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ŠKOLY V ČASE KORONY:
ZÁPISY, POPLATKY A TERMÍNY
V jeden deň ešte bolo asi sedemtisíc ružinovských škôlkárov a školákov nor-
málne v škole a nič nenaznačovalo, že by sa mali prestať pripravovať na 
písomky, monitor alebo maturity. Odrazu ostali doma, s učiteľmi komuni-
kujú online, vypracovávajú úlohy a projekty a dátum, kedy bude všetko tak 
ako sme boli zvyknutí, dnes nevie potvrdiť nik.

Len niekoľko hodín pred uzávierkou tohto 
čísla Ružinovského echa oznámil premiér 
Igor Matovič, že vzhľadom na to, ako vyze-
rá krivka nákazy, sa deti do leta už do škôl 
nevrátia. Otázku, ako bude vyzerať orga-
nizácia ďalšieho školského roka, nechal 
otvorenú. Tvrdí však, opakovanie ročníka 
by bolo „silné kafe“. 

Zápis do škôl

Aj napriek tomu však školy musia vytvoriť 
podmienky pre zápis budúcich prváčikov  
a naplánovať ho tak, aby sa dal zorganizo-
vať bez prítomnosti detí. Prvýkrát v histó-
rii našich základných škôl ich budú rodičia 
zapisovať elektronicky.  Zápis sa uskutoční 
už po Veľkej noci, 17.-18. apríla. Presné 
inštrukcie ako postupovať rodičia nájdu na 
weboch jednotlivých škôl.

Chcem inú školu

Zatiaľ čo pri prihlasovaní detí do mater-
ských škôl „rajonizácia“ neplatí, základné 
školy majú svoje spádové oblasti. Rodič 
môže požiadať o zápis aj na inej škole, ale 
prednosť pri prijímaní majú deti, ktoré sú  
z jej obvodu. 

Odporúčame preto informovať sa vopred, 
či má škola kapacitu prijímať aj ďalších 
žiakov. Rovnako je potrebné informovať 
riaditeľa školy, do ktorej dieťa podľa tr-
valého bydliska patrí, ak bude študovať  
v zahraničí.

Čo potvrdenia?

Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami by mal podľa 
rozhodnutia ministra školstva doložiť vy-
jadrenie psychológa do 15. júna. Ak by sa  
situácia vyvinula inak, mohol by to byť za 

týchto okolností problém. Rodič by mal 
preto na túto skutočnosť upozorniť školu 
a doklad doručí po dohode so školou po 
diagnostike.

Prihlasovanie do škôlok

Bez účasti detí sa uskutoční aj májové pri-
hlasovanie detičiek do škôlok. O presnom 
termíne budeme informovať.

Vyúčtovanie platieb

S témou uzatvorenia jaslí, škôlok a škôl sú-
visí aj otázka platieb za jednotlivé služby. 
V nasledujúcom prehľade nájdete odpove-
de na to, ako postupovať a ako prebehne 
vyúčtovanie za tento školský rok. Všetky 
konkrétne informácie nájdete na webo-
vých stránkach jednotlivých škôl a škôlok.

Milí 
Ružinovčania,
témou týchto týž-
dňov je koronaví-
rus. Nedokázal som 
spať, keď sa nákaza 
objavila u zamest-
nancov dvoch na-
šich škôlok a všet-
ci - úrad, škôlky, rodičia - sme žili  
v strachu, či sa nerozšírila aj medzi deti. 
Alebo keď som sa dozvedel, že ochorel 
zamestnanec Cultusu. A už vôbec nie, 
keď nám vrátili do domova dôchodcov 
klientku, a len v jej prepúšťacej správe 
sme sa dočítali, že na centrálnom príj-
me bola v kontakte s chorým pacien-
tom. Tŕpli sme dva dni, kým sa ukáza-
lo, že jej test bol negatívny.

Hlavne vďaka disciplinovanosti a ro-
zumu obyvateľov sa darí dostať šíre-
nie vírusu pod kontrolu. Som hrdý, 
že sme medzi prvými, len deň po roz-
hodnutí župy, presadili uzavretie škôl 
a škôlok. V čase, keď sa štátne orgány 
tvárili, že sa ešte nič nedeje.

Dnes už v Ružinove pribúdajú aj vy-
liečení pacienti. Rozhodne však nie 
je čas oslavovať. Prísnymi opatrenia-
mi si len kupujeme čas - aby sa štát  
a nemocnice vedeli pripraviť na vr-
chol krízy. Je ťažké žiť tak dlho uza-
mknutí vo svojich domácnostiach, 
bez spoločenského života. Báť sa ísť 
navštíviť rodičov a starkých zo stra-
chu, že by sa mohli nakaziť. Nebude 
to ale trvať večne. Opatrenia sa budú 
musieť uvoľniť, inak ekonomika skra-
chuje. Dnes však treba vydržať, preto-
že uvoľnenie môže prísť až potom, čo 
sa naše zdravotnícke zariadenia pri-
pravia na nápor pacientov.

Koronavírus nie je chrípka. Nepod-
ceňujme ho, prosím. A držme spolu. 
Počas celej epidémie na úrade pripra-
vujeme opatrenia, kampane, rozdáva-
me rúška. Pomáhajú stovky dobrých 
ľudí a firiem a prejavila sa obrovská 
občianska súdržnosť. Aj celú infor-
mačnú kampaň a spoluprácu dobro-
voľníkov organizujeme pod heslom 
Ružinov si pomáha.

Som hrdý, že v ťažkých časoch sme 
sa dokázali zomknúť a držať pri sebe. 
Ďakujem vám za to!

Váš starosta

RUŽINOV SI POMÁHA
V NAŠOM DOME - V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI 

Milí Ružinovčania, 

vieme, že toto obdobie je ťažké. Môže sa stať, 
že pribudne veľa ľudí, ktorí nebudú môcť vyjsť z bytu
a budú potrebovať napríklad nakúpiť, vyniesť smeti, 

vyzdvihnúť lieky alebo vyvenčiť psa. 

 Bez vás im všetkým pomôcť nedokážeme.

Zaregistrujte sa na

Mestská časť
Bratislava - Ružinov
#RuzinovSiPomaha

www.RuzinovSiPomaha.sk

 SPOLU TO ZVLÁDNEME

a staňte sa našimi dobrovoľníkmi.

Jasle
  ■  Platby za dni, kedy boli jasličky za-
tvorené, sú pozastavené. Preplatky 
budú vrátené do 15. apríla.

Materské škôlky
  ■  Za marec sa ešte platí, ale platby za 
mesiace apríl až kým deti znova ne-
začnú chodiť do škôlky, sa neuhrá-
dzajú. Platba za marec, za dni, kedy 
bola škôlka zatvorená, bude zohľad-
nená v mesiaci, kedy sa znovu za-
čne učiť (pomerne podľa dní), resp.  
v rámci vyúčtovania (u detí, ktoré 
pôjdu v septembri do školy). 

  ■  Ak rodičia platili už v januári za celý 
polrok, preplatok im bude vrátený  
v rámci vyúčtovania k 31. 8. 2020.

Školská družina
  ■  Za mesiace apríl – do začatia vzde-
lávania  sa neplatí. 

  ■  Ak rodičia platili už v januári za 
celý polrok, preplatok bude vrátený 
v rámci vyúčtovania k 31. 8. 2020.

Školská jedáleň
  ■  Kým budú školy zatvorené, poplat-
ky za jedáleň sa neplatia.
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lupracujú, a vďaka podpore súkromných 
firiem, sa Ružinovu podarilo poskytnúť ich 
aspoň tým najviac ohrozeným skupinám 
ako dôchodcom v našich domovoch senio-
rov, terénnym pracovníčkam, zamestnan-
com prvého kontaktu a policajtom.

Takmer tisíc rúšok Ružinov rozniesol 
najohrozenejšej skupine. Nasledovalo  
2 a pol tisíca rúšok pre obyvateľov nad 85 
rokov,  potom viac ako 5-tisíc pre obyvate-
ľov vo veku 75 až 84 rokov a v najbližších 
dňoch taxikári rovnako ako doteraz, teda 
do schránky, doručia rúška takmer 11-ti-
síc obyvateľom vo veku 65 – 74 rokov. To 
všetko vďaka spolupráci s desiatkami uči-
teľov a učiteliek z našich škôlok a škôl, kto-
rí jednu po jednej zabalili 20-tisíc rúšok,  
a s taxislužbou Hopin, ktorá ich rozvážala 
na 20-tisíc adries.

Prognózy odborníkov

Ružinov je štvrtá najväčšia obec na Sloven-
sku a je väčší ako väčšina krajských miest. 
Reálne tu žije takmer stotisíc obyvateľov  
a z nich je 21.500 v seniorskom veku. Ak by 
boli prijaté prísnejšie pravidlá a nemohli 
by vychádzať z domu, budú potrebovať po-
moc s takými základnými aktivitami ako 
sú nákupy, v niektorých prípadoch dovoz 
jedla, venčenie psa alebo nákup liekov. 

Ak k tejto skupine pripočítame ľudí, ktorí 
by sa mohli ocitnúť v karanténe, dostane-
me sa k obrovskému číslu. Odhady odbor-
níkov ministerstva zdravotníctva hovoria, 
že celkovo sa môže nakaziť 10 až 40 per-
cent populácie. Aj napriek tomu, že vo väč-
šine prípadov má ochorenie ľahší priebeh, 
nemožno ho podceňovať a treba rešpekto-
vať karanténu. 

