky,
že idú čučoriedky, ako nás volal. Keď mali
parené buchty, vždy mi jednu prenechal,
lebo to bolo moje obľúbené jedlo,“ dodáva.
Alfréd Wetzler žil s manželkou Etelou
a dcérou na Krížnej ulici v bratislavskom
Starom Meste. Pani Horáková sa postupne
spriatelila aj s jeho vyvolenou.
„Naučila ma macesové knedlíčky...“ Pritom však odbehne v téme aj trochu ďalej:
„On mal však aj osobné rodinné trápenie.
Jeho dcérka, napriek tomu, že bola lekárka,

nemohla mať deti,“ prezradila to, čo zrejme vedeli iba najbližší tejto rodiny.

Srdečný a pracovitý
Od jari 1979 do jesene 1987 pracoval Wetzler v ružinovskej knižnici. „Dodávala
som mu materiály, mal na starosti archív,
hospodárske dokumentárne veci,“ hovorí
o Alfrédovi Wetzlerovi. Poukazuje pritom
na jeho pracovisť. "Zanechal nám prepracovaný harmonogram objednávky periodík," dodáva pani Horáková
V septembri 1987, teda posledný rok, čo
pracoval v knižnici, odišiel Wetzler na liečenie do Poděbrad. Keď sa vracal a mal nastúpiť do práce, poslal vopred odkaz.: „Prídem do práce neskôr, idem do tlačiarne.“
opisuje pani Horáková jeho zodpovedný
prístup.
„Dodnes mám pred očami ten obraz... keď
sme sedeli s kolegami a diskutovali, stál
medzi dverami zhrbený a čakal na slovo...
išla z neho neuveriteľná pokora,“ dodáva.
Zomrel o pol roka po tom, čo prestal pracovať. Vo februári 1988.
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Posledné stretnutie
Darina Horáková sa s ním naposledy
stretla asi 2-3 týždne pred smrťou. „Zachoval si svoju dôstojnosť. Cítil sa už slabý.
Povedal mi, nech už za ním nechodia kolegovia,“ hovorí s tým, že v ich spomienkach
chcel zostať ako vitálny muž.
Aj keď poznačený ťažkým osudom. „So svojim osudom bol však vyrovnaný,“ hovorí.
Pochovali ho podľa židovských tradícií. „Bol
to ortodoxný židovský pohreb. Do hrobu ho
uložili v dlhej bielej košeli a bosého,“ uzatvára.
„Nikdy sa na nič nesťažoval. Sklamal ho však
komunizmus. Tej ideológii veril nadovšetko.“

Správa
Už v najbližších dňoch bude v kinách uvedený film režiséra Petra Bebjaka – Správa
v hlavných úlohách s Noelom Czuczorom
a Petrom Ondrejíčkom. Nielen pre Ružinovčanov bude spomienkou na Alfréda
Wetzlera a jeho ťažký životný príbeh. Má
byť však aj mementom. Aby sa už nikdy
nezopakovalo to, čo pred desaťročiami,
keď zomreli desaťtisíce nevinných ľudí.

SPOMIENKA NA ALFRÉDA WETZLERA

NECH JEHO SPRÁVU SPOZNÁ CELÝ SVET

O tom, že utiekol z Osvienčimu, sa knihovníčka Darina Horáková dozvedela náhodu. Aj po rokoch spomína, že bol
mimoriadne srdečným a pokorným človekom. Alfréd Wetzler, po ktorom je pomenovaný park v Ružinove, pred rokmi pracoval v tunajšej knižnici. Teraz sa o jeho osude dozvie Slovensko aj svet.
„Bol to najskromnejší človek, akého som
kedy poznala,“ hovorí o bývalom kolegovi Darina Horáková. Roky pôsobila ako
riaditeľka ružinovskej knižnice, kde sa
stretla aj s Alfrédom Wetzlerom. Mužom
s pohnutým osudom.

