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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
 
A.                                      berie na vedomie 
 
predložený materiál 
 
 
 
 
 
B.                                       schvaľuje 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na 
roky 2014 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Dôvodová správa 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov je 
strednodobý rozvojový strategický dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja mestskej 
časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 až 2020. 
Vypracovanie dokumentu vychádza zo zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2009. Nakoľko predchádzajúci dokument bol 
vypracovaný na roky 2008 -2013 je potrebné tento dokument aktualizovať, resp. nanovo 
vypracovať. Dokument je spravidla aj povinnou prílohou pri žiadostiach o eurofondy. 
Proces spracovávania PHSR sa realizoval v mesiacoch január – máj 2014, pričom do 
spracovávania bol Do boli zahrnutí odborní pracovníci miestneho úradu, obyvatelia 
MČ, široká verejnosť ako aj odborná verejnosť. 
 
Časový harmonogram prípravy: 
- 01/2014: analýza východiskovej situácie- odborní pracovníci MU  
 - 02/2014: spracovanie návrhu PHHSR za jednotlivé sekcie- odborní pracovníci MU 
- 03/2014 - prerokovanie pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja so 
širokou verejnosťou. široká verejnosť bola na prerokovanie pozvaná prostredníctvom 
mesačníka ECHO. Prerokovanie sa uskutočnilo na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-
Ružinov, Mierová 21 vo veľkej zasadačke. 
- 04/2014 prerokovanie pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
s odbornou verejnosťou, zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a BSK a poslancami MČ 
- 05-06/2014 prerokovanie návrhu PHSR v MR, v komisiách MZ a MZ 
 
Zoznam organizácií, ktoré boli na prerokovanie pozvaní: 
Agentúra špeciálnych služieb pre autistov a iné 
zdrav.postih. 
Autoskola1 
B.c. Rastislav Martiška 
Bratislavské združenie telesnej kultúry 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ 
BSK riaditeľ úradu Ing. Žák 
Centrum Rafael 
Centrum voľného času 
Cirkev zbor ECAV na Slovensku, BA-Prievoz 
ČSOB maraton 
DEPAUL Slovensko 
Divadlo pod kostolom 
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže 
DOMOV pre každého 
EDUPLEX o.z. 
Elledanse OZ 
ET Astrová  
ET Budovateľská  
ET Exnárova 
ET Gemerská  
ET Haburská  
ET Haburská  



   
 

ET Nevädzová  
ET Palkovičova   
ET Rádiová  
ET Šalviová 
ET Tekovská  
ET Západná  
Euro Study, s.r.o. 
Evanjelicky farsky úrad  
farnosť - Prievoz Vincent de Paul 
farnosť Trnávka 
Farnosť/Slaninka 
Folklórne združenie Trávniček OZ 
Fórum Donorov 
Hasiči/  Flickinger 
Iniciatíva občanov na Sputnikovej ulici 
Iniciatíva rodičov Ružinova 
Inter Bratislava OZ 
Interklub Bratislava OZ 
Ján Pothe/ kynológ  
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady 
Klub SENIOR, Sklenárova 14 
Klub VENUŠA pri LPR v Bratislave 
knižná búdka 
Krajšký dopravný inšpektorát/ M.Jaroš 
LP DOMINO Bratislava 
Magistrát Bratislava -Mgr. Gajarský 
Marenčin PT, spol. s r.o. 
MARTA - stanica zborovej diakonie pri cirk. zbore 
ECAV 
Materské centrum Večernica 
Mestská polícia / R. Tokár 
Mgr.ART.Karol Trnka Kart A 
Mgr.Art.Radko Mačuha - Kolokagatia 
Miroslava Šarmírová 
MŠ Bancíkovej   
MŠ Medzilaborecká  
MŠ Miletičova  
MŠ Piesočná  
MŠ Pivonková  
MŠ Prešovská  
MŠ Stálicová  
MŠ Šťastná 
MŠ Šťastná 
MŠ Velehradská  
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR /OZ/ 
OZ Cyklokoalícia 
OZ Folklórne združenie KARPATY, DK Ružinov 