Strava a nákupy

Jednou z najväčších obáv seniorov v Ruži-
nove je to, ako by si v prípade, že by pre 
nich platil zákaz vychádzania, zabezpečili 
nákupy, lieky a prípadne aj teplé obedy. 
Nie je však možné riešiť opakujúce sa si-
tuácie, kedy o zabezpečenie nákupov žia-
dajú dospelé deti alebo vnúčatá, ktoré žijú 
nanajvýš v inej mestskej časti. Práve vzhľa-
dom na to, aký obrovský je Ružinov, doká-
že mestská časť pomáhať len tým, ktorí sú 
naozaj v núdzi a nikoho nemajú.

Ak by takáto situácia nastala, mestská časť 
by využila kapacity školských jedální a od-
tiaľ by sa jedlo zabalené v jednorazových 
obaloch odviezlo na distribučné miesta, 
kde by si ho vyzdvihli dobrovoľníci a za-
niesli ho seniorom v núdzi. Pokiaľ ide  
o rozvoz liekov na predpis, na chronické 
choroby a inkontinenčné pomôcky, senio-

ri sa môžu obrátiť telefonicky na číslo 0905 
550 153.

Podobným spôsobom by fungovalo aj do-
ručovanie základných potravín a drogérie. 
Mestská časť by zabezpečila pre všetkých 
rovnaký týždňový nákup za fixnú cenu. 
Rovnaký preto, že sa nám už viackrát stalo, 
že ľudia volali na infolinku kvôli cigare-
tám, alebo chceli nejaký konkrétny druh 
jogurtu. V období, keď sa rieši zásobova-
nie možno tisícky ľudí v rámci krízového 
stavu, však niečo takéto nie je možné. 

Pomoc dobrovoľníkov

V situácii ako je tá súčasná je najdôležitej-
šia pomoc rodiny. Nejde len o bežnú ľud-
skú reakciu a morálny záväzok, táto povin-
nosť vyplýva priamo zo zákona o rodine. 
Ak nemáte možnosť postarať sa o svojich 
rodičov alebo starých rodičov, požiadajte  
o pomoc ich susedov, alebo využite niekto-
rú z možností donášok tovaru.

Pre obyvateľov, ktorým nemá kto pomôcť, 
ktorí žijú sami alebo sú napríklad vážne 
chorí, organizuje mestská časť sieť dobro-
voľníkov, ktorí im v prípade krízy budú ve-
dieť priniesť napríklad obed alebo nákup, 
ktorý pre nich pripraví mestská časť.

Pravidlá pomoci

Každý z dobrovoľníkov ešte predtým, 
ako dostane oficiálny preukaz, musí pod-
písať čestné prehlásenie, bude poučený  
o tom, ako zachovávať bezpečnostné zásady  
a mestská časť si ho preverí. Na preukaze 
bude uvedené jeho meno, fotografia, číslo 
preukazu a telefónne číslo, na ktorom si 
seniori budú môcť overiť, že nejde o žiad-
neho podvodníka.

Ako sme uvádzali už vyššie v tomto člán-
ku – dobrovoľníci, ktorých organizuje 
mestská časť, nezabezpečujú individuálne 
nákupy podľa zoznamu. Doručujú zák-
ladný balík potravín, ktorý je rovnaký pre 
každého. 

Fungovanie úradu

Mimoriadna situácia ovplyvnila aj fungo-
vanie miestneho úradu. Stránkové hodiny 
sú až do odvolania zrušené a bez objedna-
nia funguje len podateľňa. Všetko ostatné 
odporúčame riešiť e-mailom alebo telefo-
nicky. Keďže však aj v tomto období pre-
biehajú niektoré konania, ľudia menia tr-
valý pobyt alebo sa rodia deti, občan, ktorý 
potrebuje takýto druh služby, sa môže  
obrátiť na príslušný odbor a dohodnúť si 
termín, kedy príde odovzdať svoju žiadosť. 
Vzhľadom na výnimočnú situáciu by sme 

však chceli požiadať, aby obyvatelia počka-
li s riešením niektorých vecí na obdobie, 
kedy sa situácia uvoľní.

A čo poslanci?

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva, kto-
ré bolo pôvodne plánované na 7. apríla, sa 
konať nebude. Poslanecká práca však nie je 
len o niekoľkých hodinách počas takýchto 
rokovaní. Komisie fungujú normálne ďa-
lej, len inou formou.

Ďakujeme!

Máme za sebou približne tri týždne, od-
kedy Bratislava a Slovensko fungujú v re-
žime, aký krajina nezažila celé desaťročia. 
Práve v situácii, kedy ide o zdravie a životy 
ľudí, sa objavuje veľa ľudí a firiem, ktoré 
chcú z tejto situácie profitovať. Ale záro-
veň zažívame obdobie obrovskej solidarity  
a pomoci. 

Ľudia, občianske združenia a firmy pomá-
hajú obciam riešiť túto zložitú situáciu – či 
už šijú rúška, vylepujú plagáty, obálkujú ti-
síce a tisíce rúšok pre seniorov, pripravujú 
dobrovoľnícke programy, trávia desiatky 
hodín telefonátmi s občanmi na infolin-
ke, zabezpečia desiatky taxikárov, ktorí za 
niekoľko hodín roznesú rúška po celom 
Ružinove alebo poskytnú potraviny, či len 
povedia, že sa na nich môžete obrátiť, ak 
budete potrebovať pomôcť. 

Spolu to zvládneme. 

Lebo Ružinov si pomáha.

RUŽINOV SI POMÁHA:
KORONA: SÚBOJ, KTORÝ VYHRÁ LEN SPOLUPRÁCA
Keď sa ľudia na prelome rokov rozprávali o tom, čo nás tento rok čaká, hovorili o voľbách, veľkých rekonštrukciách 
a investíciách. Prešlo niekoľko týždňov a riešime to, aby ľudia nepreliezali ploty do uzamknutých areálov škol-
ských ihrísk, nosili rúška, aby v obchodoch rešpektovali čas určený pre seniorov a nechodili po vonku, ak to nie je 
nevyhnutné.

Mysleli sme si, že našimi najväčšími prob-
lémami sú výtlky na cestách, odhŕňanie 
snehu alebo kosenie. Dnes ľudia na celom 
Slovensku riešia to, či si udržia prácu, ako 
zvládnu to, že deti nechodia do školy, ale 
učia sa doma, alebo to, ako pomôcť tým, 
ktorí nikoho nemajú.

Smutné prvenstvo

Rozhodnutie bratislavského župana Juraja 
Drobu, ktorý v prvú marcovú nedeľu ozná-
mil zatvorenie všetkých stredných škôl, sa 
mnohým zdalo predčasné. Keď sa k nemu 
v pondelok doobeda pridali aj starostovia 
všetkých mestských častí a bratislavský 
primátor Matúš Vallo, zvyšok Slovenska 
tvrdil, že Bratislavčania preháňajú. Keď sa 
ale zároveň s týmto oznámením objavila 
informácia o pozitívne testovanej učiteľ-
ke z ružinovskej škôlky, odrazu bol prob-
lém skutočný. Hneď na druhý deň média-
mi prebehla informácia o kolapse jednej  
z predajkýň na trhovisku Miletičova. V tej 
chvíli mestská časť rozhodla o jej zatvorení. 

Zaskočená krajina

Štátne hmotné rezervy, ktoré by v takejto 
situácii mali otvoriť sklady a zabezpečiť 
rúška pre všetkých zamestnancov v prvej 

línii – od lekárov, cez policajtov, sociálnych 
pracovníkov až po vodičov MHD – však 
žiadne zásoby nemali. Mesto a mestské 
časti tak museli z večera do rána zháňať 
rúška, ktoré sa stali úzkoprofilovým tova-
rom a ich ceny stúpli až niekoľkonásobne. 
Ak by však napríklad šoféri MHD nedo-
stali rúška, státisíce ľudí by sa v ten deň 
nikam nedostali.

Hovorilo sa – vymením rúško za dvojiz-
bový byt. Dnes to už znie prehnane, ale 
začiatkom marca to takto nejako vyzera-
lo. Dnes už bežný človek nemá problém 
zohnať rúška v lekárňach a množstvo ľudí 
ich šije aj doma. Práve títo ľudia, ktorí trá-
vili celé hodiny za šijacími strojmi, však  
v začiatkoch pomohli množstvu iných, aby 
mohli bezpečne chodiť na verejnosť.

Linka pre seniorov

Hneď v prvých dňoch miestny úrad oblepil 
celú mestskú časť plagátmi, ktoré popiso-
vali inštrukcie ako sa chrániť pred naka-
zením. Zatvorili sa detské ihriská, zamkli 
areály a opáskovali hracie prvky. Po celom 
Ružinove je dnes rozmiestnených viac ako 
dvesto tabuliek, ktoré boli vyrobené vďa-
ka spolupráci s organizátormi kampane  
#ZOSTANDOMA a ktoré upozorňujú na 

nosenie rúšok a zodpovedné správanie  
v tomto náročnom čase. 