Vytetované číslo
Nastúpil v máji 1979, pracoval na 6-hodinový úväzok. Podlomené zdravie, o ktoré
prišiel v koncentračnom tábore, mu viac
nedovoľovalo. „Bol invalidom, mal problémy so srdiečkom a ťažšie chodil,“ spomína na udalosti spred rokov. Spomienky
na neho má však stále v živej pamäti. Aj
keď odvtedy už prešli desaťročia. „Bojoval s následkami trápenia a zranení, ktoré
utrpel v koncentračnom tábore,“ opiuje
udalosti z vojnových rokov.

O tom, že sa mu spolu s Rudolfom Vrbom podarilo ujsť z vojnovej hrôzy s názvom Osvienčim, sa dozvedela celkom
nečakane. „V lete nosieval košeľu s krátkym rukávom. Všimla som si vytetované
číslo 29162,“ dodáva knihovníčka. Na to
číslo podľa vlastných slov nikdy nezabudne.
V mrazivých spomienkach pokračuje
ďalej... „Povedala som mu, že som čítala knihu z vojny od Miloša Lánika – Čo
Dante nevidel. Aj som sa zdôverila, že
nemám rada tento typ kníh, ale táto bola
dobre napísaná...“
Publikáciu si Wetzler od nej požičal
a vrátil jej ju podpísanú, navyše s dojímavým venovaním. „Ľudia so svedomím
to veľmi ťažko pochopia. Pre vás som to

napísal, pre ľudí so svedomím,“ spomína pani Horáková na to, čo jej do knihy
napísal muž, ktorému sa podarilo ujsť
z koncentračného tábora.

Smutné svedectvo
Potom sa jej priznal, že Miloš Lánik je on
sám. „Chcel som, aby to bolo svedectvo
o tom, čo sa dialo,“ reprodukuje jeho slová
bez najmenšieho zaváhania, akoby to bolo
len včera. V koncentračných táboroch zahynuli desaťtisíce ľudí. Wetzler bol jedným
z mála hrdinov, ktorým sa podarilo ujsť.
„Vždy bol nesmierne pokorný, nápomocný. Vždy si vypočul kolegyne, poradil, keď
mali problémy. Dokonca si vybavil splátkový kalendár, aby jednej pomohol, keď
mala problémy,“ opisuje situáciu, ktorú

OTVÁRACIE HODINY
Raňajky
pondelok - piatok
sobota - nedeľa

07:30 – 10:30
08:00 – 11:00

Bistro
pondelok - piatok
sobota
nedeľa

07:30 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 20:00

Corner shop
pondelok - piatok
sobota - nedeľa

07:30 – 19:00
08:00 – 19:00

fb.com/mintconceptsk
instagram.com/mint_concept_
Mint Artisan Food Concept
Herlianska 6, 821 02 Bratislava
www.mintconcept.sk

mint_inzercia_ruzinovske_echo_182x135_2021-08.indd 1

02/08/2021 10:42

14

www.ruzinovskeecho.sk

STARÁME SA O RUŽINOV

JESENNÉ UPRATOVANIE 2021

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

ÁNO

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

NIE

PNEUMATIKY
BIOODPAD
ZO ZÁHRAD

Sobota 9. október
9:00 – 17:00

Sobota 16. október
9:00 – 17:00

Sobota 23. október
9:00 – 17:00

OSTREDKY

PRIEVOZ

STARÝ RUŽINOV

parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty,
- zástavka autobusov č. 39

- Parková ul. - roh /Syslia ul.
- Vlčie hrdlo - sídlisko

garážové parkovisko
- ulica Priekopy

ŠTRKOVEC

POŠEŇ

RUŽOVÁ DOLINA

Herlianska ul. pred bývalou
Tatra bankou

parkovisko pred nákupným centrom
- Kocka

parkovisko pred Základnou školou
- Ružová dolina 29

TRNÁVKA

TRÁVNIKY

NIVY

Banšelova ulica
- parkovisko pri Autobazáre

parkovisko Rezedová
- výjazd na Ďatelinovú ulicu

roh ulíc Kvačalova - Koceľova
roh ulíc Košická - Oravská - Trenčianska

ZBER ELEKTROODPADU
Najneskôr do 6.októbra 2021 kontaktujte Miestny úrad – Ružinov.
Môžete tak urobiť počas úradných
hodín na tel. čísle 02/4828 4454,
non-stop e-mailom na zber@ruzinov.sk.
Nahláste druh a počet spotrebičov,
ktoré potrebujete odviezť, nutné je
uviesť meno, priezvisko, telefonický
kontakt a presnú adresu, z ktorej po-