   
 

OZ Fontána pre Zuzanu 
OZ IRR-rodičia žiakov MŠ Chlumeckého 
OZ KARATE klub IPPON 
OZ materské centrum HOJDANA 
OZ Odyseus 
OZ P(L)UTO 
OZ Pablic activities 
OZ Slnečnica Slovensko 
OZ Supertrieda 
Pavol Remiáš 
PiloTom - OZ 
Poradny organ 
Predseda krajskej organizácie Jednota dôchodcov v BA 
PRO CANTUS, OZ 
PROFKREATIS OZ 
PROFKREATIS OZ 
saleziáni Dona Bosca 
Slov.červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto 
Slovenský skauting 104. zbor Bratislava-Ružinov 
Slovenský zväz telesne postih. ZO Ružinov 
SOU Koceľova 
Spojená škola sv. Vincenta de Paul 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebyt. Priestorov 
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slov. - Dom nádeje 
Súkr.Materská škola Šťastná 
Súkromná materská školka Veselý úl 
Súkromné centrum špec.-pedagog. Poradenstva 
Šimončičová MVSZOPK 
ŠK DRAGONS Ružinov Bratislava 
TJ Spartak Kablo-Ružinov 
TOPART - chránená dielňa 
Vargová Emoke, Mgr. 
VIDMO 
VIDTIO 
Viera reštart, n.o. 
Základná umelecká škola sv. Cecílie 
Združenie kresť.seniorov Slovenska - ústredie 
Združenie rodičov a ZŠ Kulíškova 
Zelená hliadka 
Zita Jurenková - SOFYS 
ZŠ Borodáčova 
ZŠ Drieňová     
ZŠ Kulíškova 
ZŠ Medzilaborecká     
ZŠ Mierová 
ZŠ Nevädzová 
ZŠ Ostredková 



   
 

ZŠ Ružová dolina 
ZŠ Vrútocká 
ZUŠ Exnárova 
ZUŠ Mierová 
ZUŠ Prokofievova 
 
V rámci pripomienkovania verejnosťou boli vznesené viaceré pripomienky a návrhy, ich 
vyhodnotenie je obsahom nasledujúceho dokumentu 

                                                     



Vyhodnotenie pripomienok 

 

Odborná verejnos ť, ktorá pripomienkovala 
pripravovaný PHSR/Názov organizácie 

Pripomienky, návrhy odbornej 
verejnosti/Organizácie Zapracované/Nezapracované 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

- návrh zapracovať požiadavku na zabezpečenie 
prístupnosti pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie  
- dbať na to, aby sa prístupnosť pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu nechápala 
len úzko na zabezpečenie prístupu (vchod), ale 
aj na požiadavku, aby osoby so zdravotným 
postihnutím mohli v objekte aj zotrvať (úprava 
WC a iných dôležitých miestností) 
- podporovať aktivity, ktoré sa orientujú na 
podporu osôb so zdravotným postihnutím: 
poradenská činnosť, sprostredkovanie osobnej 
asistencie, aktívne trávenie voľného času 
- rozšírenie služieb pre seniorov, ktorí sú 
z dôvodu ťažkého ochorenia imobilní a potrebujú 
pomoc v domácom prostredí: rozšírenie 
opatrovateľských a asistenčných služieb do 
domáceho prostredia Zapracované 

 Depaul Slovensko n. o. 