V čase uzávierky tohto čísla Ružinov-
ského echa už viac ako týždeň fungovala 
aj infolinka pre seniorov 0917 100 700, 
na ktorej sa môžu dozvedieť, ako im  
v tomto období môže mestská časť pomôcť. 
Zároveň miestny úrad spustil aj registráciu 
dobrovoľníkov v rámci projektu #Ruzinov-
SiPomaha (www.ruzinovsipomaha.sk). 
Podmienkou je vek od 18 do 60 rokov  
a bezúhonnosť a pomôcť sa dá pri množ-
stve činností od venčenia psov, cez roznos 
jedla až po lepenie plagátov. Plagáty, ktoré 
seniorov informujú o všetkých dôležitých 
telefónnych číslach, a o možnosti stať sa 
dobrovoľníkom, v týchto dňoch lepili naše 
učiteľky a učitelia spolu s ďalšími ochot-
nými Ružinovčanmi po vchodoch v celej 
mestskej časti.

Rúška pre seniorov

Symbolom posledných týždňov sa sta-
li rúška. Nemá ich dostatok štát, nemajú 
ich dostatok nemocnice ani policajti alebo 
hasiči, a mestská časť nemá šancu zabez-
pečiť ich dostatok pre všetkých obyvateľov. 
Vďaka tomu, že mestské časti a magistrát 
od vypuknutia tejto krízy veľmi úzko spo-

Kto mi privezie nákup?

Donášku až k vašim dverám dnes po-
núka množstvo väčších aj menších 
obchodov a fungujú takto aj niektoré 
obchodíky, do ktorých ste boli zvyk-
nutí bežne chodiť. Na webe mestskej 
časti nájdete výber aspoň niekoľkých 
stravovacích zariadení a donášky po-
travín, drogérie a liekov. Je ich, samo-
zrejme, omnoho viac a určite nájdete 
potrebné informácie na webe a na so-
ciálnych sieťach.

DONÁŠKY V RUŽINOVE

www.ruzinov.sk

#RuzinovSiPomaha
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KORONA:
AKO ZVLÁDNUŤ DNI ZATVORENÍ 
MEDZI ŠTYRMI STENAMI?
Poloprázdne ulice, zatvorené nákupné centrá a obchody. Žiadne kino, di-
vadlo, koncerty, žiadny hokejový zápas a pocit, že permanentku na futbal už 
do leta asi človek tiež nevyužije. Ľudia v rúškach, zatvorené školy, množstvo 
ľudí, ktorí ostali zo dňa na deň pracovať z domu. Rodiny, ktoré zrazu spolu 
trávia celé dni medzi štyrmi stenami. Ako si môžete spríjemniť čas a spoznať 
niečo nové bez toho, aby ste sa museli prezliekať z pyžama?

Nie sme zvyknutí tráviť toľko času s rodi-
nou a nie sme zvyknutí na pocit, že nemô-
žeme vo svojom voľnom čase robiť čo chce-
me a kedy chceme. To, čo nás v tejto chvíli 
dostáva pod tlak, nie je ani tak strach z ná-
kazy, ale, ako jednotne uvádzajú psycholó-
govia v krajinách, ktoré čelia koronavírusu 
– strach zo strany slobody rozhodovať o 
sebe. Rôzne inštitúcie, médiá a umelci však 
obratom zareagovali a sprístupnili ľuďom 
po celom kvantum vzdelávacích, ale aj zá-
bavných formátov. Výnimočné zážitky tak 
prídu priamo za vami.

Škola online

Aj keď sa v týchto dňoch žiaci a študenti 
na nedostatok zadaní od učiteľov sťažovať 
nemôžu, portál www.ucimesanadialku.sk 
určite ocenia. Len pred niekoľkými dňa-
mi ho predstavilo ministerstvo školstva 
a vzniklo vďaka spolupráci viacerých 
mimovládnych organizácií. Nájdete tam 
množstvo zdrojov, ktoré vám pomôžu lep-
šie pochopiť učivo, ktoré práve preberáte – 
od matematiky a fyziky až po dejiny.

Svoje vysielanie prispôsobila situácii v ško-
lách aj RTVS, ktorá každý pracovný deň 
o 9:15 na Dvojke prináša reláciu Školský 
klub. Rovnako denne si žiaci prvého stup-

ňa môžu pozrieť naživo vyučovacie hodiny 
aj vo vysielaní Českej televízie, resp. na 
webe, v rámci projektu UčíTelka.

Hviezdy v obývačke

Chceli by ste si pozrieť Jána Koleníka, Táňu 
Pauhofovú, Tomáša Maštalíra alebo Dianu 
Mórovú z prvého radu? Slovenské národné 
divadlo v rámci projektu SND doma ponú-
ka nielen záznamy najobľúbenejších pred-
stavení zo svojho repertoáru, ale napríklad 
aj rozcvičky s baletom. Okrem youtube 
kanálu SND si ich však už čoskoro budete 
môcť pozrieť aj vo vysielaní našej TV Ru-
žinov. 

Záznamy z predstavení ponúkajú aj di-
vadlá z Nitry, Martina alebo Prešova. Pre 
tých, ktorí majú radšej čítanie z kníh, sú 
tu napríklad  Monika Hilmerová, Zuzana 
Fialová alebo Robo Roth. Prehľad týchto 
aktivít nájdete na stránke Bratislavského 
kultúrneho a informačného strediska bkis.
sk (kultúra z obývačky).

Kultúra žije

Sociálne siete v týchto dňoch ponúkajú 
množstvo príležitostí ako byť v kontakte 
nielen so svojimi blízkymi, ale množstvom 

OZNAMY
Daň bude na splátky

Koronavírus zasiahol príjmy obrovského 
množstva ľudí a prevádzok. Mesto sa preto 
rozhodlo rozdeliť pre všetky fyzické osoby 
a fyzické osoby – živnostníkov túto daň na 
tri splátky a splatnosť prvej z nich by moh-
la byť na prelome júla a augusta. Rovnako 
aj výmery budú doručované neskôr. 

Keďže musia byť doručované do vlastných 
rúk a Slovenská pošta v tomto období ten-
to spôsob doručovania pozastavila, začia-
tok rozposielania závisí aj od aktuálneho 
vývoja situácie s koronavírusom. V hlav-
nom meste sa táto povinnosť týka takmer 
200-tisíc daňovníkov, takže nie je reálne 
ani to, aby si v krátkom časovom úse-
ku všetci išli na poštu vyzdvihnúť výmer. 
Všetky tieto faktory magistrát pri určovaní 
termínov splatnosti zohľadní.

Prvé kosenie

Napriek tomu, že ulice Bratislavy sú v tom-
to období väčšinou poloprázdne, vegetač-
ný cyklus sa nezastavil. Už niekoľko dní 
preto v Ružinove kosíme. Keďže v našej 
mestskej časti máme približne 160 hektá-
rov zelených plôch, bude to trvať približne 
päť týždňov. Priebežne pokračujú aj orezy 
stromov, čistenie vpustí, ktorých máme 
viac ako tisíc, sedemdesiatich detských 
ihrísk a pieskovísk ako aj čistenie desiatok 
kilometrov ciest a chodníkov. V priebehu 
marca vysadíme ďalších viac ako šesťdesiat 
stromov – najviac na Gagarinovej, Ondre-
jovovej a pri OC Budúcnosť.

Ponuka práce

Aktuálne ponuky práce Miestneho 
úradu Bratislava – Ružinov nájdete na 
www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pra-
covné miesta“ a na portáli profesia.sk.

AKTUALITY 
Z RUŽINOVA
Všetky aktuálne informácie o dianí 
v mestskej časti nájdete na oficiál-
nom webe a na facebooku.

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

HOME-OFFICE:   
ČAS NA REKONŠTRUKCIE?
Obdobie, kedy mnohí museli ostať pracovať z domu, ľudia trávia rôznymi 
spôsobmi. Jedni sa učia so svojimi deťmi, ktoré nemôžu chodiť do škôl. Iní 
sa rozhodli využiť tento čas na práce, na ktoré zvyčajne nemajú dosť času. 
Niektorí umývajú okná, upratujú skrine a ďalší sa rozhodli pustiť sa do väč-
ších či menších prerábok bytu.

„Vedľajší byt nedávno predali a nový ma-
jitelia ho začali rekonštruovať. Osekávajú 
steny, vypratávajú starú linku, vaňu, zá-
chod... Vôbec neriešia, že sme celý deň 
doma, pracujeme a deti sa musia učiť. Ako 
sa majú sústrediť? A ako mám vysvetliť 
klientovi, že namiesto mňa počuje zbí-
jačku?“ Táto situácia nie je v posledných 
dňoch vôbec ojedinelá a ľudia zo susedia-
cich bytov sa obracajú na rôzne úrady, aby 
zakročili.

Zákon to nerieši

Stavebný úrad však v takýchto situáciách 
zasiahnuť nemôže. Stavebný zákon ani 
žiadny iný predpis  mu totiž nedávajú prá-
vo v čase mimoriadnej situácie, resp. nú-
dzovom stave, takéto práce zakázať. Riešiť 
obťažovanie hlukom nemôžu ani hygieni-
ci. Regionálny úrad verejného zdravotníc-

tva môže konať len vtedy, ak je zdrojom 
hluku verejná alebo obchodná prevádzka 
(napr. krčma, športovisko a pod.). 

Čo sa dá robiť?

Ak stavebník postupuje podľa zákona a má 
všetky potrebné súhlasy (ak sú potrebné), 
jedinou cestou ako sa pokúsiť o zmenu je 
snaha dohodnúť sa. Či to už riešia susedia 
osobne alebo prostredníctvom správcu. 
Ani ten však nemá v ruke páky, ako mu  
v rekonštrukcii zabrániť. Apelovať sa dá 
len na ohľaduplnosť. Zákon totiž nerieši 
ani to, prečo majiteľ byt predáva – či sa tam 
ide sťahovať sám alebo chce byť predať či 
prenajať, a teda na ňom zarobiť.