trebujete spotrebiče odviezť. Zber si
môžete objednať prostredníctvom
miestneho úradu ale aj online na
www.zberelektroodpadu.sk.
V deň zberu 9. októbra 2021 do
8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu,
resp. za bránu rodinného domu, aby
bol pripravený na odvoz. Ak sa nám
ho nepodarí prevziať do 14:00 hod,

kontaktujte nás do 14:30 hod. na
telefónnom čísle 0907 434 303.
Elektrospotrebiče však nevykladajte
na ulicu. Predídete tak nepríjemnostiam. Mohli by ich vziať neoprávnení
zberači, rozobrať ich, komponenty,
ktoré by neboli vhodné do zberne
surovín, by mohli len tak odhodiť
a vytvoriť tak nelegálne skládky vo
vašom okolí.

IA JE Z
ÁC
VETERINÁRNA AMBULANCIA SPEKTRAVET
Ružinovská 1/4814, Bratislava Ružinov







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

ZULT

POUŽITÉ BATÉRIE
A AKUMULÁTORY

+421 903 494 000
info@spektravet.sk
www.spektravet.sk

VYRIEŠTE
VÁŠ SPOR
MIMOSÚDNE

Ordinačná doba:

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

RIEŠIM RODINNÉ,
OBČIANSKE, OBCHODNÉ
A PRACOVNÉ SPORY
PRVÁ KONZULTÁCIA
JE ZADARMO

0948 912 079
SpektraVet.sk - Veterinárna ambulancia Ružinov

fischer@rieseniedohodou.sk
www.rieseniedohodou.sk

ON

STARÝ NÁBYTOK
UMÝVADLÁ
KUCHYNSKÉ LINKY
KOBERCE
LINOLEÁ ...

PRVÁ K

ELEKTROODPAD
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DEVELOPERI MUSIA OBYVATEĽOV REŠPEKTOVAŤ
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Vladimír Sirotka.
Už druhý rok čelíme pandémii, ktorá významne ovplyvnila fungovanie celej spoločnosti a na dvere nám klope tretia vlna.
Čo je v takejto situácii kľúčovou úlohou
obce, či štátu a by mal robiť každý z nás?

Obec je inštitúcia, ktorá vykonáva samosprávu občanov žijúcich v obci, v širokom
spektre činnosti a je občanovi najbližšia.
Je to partnerstvo kde občan v krízových
(kritických) časoch od obce aj právom
očakáva pomoc a ochranu. Je to náročná
úloha, ľudia sa dostávajú do rôznych ťažkých situácií, osamelí seniori, podnikatelia pri ohrození ich prevádzok, občania
pri sťaženom výkone zdravotnej starostlivosti a pod.
Úlohou štátu je predovšetkým stanovovať všeobecné pravidlá pomoci, prijímať
opatrenia na zvládnutie pandémie, zabezpečiť finančné prostriedky a nákup
ochranných pomôcok, vakcín. Obec je
ale v prvej línii, musí všeobecné opatrenia
napĺňať. Myslím si, že to v rámci možností aj úspešne vykonávame.
Celému miestnemu úradu, starostovi
a zastupiteľstvu sa darilo promptne reagovať na prichádzajúce a často sa meniace nariadenia. Snažili sme sa zabezpečiť
dostatočný počet testovacích a očkovacích miest, distribuovali sme ochranné
pomôcky pre seniorov a pod. Toto sa
v tejto dobe stalo kľúčovou úlohou obce
a myslím si, že kľúčovou úlohou bude,
pripraviť sa na avizovanú tretiu vlnu pandémie. To, ale nemôže robiť obec sama,
je potrebná úzka spolupráca s občanmi,
zdravotníkmi, podnikateľmi a všetkými kompetentnými inštitúciami v obci.
Najdôležitejšie, čo môžu urobiť všetci
je dodržiavať hygienické a bezpečnostné opatrenia, pomôcť osamelým ľuďom
vo svojom okolí, ak tomu nič nebráni, zaočkovať sa, a pod.
Okrem iného ste aj členom finančnej komisie. Čo je pre vás prioritou v tejto oblasti?

Spomenuté opatrenia si vyžadujú zabezpečiť potrebné finančné prostriedky. Ako
predseda finančnej komisie to považujem
za mimoriadne podstatnú úlohu prípravy
na tretiu vlnu pandémie. V tomto smere musíme počítať s úpravou rozpočtu,
pripraviť potrebné zmeny, dohliadnuť na
efektívne využitie stávajúcich prostriedkov a rezerv.

MČ Ružinov má špecifické postavenie, je
vstupnou bránou do hlavného mesta, má
letisko, prístav, dobrú infraštruktúru, viaceré zdravotnícke zariadenia. Zároveň je
jednou z najpriemyselnejších mestských
častí, sídlia tu významné priemyselné objekty celoslovenského významu. Značná
časť mimo bratislavských občanov našla
zamestnanie práve v našej mestskej časti.

Vašim domovským obvodom sú Ostredky. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť
v tejto časti Ružinova?

Ružinov sa dynamicky rozvíja a z tohto
pohľadu to je zabezpečenie dostatočného počtu miest v predškolských zariadeniach, riešenie dopravy, parkovania
a parkovacích mies, rozšírenie miest spoločensko-kultúrneho vyžitia pre občanov,
prinavrátenie parkov a verejnej zelene
do rúk občanov Ružinova. Opravili sme
a modernizovali viaceré zastaralé detské
ihriská, ale stále zostávajú tie, ktoré ešte
opraviť musíme. Chceme tým reagovať aj
na podnety mamičiek. Cestou vytvorenia
územného plánu (napr. do konca voleb-

RUŽINOVSKÍ POSLANCI

AKÚ CHCEME VYNOVENÚ MILETIČKU?

Rozpočet mestskej časti je jedným z najdôležitejších dokumentov, o ktorých počas roka poslanci hlasujú. Rozhodujú tak o
štruktúre výdavkov mestskej časti a o tom, do čoho sa bude investovať viac a do čoho menej. V tomto čase sa už pracuje na
návrhu ružinovského rozpočtu pre budúci rok. Zaujímalo nás, čo považujú poslanci za kľúčové, a čomu by sa teda mala
venovať čo najväčšia pozornosť.

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

Ružinov je zároveň aj jedna z najkrajších
mestských častí. Máme dobre zachovanú
zeleň, oddychové zóny, jazero „Rohlík“,
kde pripravujeme rozsiahlu revitalizáciu.
Tiež parky, napr. rozsiahly park Andreja Hlinku, kde mestská časť usporadúva
veľmi obľúbené spoločenské podujatia,
jedinečný park na Ostredkoch, alebo areál okolo Štrkoveckého jazera, ktorý tiež
plánujeme zveľadiť. Tieto zóny svojou
spoločensko-kultúrnou funkciou značne
prevyšujú rámec Ružinova a na pravidelne usporadúvané kultúrne a spoločenské
akcie ktoré tam organizujeme, prichádzajú občania z celej Bratislavy. V tom je
Ružinov jedinečný a musím konštatovať,
má veľmi dobré meno v celej Bratislave.
Ako rodený Ružinovčan sa tiež snažím aj
osobným prínosom zveľadiť mestskú časť
kde žijem celý život, vybudovaním športového Fitnes parku na Ostredkoch, petangového a pingpongového ihriska, projektu detského „Ružinovského vláčiku“,
organizovaním akcií najmä pre deti ale
i dospelých. V budúcnosti pripravujem
pre najmenších projekt „Ružinovskej detskej autoškoly“, kde deti nadobudnú vedomosti v oblasti dopravnej výchovy.
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Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky)