Formuláre nájdete na www.ruzinov.sk  
v časti „stavebný úrad“.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA

 �  oznámiť spoluvlastníkom informá-
ciu od kedy do kedy budú práce 
prebiehať (na nástenke, resp. inom 
viditeľnom mieste)

 �  rešpektovať ostatných vlastníkov – 
práce, ktoré spôsobujú hluk, môže 
vykonávať v pracovných dňoch 8:00 
– 18:00, v sobotu 9:00 – 15:00  
(v nedeľu a počas sviatku hlučné 

práce vykonávať nesmie)
 �  spoločné priestory musí upratať  
od prachu a nečistôt

 �  stavebný odpad ani iný odpad  
z rekonštrukcie bytu (toaletné misy, 
dvere a pod.) nesmie vyhadzovať na 
kontajnerové stojisko, ale musí ho 
bezodkladne odstrániť na vlastné 
náklady

šéfkuchárov, spisovateľov, hercov, spevá-
kov alebo športovcov. Ak si zvolíte nieko-
ho zo zahraničia, nielenže sa naučíte niečo 
nové, ale zároveň si precvičíte cudzí jazyk. 

Ak si chcete pozrieť koncert vážnej hudby, 
môžete si skúsiť napríklad niektorý z ob-
rovskej ponuky berlínskej filharmónie (di-
gitalconcerthall.com) alebo Metropolitnej 
opery v New Yorku (metopera.org). Pre 
milovníkov múzeí, alebo tých, ktorí chcú 
hneď preskočiť k tomu najzaujímavejšiemu 
v zbierke, ponúkajú najväčšie svetové mú-
zeá online prístup do svojich zbierok. 

A pre tých, ktorí radšej siahnu po českoslo-
venskej tvorbe, je tu napríklad internetová 
televízia mall.tv, ktorá ponúka široký záber 
koncertov od Mňága a žďorp až po Vival-
diano Michala Dvořáka zo skupiny Lucie 
alebo obľúbeného Vojtu Dyka v predstave-
ní Bláznivý Petříček.

Knihy a seriály

Keď už ste podvečer vypli služobný počí-
tač, skontrolovali deťom úlohy a vyskúšali 
uvariť podľa nového receptu  svojho ob-
ľúbeného kuchára, prichádza ten správny 
čas prečítať si knihy, ktoré ste dostali na 
Vianoce  od kolegov alebo pozrieť si filmy  
či seriály, na ktoré ste nemali čas.

foto: mall.tv

6 TIPOV REDAKCIE

Film
  ■  Na nože (Knives out) – napínavý 
príbeh a skvelý Daniel Craig 

Seriál
  ■  Mladý Sheldon, ak sa chcete zas-
miať, ZeroZeroZero, ak máte radi 
príbehy z prostredia mafie

Kniha
  ■  Aňa Geislerová – P.S. – neuveriteľne 
vtipné a skutočné zároveň

Výzva 
  ■  navrhnite cvik, vyzvite kamaráta, 
aby ho spravil, nakrútil sa na video, 
poslal ho a vyzval ďalšieho

Varenie
  ■  Jamie Oliver alebo 15 minútový ku-
chár – varenie z minima ingredien-
cií je teraz ideál

Relax
  ■  horúci kúpeľ a obľúbená hudba – 
veď kedy ste mali čas aj na seba?
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VOĽBY 2020
AKO VOLILI RUŽINOVČANIA?
Ostrejšiu predvolebnú kampaň ako tú pred tohtoročnými voľbami do NR SR Slovensko nezažilo už viac ako desaťro-
čie. Diskusie o kauzách, programe a hodnotách v kombinácii so zákazom zverejňovať predvolebné prieskumy ešte 
viac zmobilizovali voličov, a priniesli tak rekordnú voličskú účasť. V Ružinove prišlo k volebným urnám viac ako 75 
percent voličov a okrsok s najvyššou účasťou si pripísal takmer 92 percent

Prešiel mesiac od parlamentných volieb, 
ktoré zásadne prekreslili politickú mapu 
Slovenska. Za ten mesiac sa naša krajina 
zmenila zásadným spôsobom a takmer je-
dinou témou debát je dnes korona vírus. 
To, ako bol štát na túto krízu pripravený  
a to, aké opatrenia zavádza, nás vracia 
späť k volebným výsledkom. Hlasy voličov 
poslali bývalé vládne strany do opozície  
a vládu vytvorili hnutie OĽaNO, Sme rodi-
na, SaS a Za ľudí. 

Volím kdekoľvek

Masová mobilizácia sa podpísala aj pod 
veľký záujem o voľbu poštou zo zahrani-
čia. Len v Ružinove o ňu požiadalo 1198 
voličov a zásielky s volebnými lístkami 
putovali aj do takých exotických destinácií 
ako Cookove ostrovy, Francúzska Polyné-
zia alebo Jamajka. Len pre zaujímavosť, 
poštovné len za našu mestskú časť bolo 
10,5-tisíca eur.

Možnosť hlasovať mimo miesta trvalého 
bydliska využili desaťtisíce voličov na ce-
lom Slovensku. Ružinov vydal 3204 hlaso-
vacích preukazov a 5571 z iných volebných 
okrskov volilo u nás. 

Ako volil Ružinov?

Najnižšiu volebnú účasť si zaknihoval 
okrsok 42 na Mierovej ulici, kde prišlo 
len 47,18 percenta voličov. Tento výsledok 
však súvisí s tým, že práve tu je registro-
vaných asi 1200 občanov bez domova.  
V tomto prípade však nejde len o bezdo-
movcov, ale aj o ľudí, ktorí majú trvalý 
pobyt „na úrade“. Naopak, občiansky naj-
viac angažovaným bol okrsok 10, tj. oblasť 
medzi Dulovým a Daxnerovým námestím 
a ich okolie, kde si lístky prebralo až 91,93 
percenta voličov zapísaných v zozname.

Zaujímavosti z volieb

A hoci voľby sú pre demokratický systém 
najdôležitejšou udalosťou, samotný vo-
lebný deň priniesol aj momenty, ktoré si 
členovia komisií rozhodne zapamätajú. 
Jeden z voličov napríklad až vo volebnej 
miestnosti zistil, že už nemá trvalý pobyt 
na adrese, ktorú mal uvedenú v občian-
skom preukaze. Bývalá manželka mu ho 
totiž po rozvode zrušila. Rozruch na jednej  
zo škôl spôsobil aj príchod policajnej 
eskorty a muža v putách. Ružinovčan síce 
bol zadržaný, ale voliť chcel. 

Aj tentokrát viaceré komisie zažili aj evi-
dentné zneužívanie voľby prostredníc-
tvom volebnej urny, keď si ju objednali 
ľudia, ktorí neboli ani starí, ani nevládni.  
A jednom prípade si dokonca urnu objed-
nal muž, ktorý nepatril do daného okrsku. 
Keď ho komisia presne podľa zákona od-
mietla, zavolal na nich políciu, ktorá tak 
zmysluplne využila svoj čas  a zháňala čle-
nov komisie s urnou cez polovicu okrsku. 

Potom čo Slovensko v priebehu roka absol-
vovalo dve kolá prezidentských volieb, eu-
rovoľby a parlamentné voľby, nás najbližšie 
čakajú koncom roka 2022 – župné zároveň 
s komunálnymi. 

NÁJOMNÉ BYTY
MAGISTRÁT PREDSTAVIL VÍŤAZNÝ PROJEKT
Prvé nájomné byty budú postavené v Ružinove na Terchovskej ulici v Trnáv-
ke. Bratislava získa 82 bytov, pribudnú parkovacie miesta pre nových aj 
súčasných obyvateľov a aj ďalšia občianska vybavenosť. 

Prieskumy hovoria jednoznačne - ľudia sa 
dožadujú väčšieho počtu nájomných bytov. 
Na druhej strane však majú obavy, aby v 
pekných lokalitách nevyrástli neprimerane 
vysoké budovy. A presne tomu sa podarilo 
autorom víťazného projektu vyhnúť.Nepri-
niesli žiadne vysoké budovy, len príjemné 3  
a 4-podlažné domy, ktoré zapadnú do 
prostredia. Takto vyzerá projekt, ktorý 
Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil 

obyvateľom z okolia miesta, kde sa táto vý-
stavba plánuje. 

Atraktívne zadanie zabezpečilo mestu 
rekordnú účasť. O potenciálnu zákazku  
(architektonické a súvisiace služby, autor-
ský dozor apod.) sa uchádzalo 73 účastní-
kov, ktorí predložili 76 projektov. Pri víťaz-
nom projekte architektonickej kancelárie 
The Büro, s.r.o. komisia ocenila práve spo-

mínané citlivé začlenenie do prostredia.
Zabúdať sa však nesmie ani na súčasných 
obyvateľov. Mestská časť mala tri základné 
požiadavky, ktoré sa už v tejto chvíli rie-
šia – upraviť vnútrobloky na Banšelovej, 
vybudovať kontajnerové stojiská a vyriešiť 
problém s parkovaním. Nové 1, 2 a 3-izbo-
vé byty budú slúžiť ako nájomné a náhrad-
né bývanie, ktoré v Bratislave zúfalo býva. 
Podiel nájomných bytov v Rakúsku tvorí 
až 42 percent z celého bytového fondu,  
v Česku 21 a v Bratislave len 1 percento.