ného obdobia chceme mať hotový územný plán zóny Ostredky) a stavebného konania účelne regulovať snahy developerov
tak, aby nedochádzalo k úbytku zelene
a ich projekty viac rešpektovali pripomienky občanov.
Častým problémom nielen v Ružinove je
rozdrobené vlastníctvo pozemkov, kde
mnohé parky alebo pozemky pod školami
vlastnia súkromní vlastníci. Čo to znamená pre obyvateľov?

Ako som už spomenul, MČ intenzívne
podporuje fungovanie spoločensko-športových a kultúrnych zón. Žiaľ, viaceré pozemky ktoré slúžia, alebo by mohli slúžiť
tomuto účelu, sú v rukách súkromníkov
(ako napr. park na Ostredkoch), tak viacero aktivít nie je možné realizovať naplno
podľa našich predstáv a želaní občanov.
To sa týka aj priestorov verejných parkovísk, kde záujem developerov o zastavanie
týchto plôch naráža na potrebu zachovania parkovacích miest pre občanov. Práve
preto som sa už v minulosti snažil iniciovať stavebnú uzáveru, aby sme tomuto zabránili. Sám osobne rokujem s viacerými majiteľmi pozemkov a snažím sa
o ich odkúpenie do majetku mestskej
časti. Ako starosta Martin Chren, tak aj
mnohí poslanci, sľúbili návrat týchto pozemkov do rúk mestskej časti.
Na zabezpečenie všetkých spomenutých zámerov sú samozrejme potrebné
finančné prostriedky, dobré plánovanie
ich využitia, aj účinná kontrola realizácie,
čo považujem za dlhodobú úlohu aj finančnej komisie. Na zabezpečení potrebných finančných prostriedkov intenzívne
a dobre spolupracujeme s odbornými komisiami a miestnym úradom.

Rozpočet mestskej časti je dôležitou súčasťou
chodu každej samosprávy. Rozpočet je potrebné
pripraviť tak, aby bol nielen vyvážený, odzrkadľoval reálny stav, ale hlavne, aby bol spravodlivý
pre všetky miestne časti a hlavne, aby bol v prospech obyvateľov. Je mi jasné, že väčšina poslancov si bude presadzovať a obhajovať práve ten
svoj volebný obvod, ale nesmieme zabúdať, že vo
všetkých častiach Ružinova žijú obyvatelia tejto
našej krásnej mestskej časti. Na druhej strane len
schválenie rozpočtu nestačí. Aj keď sa schváli ba-

lík peňazí napríklad na rekonštrukciu ciest, ešte
je dlhá cesta kým príde k akejkoľvek realizácií,
treba dodržiavať postupy verejného obstarávania
pri výbere dodávateľov a podobne. Prioritou pre
klub Tím Ružinov je budovanie nových kapacít
materských a základných škôl, celková rekonštrukcia poškodených ciest a chodníkov, výstavba
detských ihrísk, oddychových zón pre obyvateľov,
údržba zelene.... Takto by sa dalo pokračovať aj
ďalej, ale hlavne ide o to, aby obyvatelia boli radi,
že žijú v Ružinove a cítili sa tu dobre.

Peter Herceg, Team Vallo - juh (Pošeň)
Rozpočet mestskej časti je téma, ktorá je pre obyvateľov ťažko predstaviteľná, ale ide o najdôležitejšie
rozhodovanie samosprávy a poslancov, na čo sa naplánujú v Ružinove peniaze. Avšak samotné použitie peňazí už nie je v rukách nás – poslancov - ale
exekutívy, teda úradu so starostom. Aj na základe
slabého čerpania na investičné akcie v minulom
a tomto roku, napríklad na pomalé opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest, nestíhanie starostlivosti
o stromy a ich zdravotné orezy, či zatiaľ ešte nerealizované budovanie nových kapacít základných

a materských škôl si myslím, že Ružinov by mal
pridať práve v svižnom plánovaní a v realizáciách
v týchto oblastiach. Určite treba pokročiť aj v budovaní cyklochodníkov, opatreniach pre bezpečnosť
chodcov, či odstraňovaní vizuálneho smogu (nielen) vo forme všadeprítomných bilbordov. Jedným
z prioritných zámerov je aj dobudovanie parkovacích kapacít tam, kde chýbajú, vo forme zelených
parkovacích domov. Lokality na garážové domy sú
dobre vytipované, ale reálna príprava sa naťahuje
a treba ju zrýchliť.

Peter Strapák, Team Vallo - sever (Trnávka)
Poslanci, napriek tomu, že sú volení zástupcovia,
majú veľmi málo právomocí. Tá najdôležitejšia
z toho mála je práve schvaľovanie rozpočtu. Už
dva roky sa neúspešne snažíme presadiť, aby sme
boli aj pri jeho zostavovaní, nie len pri hotovom návrhu. Vidíme to na roku 2020 a 2021, že
je jednoduché rozpočet schváliť, ale oveľa ťažšie
je ho plniť. Zodpovedným za plnenie rozpočtu je
miestny úrad na čele so starostom. Problémom sú
neminuté peniaze na zveľadenie majetku Ružinova za posledný rok, skutočné čerpanie bolo len

vo výške 24%. Tento stav je neprijateľný, nie je možné sa donekonečna vyhovárať. Občania to pociťujú
na neopravených cestách a chodníkoch, chátrajúcich nehnuteľnostiach, veľmi pomalom budovaní
parkovacích kapacít alebo aj kapacít základných
a materských škôl. Niektoré z nich mali byť hotové minulý rok, ale stále sú len na papieri. Zatiaľ
sa zachraňovali len neúspešné developerské projekty z peňazí nás všetkých. Prioritou musí byť
výrazné zvýšenie výkonu miestneho úradu.

Matúš Méheš, SME Rodina pre Ružinov (Pošeň)
Rozpočet je najdôležitejším dokumentom mestskej časti. To, čo vyzerá ako desiatky strán tabuliek,
hovorí o tom, čo je podľa nás najdôležitejšie. Väčšina priorít je jednoznačných – potrebujeme ďalej
rekonštruovať cesty a chodníky, investovať do zelene, do rozšírenia kapacít škôl a škôlok. Keď sme
pred necelými troma rokmi prišli do zastupiteľstva,
zdedili sme zanedbaný Ružinov. Neriešime však
problémy, ktoré sa nahromadili za posledných päťšesť rokov. Riešime problémy, ktoré sa ignorovali
niekoľko desiatok rokov. Dnes už nestačí opraviť

kúsok chodníka, alebo dva-tri hracie prvky na ihriskách. Nestačí ani otvoriť jednu novú triedu v škole
alebo škôlke. Potrebujeme celé nové školy, niekoľko
škôlok, opraviť desiatky kilometrov komunikácií
a zrevitalizovať parky... Mojou osobnou prioritou je
určite podpora výstavby a rekonštrukcií športovísk
a detských ihrísk na Pošni. Desaťročia zanedbávania nik na svete nevyrieši z roka na rok, ani za volebné obdobie. Ale musíme pokračovať v tom, čo sa
v Ružinove konečne začalo a čo už, našťastie, vidí
každý, kto tu žije.

www.tvr.sk
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Inzercia

LETO V TELEVÍZII RUŽINOV
Leto bolo v našej televízii pracovné, keďže sme sa rozhodli vynoviť a zmodernizovať naše televízne štúdio. To vám predstavíme už
čoskoro. No stihli sme aj oddychovať, ale to tiež väčšinou aktívne
v prírode. Kameraman Jožko s rodinou navštívil napríklad Nízke

Tatry a vybral sa na túru na Ďumbier či Chopok. Radko splavoval
malý Dunaj a trávil čas rybárčením. Na veľké dobrodružstvo sa odhodlala redaktorka Marianna. Za 11 dní peši prešla 305 km popri
oceáne z Porta do Santiago de Compostela.