VÝSTAVBA V RUŽINOVE
TRESTNÉ OZNÁMENIE NA DEVELOPERA
Preseknuté korene, kvôli čomu stromy nemajú takmer žiadnu šancu prežiť. 
Ich presúvanie na iné miesto bez toho, aby o tom včas vedeli zodpovedné 
inštitúcie. Nebyť všímavých občanov z Pošne by tamojší developer stromy 
na parkovisku na Jašíkovej jednoducho odstránil. 

Na parkovisku na Jašíkovej ulici, kde má 
čoskoro vyrásť nový bytový dom, začal v 
posledný marcový piatok tamojší develo-
per rúbať stromy. Práve kvôli chýbajúce-
mu výrubovému povoleniu ešte koncom 
minulého roka odmietol žiadosť o územné 
rozhodnutie. Developer sa odvolal a mo-
mentálne o tomto spore rozhoduje nadria-
dený orgán – okresný úrad. 

Dva stromy boli odstránené legálne. Išlo 
o invázne dreviny a odstraňovať ich je do-
konca povinnosťou majiteľa pozemku. Na 
výrub ďalších však developer povolenie 

nemal. Jeho vysvetlenie bolo stručné – 
stromy presúva inde na svoj pozemok. Zá-
stupcovia mestskej časti mali výhrady nie-
len preto, že oznámenie o presadbe takáto 
významná firma doručí na úrad v teň ko-
nania tejto akcie.  Spôsob výberu stromov 
z pôdy, odrezanie koreňov na minimálnu 
dĺžku, ako aj presádzanie v nevhodnú 
dobu roka, bolo pre mestskú časť dôvo-
dom, prečo hneď na mieste podala na de-
velopera trestné oznámenie o podozrenie 
zo spáchania trestných činov Porušovania 
ochrany rastlín a živočíchov a Porušovania 
ochrany stromov a krov.

Čo sa bude diať ďalej?

Samotná výstavba nezačne zajtra. Aj keď je pro-
jekt v súlade s územným plánom, predtým ešte 
treba absolvovať niekoľko ďalších krokov.

  ■  spracovanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie

  ■  výrubové konanie – ak sú na mieste stavby 
stromy alebo kríky určené na výrub

  ■  EIA – posudzovanie  vplyvov na životné 
prostredie

  ■ získavanie stanovísk dotknutých orgánov
  ■ územné konanie
  ■  vypracovanie projektu pre stavebné povo-
lenie

  ■ stavebné povolenie
  ■ výber zhotoviteľa stavby
  ■ stavba

TASR/Pavel Neubauer

Strany, ktoré získali viac ako 3%
ĽSNS 3,44
KDH 4,78

SME RODINA 4,87

ZA ĽUDÍ 10,66

SMER-SD 10,95

SaS 15,07

PS-SPOLU 17,33

OĽaNO 23,30



AKO ZNÍŽIŤ
RIZIKO INFEKCIE

#RuzinovSiPomaha

DÔKLADNE
SI MYDLOM

UMÝVAJTE RUKY
(aspoň 40 sek.)

CHRÁŇTE SA PRED
PRECHLADNUTÍM

VYHÝBAJTE SA
MIESTAM S VEĽA ĽUĎMI 
(aj s deťmi)

NEDOTÝKAJTE SA 
RUKAMI NOSA,
OČÍ A ÚST

OBMEDZTE
PODÁVANIE RÚK 
A FYZICKÝ KONTAKT

VYHÝBAJTE SA
KONTAKTU 
S OČIVIDNE
CHORÝMI

 JEDZTE DOSTATOK 
VÝŽIVNEJ STRAVY

A PITE VEĽA TEKUTÍN

DOPRAJTE SI
DOSTATOK SPÁNKU

A ODPOČINKU

SVOJHO LEKÁRA
KONTAKTUJE 

NAJSKÔR
TELEFONICKY

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
 0917 426 075 | 0800 221 234
 (RÚVZ BRATISLAVA) (INFOLINKA MZ SR)

VODA

PRÍZNAKY 
OCHORENIA

 • horúčka - spravidla nad 38°C
 •  kašeľ - v začiatočnom štádiu suchý, 
neskôr s vykašliavaním hlienov

 • sťažené dýchanie a dýchavičnosť
 • bolesť svalov a hlavy
 • únava

POMÔŽME 
NAŠIM SENIOROM
Najviac ohrozenou skupinou sú seniori. Teraz nás potrebujú viac 
než inokedy. Zvážte preto, či ich budete žiadať o stráženie detí.  
Ak vo vašom okolí žijú osamelí seniori, všímajte si, či sú v po-
riadku a či im netreba s niečím pomôcť alebo zavolať lekára. 
Raz na ich mieste môžeme byť my. Pomôžme im. Pretože my 
všetci sme Ružinov a #RuzinovSiPomaha.
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ROZHOVOR: 
AJ JEDEN ZACHRÁNENÝ ŽIVOT MÁ ZMYSEL 
Kristína Kövešová je dnes jednou z najznámejších tvárí televíznej obrazovky. Neuvidíte ju v elegantnom kostýmče-
ku a lodičkách, ale skôr v pohodlných teniskách, v ktorých doslova naháňa falošných žobrákov, zlodejov alebo 
pedofilov. Za svoju prácu získala hádam všetky novinárske ocenenia, ktoré sa na Slovensku udeľujú, ale najmä... 
vďaka jej práci sa polícii podarilo dostať za mreže množstvo ľudí. 

Predtým ako si stala jednou z najznámej-
ších tvárí Markízy, bola si redaktorkou na-
šej TV Ružinov. Na čo z tohto obdobia si 
najradšej spomínaš? 

Spomínam si na svoju prvú reportáž, kto-
rú som išla robiť. Malo to byť o kultúre  
so zahraničným umelcom, rozhovor v an-
gličtine. Triasla sa mi ruka a hlas trémou. 
Respondent bol však veľmi milý, chytil mi 
ruku, usmial sa a tváril sa, že je všetko tak, 
ako má. Dodnes som vďačná všetkým ľu-
ďom, ktorí sa ku mne milo správali, neod-
mietli rozhovor ani keď som bola  z regio-
nálnej televízie. Spomínam si aj na milých 
kolegov, ktorí ma učili, no spomínam si aj 
na rôzne politické ťahy, kvôli ktorým som 
vtedy odišla. Každopádne to bola pre mňa 
dobrá skúsenosť, za ktorú som vďačná.

Venovala si sa kauzám ako Čistý deň, 
zlodeji v uliciach, sexuálne zneužívanie, 

pedofília, drogy, psie zápasy. Prečo práve 
takéto témy? 

Dozrela som a pochopila som, čo chcem  
v živote naozaj robiť. Byť v teréne je môj 
svet. V uliciach a na sledovačke sa cítim 
lepšie ako na večierkoch. Viete, médiá 
majú veľkú moc nielen informovať, ale aj 
pomáhať. Keď našimi reportážami zachrá-
nime čo i len jeden život, má to význam.

Ktorý z týchto príbehoch ťa najviac šoko-
val? 

Najviac emočné sú pre mňa určite prípady 
sexuálneho zneužívania detí. Stretávam sa 
s mnohými obeťami takýchto trestných či-
nov. Ich príbehy sú veľmi bolestivé. Potom, 
keď vidíte predátora, teda človeka, ktorý 
ich zneužíva, nie je to ľahké... Po našej me-
dializácii bolo voči viacerým pedofilom 
začaté trestné konanie a niektorí skončili 

za mrežami. Takýchto ľudí, ktorí číhajú na 
deti, je na Slovensku veľa. Deň čo deň mi 
na môj instagramový profil napíše ďalšie 
dieťa, ktoré bolo zneužité...  Naozaj treba 
dávať pozor. 

Cítila si sa niekedy bezmocná? 

Aj ja som človek, na ktorého doľahnú emó-
cie. Cítim bolesť ľudí a často sa stretávam 
s nečinnosťou kompetentných úradov. 
Vždy, keď to na mňa doľahne, príde niekto, 
kto ma povzbudí. Napríklad stretnem nie-
koho na pumpe, či v obchode a povie mi, 
že ďakuje za moju prácu. Vtedy si poviem, 
že sa nemôžem opúšťať a budem bojovať 
ďalej. Ľudia sú pre mňa hnacím motorom 
a som im nesmierne vďačná za ich priazeň.

Bezmocnosť ma prepadá aj teraz v týchto 
ťažkých časoch. Chodím do terénu a vidieť 
prázdne ulice, ľudí v rúškach a strachom  
v očiach nie je ľahké. Denne mi chodia 

stovky správ od zúfalých ľudí. No chcem 
povedať, že sme v tom všetci spolu a ak sa 
budeme teraz správať zodpovedne, zvlád-
neme to. Viete, možno by sa ten čas, ktorí 
teraz väčšina ľudí trávi doma, mohol brať 
ako príležitosť na upratanie si vo svojom 
srdci a vzťahoch. Čas, kedy sa môžeme ve-
novať deťom, rozprávať sa, vrátiť sa k prí-
rode a prehodnotiť naše priority. Upustiť 
od materiálneho sveta a naučiť sa byť opäť 
ľuďmi. 

Vírus, ktorý nám zobral možnosť objímať 
sa, snáď svet naučí väčšej láske a pokore. 
Osobne ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa 
o nás starajú. Sú to hrdinovia. Ja ako novi-
nárka budem chodiť do terénu, je to moja 
povinnosť najmä v tejto dobe. Už teraz ide-
me pomáhať útulkom, ktorým dochádza-
jú zásoby granúl a riešime aj nespočetné 
množstvo príbehov ľudí.