VYHRAŤ ROK JAZDY NA SLOVNAFT
BAJKU? ŠANCA JE VEĽKÁ
Obľúbená služba žltých zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk poteší priateľov ekologickej prepravy po meste atraktívnou súťažou. Stačí si od augusta do októbra kúpiť ktorýkoľvek ročný lístok a každý mesiac vyžrebujeme troch BAjkerov, ktorí získajú
ročné predplatné na Slovnaft BAjk len za kredit 1,20 eura. Ostatnú sumu, ktorú zaplatili za svoj ročný lístok, im vrátime späť.
Viac o súťaži nájdete na slovnaftbajk.sk/trojlistok
POSILNENÁ SIEŤ DOKOVACÍCH STANÍC

UPC
• analóg - kanál CH87
• digitál - poz.71 frek. 578 Mhz
TELEKOM MAGIO
• digitálne vysielanie
v HD: pozícia 609, 214*
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Jean-Jacques Rousseau: Skutočná sloboda nespočíva v živote bez pravidiel,
ale v živote ...(dokončenie v tajničke krížovky).
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Pre zvýšenie komfortu rozšírila služba
zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk sieť
dokovacích staníc o tri nové. Dve sú v
mestskej časti Karlova Ves na uliciach
Molecova a Borská a jedna v Podunajských Biskupiciach na Trojičnom námestí. Počas letnej sezóny Slovnaft BAjk
inštaloval dve nové dokovacie stanice aj
pri obchodnom centre OC VIVO! Služba
pripravuje aj ďalšie posilnenie existujúcej
siete, na ktoré sa môžu užívatelia tešiť v
nasledujúcich mesiacoch.
VÝHODNEJŠIE BAJKOVANIE S MHD
Od septembra služba Slovnaft BAjk
chystá ďalšiu novinku. Spolu s hlavným
mestom a Dopravným podnikom Bratislava pripravuje pre BAjkerov projekt

integrácie s mestskou dopravou. Majitelia ročných lístkov na mestskú hromadnú dopravu si budú môcť zakúpiť ročné
predplatné na Slovnaft BAjk za cenu
študentského lístka. S ročnou električenkou tak oproti pôvodnej cene ušetríte na
bikesharingu viac ako 30 percent. Vďaka
prepojeniu mestskej hromadnej dopravy
sa užívatelia môžu presúvať po celej Bratislave a okolitých mestských častiach
ešte pohodlnejšie.
Žlté bicykle sú súčasťou verejnej dopravy v hlavnom meste od jesene 2018.
Doteraz ich užívatelia najazdili viac ako
sedemsto tisíc jázd, pričom najdlhšia
merala viac ako 50 kilometrov. V súčasnosti takmer stovka dokovacích staníc
prepája šesť bratislavských mestských
častí – Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalku, Ružinov, Raču a Vrakuňu. Počas
vrcholu sezóny majú k dispozícii vyše

500 bicyklov denne, ich počet Slovnaft
BAjk prispôsobuje potrebám užívateľov.
Cyklisti majú na výber rôzne typy lístkov
– denné, mesačné či ročné – podľa toho
ako často a intenzívne chcú službu využívať.
AKO TO CELÉ FUNGUJE
Stačí sa zaregistrovať na stránke slovnaftbajk.sk alebo v aplikácii SlovnaftBajk
a zakúpiť si lístok. Po úhrade vám bude
pridelený váš osobný PIN. Potom si už
stačí v ktorejkoľvek dokovacej stanici vybrať BAjk, na klávesnici vložiť váš osobný
PIN a môžete si užívať predplatené jazdy
ako sa vám páči. Po jazde BAjk odložte do
dokovacej stanice a skontrolujte, že je bicykel bezpečne uzamknutý.
Všetky dôležité informácie o službe nájdete na www.slovnaftbajk.sk