Zákon je veľmi prísny a ak nechce televí-
zia zinkasovať pokutu a riskovať súdne 
spory, reportáž musí byť naozaj precízne 
spracovaná. Ako dlho trvá práca na ta-
kýchto príbehoch, kým sa dostanú na te-
levíznu obrazovku? 

Ako kedy a ako ktoré. Niekedy je to nie-
koľko hodín, niekedy aj niekoľko mesia-
cov. Pokiaľ robím investigatívu, musím 
mať všetko podložené dôkazmi. Najlepšie 
je mať zaznamenanú danú trestnú činnosť. 
Pomôžu aj svedkovia a vždy treba osloviť 
všetky strany, to znamená dať priestor na 
vyjadrenie aj páchateľovi. Samozrejme, 
musia byť oslovené všetky kompetentné 
inštitúcie a reportáž musí byť spracovaná 
objektívne. Moje reportáže prechádzajú 
podrobnou kontrolou pred odvysielaním 

– cez šéfredaktora, vedúcich vydania a keď 
treba, aj právnikov.

Keď vidíme v spoločnosti to „veľké“ zlo, 
dokážeme veriť, že bežní ľudia sú iní, lep-
ší. A potom vidíme to, čo sa deje za zatvo-
renými dverami našich susedov. Neberie 
ti tvoja práca ilúzie o ľuďoch? 

Denne vidím veľa zla a bolesti, ale na 
druhej strane aj veľa dobra a lásky. Takže si 
nemyslím, že svet je len zlý alebo len dob-
rý. Verím však, že dobro a láska sú silnejšie 
ako zlo a nenávisť. Možno aj toto sa máme 
v týchto veľmi ťažkých dňoch naučiť.

Ako zvyknú reagovať blízki ľudí, na kto-
rých sa zameriavaš vo svojich reportá-
žach? Rodina, priatelia, kolegovia... Máš 
pocit, že nevedia, čo sa deje, nechcú to 
vedieť alebo to vedome prehliadajú? Ne-
dávno ťa matka jedného z nich naháňala 
s tĺčikom, ale to asi nebolo to najhoršie, 
čo si zažila? 

Ak riešime nejaký prípad obvinenej osoby, 
nezaťahujeme do toho jeho rodinu. Vždy 
sa sústredíme len na obvinenú osobu alebo 
osoby. To je podľa  mňa novinárska eti-
ka. Prípad, o ktorom hovoríš, bol o tom, 
že sme išli dať priestor na vyjadrenie žene 
obvinenej zo sexuálneho zneužívania via-
cerých dievčat z Mojmíroviec. Jej manžel, 
ktorý spolu s ňou prevádzkoval modelin-
govú agentúru, je už za rovnaký skutok 
za mrežami. Pribudli ďalšie obete, až 21, 
a tak sme jej išli dať priestor na vyjadre-
nie. Schovala sa do domu a hneď na nás 
vybehla staršia pani, ktorá ma začala biť a 
vyhrážať sa mi zabitím a rozbitím hlavy. 
Dostala som niekoľko úderov tĺčikom na 
mäso. Bola to matka obvineného muža. Po 
útoku je obvinená z nebezpečného vyhrá-
žania a výtržníctva. Aj keď bola táto reak-
cia za hranicou, ľudsky sa na ňu nehne-
vám. No nenechám sa zastrašiť. Už len pre 
tie dievčatá, ktoré potrebujú pomôcť.

Z mojich skúseností blízka rodina tomu 
nikdy nechce veriť a hovoria, že je to celé 
vymyslené. Asi je to aj z ľudského hľadis-
ka pochopiteľné. Vidieť svojho syna alebo 
otca ako pedofila nie je ľahké a pre náš mo-
zog je jednoduchšie poprieť to. Stretla som 
sa aj s prípadmi, kedy o tom vedeli, lebo 
boli toho súčasťou, alebo sa to už v minu-
losti prevalilo, no tajili to až do poslednej 
chvíle. Dokonca chodili za obeťami a pro-
sili ich, aby boli ticho a chceli ich podplatiť. 
Dohovárali pedofilovi z rodiny, aby to už 
nerobil, že to bude hanba. Dokonca som 
videla, že aj po priznaní samotného pácha-
teľa pred súdom hovorili, že je to podvod.
Viem aj o obetiach, ktoré zneužíval člen 
rodiny a keď to povedali mame, dostali 

facku, aby boli ticho a nevymýšľali si. Ďal-
šiu zasa nechala babka kľačať v kúte pod 
krížom, aby sľúbila, že už nikdy to nikomu 
nepovie. Tých prípadov sú stovky.

Keď sa povie „dotiahnuť príbeh do kon-
ca“, čo to znamená pre teba? Dá sa to  
v takýchto prípadoch vôbec? 

Keď je páchateľ za mrežami a viem, že už 
nebude ubližovať ďalším obetiam – ak ho-
voríme napríklad o pedofiloch. No naprí-
klad pri týraní zvierat, ktoré riešim pravi-
delne, je to beh na dlhé trate. Každý mesiac 
zachránime množstvo psov a situácia sa 
nelepší. Tu ide o zmenu zákona, prísnejšie 
tresty a konečné riešenie týrania zvierat  
v osadách.

Človek má ale aj osobný život a asi sa po 
príchode  domov nevieš len tak „vypnúť“. 
Stoja všetok ten stres a riziko, ktoré tvoja 
práca prinášajú, za to? 

Už viem vypnúť a nežijem v strese. V živo-
te je dôležitá rovnováha. Čo sa týka mojej 
práce, momentálne cítim, že to, čo robím, 
je správne a mám to robiť. Nemám z toho 
stres, som za možnosť byť novinárkou a, 
ak sa  dá, pomáhať ľuďom, vďačná. Moja 
práca je pre mňa darom, lebo má pre mňa 
zmysel. Chcem, aby tu po mne jedného 
dňa niečo ostalo. Samozrejme, má to aj 
svoje riziká, no snažím sa ich eliminovať  
a je to moja voľba. A čo sa týka súkromia... 
Samozrejme mám aj súkromný život. Som 
veľmi veselý typ človeka a užívam si život 
ako sa len dá. Naozaj nie som stále len  
v práci. (smiech) Mám rodinu, priateľov  
a viem byť aj zamilovaná. Kto ma pozná, 
vie, že som veľmi emočný typ človeka. 
Vlastne v súkromí som asi úplne iná ako 
pôsobím na obraze. 

Za posledné roky si získala množstvo cien. 
Čo je ale zadosťučinením pre teba? 

Ľudia!

foto: TV Markíza
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ŽIVOT V RUŽINOVE
ČO ROBIŤ, KEĎ SI ZMENÍTE TRVALÝ POBYT? 
Mohutná výstavba alebo aj blížiace sa zavádzanie parkovacej politiky sa prejavuje rastúcim záujmom o trvalý 
pobyt v našej mestskej časti. Zároveň tu však tisícky ľudí žijú často už celé roky a napriek tomu,  že tu mnohokrát 
vlastnia byty alebo domy, trvalý pobyt majú ešte stále vo svojom rodnom meste. Len v Ružinove je takýchto ľud 
podľa odhadov až 30-tisíc.

Mesto sa ich už niekoľko rokov snaží pre-
svedčiť, aby si pobyt prehlásili. Dôvod je 
prostý. Významnú časť príjmov obce tvo-
ria podielové dane. A jedným z kľúčových 
faktorov, ktoré majú vplyv na ich preroz-
delenie, je aj počet obyvateľov. 

Služby za vaše dane

Vďaka týmto príjmom môže mestská časť 
zabezpečovať svoje fungovanie – či už ide 
o chod škôl a škôlok, opravu komuniká-
cií, starostlivosť o zeleň,  odhŕňanie snehu 
alebo zabezpečenie kultúrnych a komu-
nitných akcií. Kvôli obyvateľom, ktorí de 
facto v Ružinove žijú, ale nemajú tu trvalý 
pobyt, prichádza mestská časť ročne o veľ-
ké množstvo peňazí. 

Čo potrebujete?

Za nahlásenie zmeny trvalého pobytu sa 
neplatí. Keďže sa robí priamo v registri 
obyvateľov, nemusíte sa chodiť na starú ad-
resu vopred odhlasovať a takisto k žiadosti 
o vydanie nového občianskeho preukazu 
nepotrebujete dokladať potvrdenie o zme-
ne trvalého pobytu.

Nový občiansky preukaz vám vydajú buď 
v klientskom centre alebo v sídle okres-
ného riaditeľstva PZ. So sebou si treba 
priniesť občiansky preukaz (resp. rodný 
list alebo pas, ak ste ho doteraz nemali, 
potvrdenie o poslednom preukaze – napr. 
kvôli jeho odcudzeniu, listinu o udelení 
štátneho občianstva a osvedčenie, resp. 

rodný list, ak ide o vystavenie prvého pre-
ukazu). 

Ak majiteľ nesúhlasí

Častým argumentom, ktorý ľudia pou-
žívajú, je, že prenajímateľ bytu nesúhlasí 
– vraj by sa potom nájomcu nezbavil. To 
už nie je pravda. Trvalý pobyt nezakladá 
vôbec žiadny vzťah človeka k danej nehnu-
teľnosti. Za týchto okolností je vybavenie 
trvalého pobytu relatívne jednoduchou 
záležitosťou. Treba však myslieť na to, že 
návšteva miestneho úradu a prehlásenie 
pobytu nie je poslednou povinnosťou, na 
ktorú treba myslieť.

Komu treba oznámiť 
zmenu trvalého pobytu?

 � zamestnávateľovi (ten nahlási zmenu aj 
v Sociálnej poisťovni) – do 8 kalendár-
nych dní

 � ak ste živnostník, SZČO, alebo neza-
mestnaný, Sociálnu poisťovňu musíte in-
formovať sami – do 8 kalendárnych dní

 � úsek dokladov a evidencií PZ SR – nový 
občiansky preukaz a výmena tzv. veľké-
ho techničáku – do 30 kalendárnych dní

Ostatné zmeny 
odporúčame nahlasovať 
už s novým OP:

 � banka (kvôli účtu, hypotéke...)
 � poisťovne (poistenie bytu / domácnosti, 
životné poistenie, poistky na auto atď.)

 � mobilný operátor, káblová televízia, le-
kár

 � zbrojný preukaz
 � správca domu

Ak ste aj majiteľom 
nehnuteľnosti:

 � katastrálny úrad (aktualizácia údajov 
na liste vlastníctva)

 � oddelenie miestnych daní (kvôli dani  
z nehnuteľnosti – podať do 31.1. po na-
dobudnutí nehnuteľnosti)

Ak podnikáte:

 � živnostenský úrad – do 15 kalendár-
nych dní

 � daňový úrad – do 30 kalendárnych dní
 � obchodný register – do 30 kalendár-
nych dní podať návrh

Viac informácii nájdete na www.slovensko.sk

VÝHODY TRVALÉHO 
POBYTU

  ■  vybavíte všetko na mieste, kde bý-
vate

  ■ po zavedení parkovacej politiky – 
možnosť parkovať vo svojej zóne
  ■ zvýhodnenie pri prijímaní dieťaťa 

do materskej škôlky 
  ■ ... a je to fér
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RUŽINOV JE PRE BUDOVANIE CYKLOTRÁS IDEÁLNY
V časopise Ružinovské echo vám postupne predstavujeme všetkých poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Ing. Peter Strapák.

Ste poslancom v ružinovskom a zároveň 
aj mestskom zastupiteľstve. V čom sa tieto 
dve funkcie dopĺňajú a v čom sú, naopak, 
v protiklade?

Sme síce jedna Bratislava, ale v podstate 
ani nie. Častokrát s humorom počujeme 
spojenie „17 dedín" (mestských častí), kto-
ré spolu nekomunikujú. Bratislavu spravu-
jú dokonca až tri samosprávy, samospráv-
ny kraj, mesto a mestské časti. A každá  
z týchto úrovní má svoje kompetencie. Na-
príklad mesto spravuje cesty prvej a druhej 
triedy, mestská časť cesty tretej a štvrtej 
triedy. Mesto zriaďuje centrá voľného času, 
základné umelecké školy a mestské časti 
základné a materské školy. Samozrejme 
je tam aj prepojenie mestských častí na 
mesto, ale vo veľa ohľadoch sme akoby iné 
samosprávy. Preto je primárnym cieľom 
primátora Matúša Vallo spolupracovať  
s mestskými časťami a aj mojim keďže som 
v oboch zastupiteľstvách.

V čom vidíte špecifiká našej mestskej čas-
ti v porovnaní s ostatnými?

Ružinov nie je najväčšia mestská časť  
s počtom obyvateľov, ale rozlohou patríme 
medzi najväčšie. Možno aj vďaka tomu je 
najviac pracovných miest z celej Bratislavy 
práve v Ružinove. S tým súvisia aj nároky 
občanov na parkovanie pre tých, ktorí sem 
dochádzajú autami. Zároveň sme v sme-
re tranzitu obyvateľov idúcich z Vrakune  
a Podunajských Biskupíc v smere do cen-
tra. Čo znamená celkovo enormnú dopra-
vu v celom Ružinove. Obyvatelia zóny tzv. 
500 bytov napríklad trpeli nielen parkova-
ním áut občanov cestujúcich do blízkych 
biznis centier na Karadžičovej, ale aj tým, 
že slúžili ako záchytné parkovisko pre ľudí 
prichádzajúcich do centra.

Jednou z najdiskutovanejších tém posled-
ných mesiacov je parkovacia politika, 
ktorá začne platiť na úrovni mesta už od 
začiatku budúceho roka. Ste členom do-
pravnej komisie, ktorá sa tejto téme venu-
je najdetailnejšie. Prečo je tento projekt 
pre fungovanie mesta taký dôležitý?

Jeden z najdôležitejších argumentov za-
vedenia parkovacej politiky vidíme každý 
deň. Na hlavných ťahoch bývajú v špičke 
zápchy a autá parkujú všade. Aj v záka-
zoch. Podľa dát na magistráte, až 90 % do-
pravy v Bratislave je tvorených autami nás 
Bratislavčanov. Týmto by som rád vyvrátil 
mýtus o tom, že za zlú dopravu v Bratisla-

ve môžu mimobratislavské autá. Bohužiaľ 
nie. Drvivá väčšina áut je s ŠPZ Bratislavy. 
Aj keby sme všetky cesty rozšírili na hoci aj 
šesť pruhov, čo ani nemôžeme, lebo nemá-
me kde, bude to mať za následok len viac 
áut v uliciach a nie menej. 

Počet áut prihlásených v Bratislave sa 
za posledných pár rokov strojnásobil.  
V iných metropolách to už pochopili, rie-
šenie problémov dopravy je verejná dopra-
va. Jediným opatrením na obmedzovanie 
dopravy v mestách a doslova „nahnanie" 
ľudí do verejnej dopravy, ktorý fungu-
je všade vo svete, je parkovacia politika  
a s ňou súvisiace opatrenia. Dokonca v Ja-
ponsku platí od 60-tych rokov predpis, že 
vám neprihlásia auto, pokiaľ nemáte svoje 
parkovacie miesto, kde budete parkovať. 

Zavedenie parkovacej politiky musí ísť 
samozrejme ruka v ruka so zlepšovaním 
kvality našej MHD a siete BUS pruhov  
a zároveň budovaním dostatočného množ-
stva záchytných parkovísk. Na tomto všet-
kom magistrát pracuje a pevne verím, že 
gro problémov sa podarí vyriešiť do ná-
behu, resp. skoro po zavedení parkovacej 
politiky. 

Spustenie parkovacej politiky je podľa 
schváleného všeobecne záväzného nara-
denia dňa 1.1.2021, neznamená to však, 
že bude zavedená všade v Bratislave. Vtedy 
len začnú mestské časti zavádzať tzv. par-
kovacie zóny, kde bude parkovanie regulo-
vané. Keď by som to chcel priblížiť, bude 
to niečo ako parkovanie v Starom meste, 
resp. v pilotných prevádzkach v už spo-
menutých Ružinovských 500 bytoch alebo  
v Petržalke.

A čo cyklotrasy? Zvládne Bratislava pri 
existujúcej sieti komunikácií ich rozširo-
vanie? Môže byť tento druh dopravy pre 
Bratislavčanov alternatívou?

Bratislava, a hlavne Ružinov, je veľmi vhod-
ná na budovanie cyklotrás. Sú tu mierne 
zimy a u nás v Ružinove je rovinatý terén. 
Rovnako mesto aj mestská časť, hlavne 
vďaka nášmu klubu Team Vallo, buduje  
a aj plánuje ďalšie cyklotrasy. Na magistrá-
te sa dlhé roky zametali problémy každé-
ho druhu, nie len cyklotrás, pod koberec  
a dnes si tlačíme obrovskú kopu nerieše-
ných problémov. Nie je jednoduché ich 
vyriešiť, lebo nemáme dosť ľudských zdro-
jov. Magistrát zápasí s nedostatkom kvalit-
ných pracovníkov, ktorí by túto kopu roky 

ignorovaných problémov vedeli vyriešiť. 
Poviem to úprimne, nebude to raketovou 
rýchlosťou, vôbec to nebude jednoduché, 
ale pri tých všetkých neriešených problé-
moch, ktoré na meste máme, budeme radi 
za každý meter novej cyklotrasy. Ale pevne 
verím, že to dáme.

Vašim domovským obvodom je Trnávka. 
Čo považujete za najdôležitejšie riešiť  
v tejto časti Ružinova?

Trnávka rovnako ako Prievoz trpia tým, že 
sú okrajová časť Ružinova. Tranzitná do-
prava hlavne mimobratislavských vodičov, 
prevažne rodinné domy a tým pádom veľa 
ciest a chodníkov, ktorých údržba komu-
nikácií, ale aj zimná a letná údržba, stojí 
výrazne viac na jedného obyvateľa, ako je 
to na sídliskách. Veľká výzva pre mestskú 
časť bude ako vyriešiť opravu ciest a chod-
níkov, tak aby občania cítili, že nie sú dru-
horadí občania Ružinova. 

Ďalší veľký problém je opustený areál ško-
ly na Vietnamskej, ktorý sa snažím riešiť 
roky a aj ako poslanec na meste, keďže je 
to mestský areál, ktorého pozemky spravu-
je mestská časť. Plánujem v tomto území 
ako súčasť mojej poslaneckej priority ako 
mestského poslanca absolvovať participa-
tívny proces, kde občania rozhodnú, čo od 
územia očakávajú a podľa toho nastavíme 
riešenie. 

A v neposlednej rade aj opustený Dom 
kultúry Trnávka, kde som zhodou okol-
ností dnes bol. Naozaj mi to až vyrazilo 
dych, pretože objekt nie je v takom zlom 
stave ako som očakával, preto som veľmi 
optimistický v tom, aby sme ho opäť pri-
viedli k životu.

RUŽINOVSKÍ POSLANCI 
ČO SI MYSLÍME O VÝSTAVBE NÁJOMNÝCH BYTOV
Magistrát pred niekoľkými dňami predstavil víťazný projekt mestských nájomných bytov na Terchovskej. Na rozdiel od 
iných veľkomiest západnej Európy v Bratislave tento typ bývania výrazne absentuje. Na Slovensku vo výraznej miere 
dominuje skôr orientácia na vlastníctvo bytov. Zaujímalo nás, ako túto problematiku vnímajú poslanci. Pre koho by 
malo byť určené a z akých zdrojov financované?

Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy)

Ako člen bytovej komisie a vicestarosta zodpovedný 
za sociálnu oblasť často riešim žiadosti o pridelenie 
bytu. Či už sú to mladé rodiny, alebo ľudia, ktorí pra-
cujú pre mestskú časť a jej organizácie -  opatrova-
teľky, učitelia, vychovávateľky, ale aj mestskí policajti 
či požiarnici. Majú tabuľkové platy, a teda zarábajú 
rovnako tu ako v mestečku pri ukrajinských hrani-
ciach. Ak nechceme, aby nám odišli, musíme im po-
núknuť zázemie. Agenda nájomných bytov je jednou 
z priorít poslaneckého klubu SME RUŽINOV. Už 

viac ako pol roka zastupujem Ružinov v rokovaniach 
so Štátnym fondom rozvoja bývania a ministerstvom 
výstavby. Spoločne hľadáme možnosti ako a kde na 
území Ružinova by sme boli schopní takýto projekt 
zrealizovať. Na stole máme dve projektové štúdie na 
výstavbu nájomných bytov v počte 60-80 bytových 
jednotiek. V rámci rekonštrukcie by v zbrojnici mali 
vzniknúť 3 služobné byty a podobný projekt vzniká aj 
pre mestských policajtov. A úprimne verím, že nebu-
dú jediné, ale prvé. 

Martin Patoprstý, Tím Ružinov (Ostredky)

Kým inde v EÚ sa nájomné bývanie pohybuje od 
19 do 62, na Slovensku je to asi 6 percent. Kým u 
nás je podpora zameriava na vlastné bývanie, v su-
sednom Rakúsku je značne využívaný práve systém 
nájomného bývania. A to nielen pre domácnosti s 
nižšími príjmami. Podiel nájomných bytov v Ra-
kúsku tvorí až 42 a v susednom Česku 21 percent. 
V Ružinove máme takýchto bytov približne dvesto 
a sú určené najmä pre nižšie sociálne vrstvy, resp. 
zamestnancov našich školských zariadení, ktorí 
prišli z regiónov mimo Bratislavy a, samozrejme, 

pre matky s deťmi v krízových situáciách. Často mi 
až srdce puká pri príbehoch, ktoré si prečítame spo-
lu so žiadosťami. Úlohou štátu aj nás je postarať sa o 
potreby občanov, a preto vítam a plne podporujem 
iniciatívu magistrátu, ktorý sa rozhodol túto otázku 
riešiť a chce zabezpečiť vyše 1200 nájomných bytov. 
Oceňujem aj ľudský prístup, kedy sú projekty pred-
stavované obyvateľom z okolia a priamo sa s nimi 
diskutuje, čo je diametrálne rozdielny prístup v po-
rovnaní s minulým vedením.

Marek Machata, Team Vallo pre Ružinov (Trnávka)

Začnime porovnaním: Bratislava má 1% nájom-
ných bytov, kým Brno 15% a Viedeň až 60%. Ak 
by sme chceli dobehnúť priemer EU, teda asi 10%, 
je to beh na dlhé trate. V Bratislave je 200.000 by-
tov, a len niečo vyše 2.000 z nich je nájomných. 
Čakatelia, mladé rodiny, učitelia, zdravotné sestry, 
zamestnanci samosprávy, bezbariérové bývanie pre 
ľudí s postihnutím alebo bývanie v rámci ukončo-
vania bezdomovectva – všetci títo obyvatelia potre-
bujú dostupné nájomné bývanie. Ambiciózny plán 
hlavného mesta je sprístupniť 200 nájomných bytov 

ročne počas nasledujúcich 10 rokov, teda vlastne 
zdvojnásobiť kapacitu nájomného bývania v Brati-
slave. Financovanie nájomného bývania bude určite 
viaczdrojové: vlastné financie mesta v spolupráci 
so ŠFRB, projektom s developermi či spoluprácou 
v partnerstvách. Pri Terchovskej konkrétne to, čo 
obyvatelia okolitých ulíc môžu výstavbou získať, 
je odhlučnenie Terchovskej a Banšelovej ulice, do-
datočné parkovacie miesta, novú zeleň a stromy  
a spoločenské priestory.

Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň)

Bratislava sa zaviazala, že bude podporovať ná-
jomné bývanie. Matúš Vallo k tomu pristúpil mi-
moriadne vážne a poveril ma ako námestníčku 
primátora rozbehnutím obstarávania nájomných 
bytov. Po pár týždňoch bolo zrejmé, že Magistrát 
bude musieť obstarávanie nájomných bytov roz-
behnúť po viacerých líniách. Na základe analýz  
a dostupných podkladov sme definovali 4 spôsoby 
získavania nových nájomných bytov:  buď vlastná 
výstavba na mestských pozemkoch, rekonštrukcia 
nevyužívaných objektov, spolupráca s partnermi 

z privátneho developerského prostredia, prípadne 
partnerské projekty s partnermi z verejného sekto-
ra. Výsledky súťaže na prvý mestský bytový súbor 
s nájomnými bytmi už poznáme. Riešená lokalita 
sa nachádza v Ružinove, v časti Trnávka na Ter-
chovskej ulici. Pred spracovaním zadania na súťaž 
prebehlo prvé participatívne stretnutie s obyvateľmi  
v susedstve pozemku, na ktorom mohli poukázať na 
dlhodobo neriešené problémy danej lokality. Abso-
lútnym víťazom sa stal ateliér The Büroz Brna.
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KRÍŽOVKA Uzbecké príslovie: Priateľ ...(dokončenie v tajničke krížovky). 

TELEVÍZIA V ČASE KORONY
Mimoriadnej situácii sme prispôso-
bili aj vysielanie TV Ružinov. Okrem 
pravidelného denného spravodajstva,  
v ktorom informujeme o aktuálnej 
situácii v Ružinove a dôležitých opat-
reniach a novinkách, ktoré prijíma 
mestská časť, môžete s našou televíziou 
prežiť toto náročné obdobie trošku 
príjemnejšie a najmä aktívne. Každý 
deň sa môžete tešiť na novú rozpráv-
ku, ktorá malých ale i veľkých prenesie 
do rozprávkového sveta. Tak isto sa  
s nami deti zabavia pri tvorivých diel-
ničkách, v ktorých dvakrát do týždňa 

prinesieme tip na nový domáci tvorivý ná-
pad. Nezabúdame ani na pohyb, každý deň  
s nami môžu cvičiť nielen deti, ale aj seniori.  
A ako bonus už čoskoro prinesieme aj 
záznamy z vybraných predstavení Sloven-
ského národného divadla.

NAJKRAJŠIE ROZPRÁVKY  
(7:30,  13:00, 19:00) 
DIELNIČKY PRE ŠIKOVNÉ DETIČKY  
(8:20, 13:50, 18:20) 
HÝB SA S NAMI junior 
(8:00, 13:10, 18:40) 
HÝB SA S NAMI senior (10:30, 14:00)
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AKO SI NÁS
NALADÍTE?

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

(Pozn.: TVR nie je prístupná cez služby Orange TV cez Internet, Orange TV cez satelit, vysielateľ môže meniť pozície kanálov pri zaraďovaní nových)

ĎAKUJEME VÁM
KÁVOU ZADARMO
#KavaPreHrdinov

Kávou alebo čajom zadarmo ďakujeme všetkým zdravotným pracovníkom zato, 
čo robia pre nás a našu krajinu!

Od 21. 3. až do odvolania je každý z nich naším hosťom. Stačí sa preukázať preukazom 
zdravotného pracovníka, vstupnou kartou na pracovisko alebo inou identifikačnou kartou.



SENIORI, 
POTREBUJETE POMÔCŤ?

BOJÍTE SA, ČO SA MÔŽE STAŤ? 

0800 242 000 
(infolinka hlavného mesta 

v pracovné dni 8:00 - 17:00)

MÁTE PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19? 

0800 221 234 
(infolinka ministerstva zdravotníctva) 

0917 426 075 
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva)

POTREBUJETE DORUČIŤ LIEKY? 

0905 550 153 
(volať len v pracovné dni 8:00 – 15:00, len lieky na predpis, chronické choroby, 

inkontinenčné pomôcky a pod. - NIE VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY)

NEMÁTE NIKOHO, KTO BY VÁM POMOHOL? 
ŽIADNE DETI, VNÚČATÁ ALEBO SUSEDOV? 

0911 100 700 
(Senior linka pomoci - MČ Ružinov, 

volať len v pracovné dni 8:00 - 17:00)

Mestská časť 
Bratislava - Ružinov 
#RuzinovSiPomaha

 SPOLU TO ZVLÁDNEME