- návrh zapracovať do sociálnej oblasti 
problematiku ľudí bez domova v zmysle prijatého 
uznesenia Hlavného mesta SR Bratislava 
s názvom „Koncepcia riešenia problematiky ľudí 
bez domova v hlavnom meste SR Bratislave“  Zapracované  

Občianske združenie Odyseus  

- návrh zapracovať oblasť: pomoc sociálne 
vylúčeným komunitám (ľudia, ktorí užívajú drogy, 
alebo poskytujú platené sexuálne služby na 
ulici). Zahrnúť do pripravovaného materiálu 
preventívne aktivity a strategické ciele  Zapracované  



V. Križo – pedagóg zo Základnej školy Medzilaborecká  

- návrh doplniť do prioritnej oblasti 7.3  
nasledovný text: (str.45) Inštitút škôl a školských  
zariadení je súčasťou výchovno-vzdelávacej 
sústavy, ktorej úlohou je poskytovať určitý stupeň 
výchovy  a vzdelávania a zabezpečovať 
komplexnú starostlivos ť o harmonický rozvoj 
osobnosti die ťaťa. Škola tvorí mimoriadne 
dôležitú súčasť života mestskej časti pri 
zabezpečovaní komplexného systému 
starostlivosti o dieťa. Samospráva v prenesenom 
výkone štátnej správy vo vzťahu k základným 
školám s právnou subjektivitou plní tieto 
základné funkcie: koordinuje a zabezpe čuje 
poradenstvo, metodické vedenie  a kontrolu 
činnosti školy, riadite ľa a rady školy , ... 
- (str.47) Dôležitým aspektom samosprávnej 
pôsobnosti obce je komplexná koordinácia 
výchovy a vzdelávania, starostlivosť o budovy 
základných a materských škôl a vytváranie 
zdravého a estetického školského prostredia. 
- návrh zapracovať do dokumentu v oblasti 
školstva zameranie na: Zabezpečenie väčšej 
vzájomnej spolupráce a prepojenosti škôl, ich 
stabilitu, celkovú koncepciu a zameranie 
- návrh zapracovať do  dokumentu v oblasti 
školstva zameranie na: Vytváranie komplexného 
systému starostlivosti o dieťa, súčinnosť školy, 
polície, poradne, sociálnej kurately a mestskej 
časti pri krízových situáciách v rodinách a riešení 
problémov v mestskej časti Zapracované 

 
 
 
 
 
 
 
 
Základná škola Medzilaborecká (V. Križo – učiteľ)  

- návrh zapracovať/zrušiť časť textu v dokumente 
v oblasti školstva: 
(str.47) Dosiahnutie stabilizácie pedagogických 
zamestnancov vrátane zníženia vekového 
priemeru pedagogických zamestnancov  
nahradiť textom: ...a vytváranie motivujúceho 
prostredia pre mladých pedagógov  
- návrh zapracovať do  dokumentu v oblasti 
školstva zameranie na: Poskytovanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nezapracované  



 
 
 
 
 
 
 
 
Základná škola Medzilaborecká (V. Križo – učiteľ)  

komplexnejšieho metodického vedenia a kontroly 
riaditeľov škôl a rady školy v súlade s celkovou 
koncepciou výchovy a vzdelávania MČ, ktorú MČ 
bude predkladať na spoločných zasadnutiach, 
vytvorenie demokratickejšieho modelu riadenia 
školy, participáciu rodičov na živote školy, 
prepojenie seniorov a žiakov. Napomáhať 
rozvoju škôl a zúčastňovať sa aj na živote školy 
a napomáhať riešiť jej problémy a ťažkosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nezapracované 

Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5, 
Bratislava  

- návrh zapracovať do dokumentu pôsobenie 
a prínos SZUŠ Prokofievova 5 v mestskej časti 
Bratislava - Ružinov  Zapracované  

Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5, 
Bratislava  

- návrh zapracovať do dokumentu všetky 
čiastočné rekonštrukcie objektov v mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, v ktorých SUZŠ 
Prokofievova 5 pôsobí (Dom kultúry Ružinov, 
Spoločenský dom Trávniky)   Nezapracované  

Ing. Dušan Havalda  

- návrh zapracovať do dokumentu časť 
o zachovaní identity a rozvoja kultúry 
a starostlivosti o kultúrne dedičstvo regiónov 
a sídel 
- spracovať do dokumentu mapu pamätihodností 
Ružinova 
- zapracovať do dokumentu samostatnú kapitolu: 
Starostlivosť o kultúrne dedičstvo v Ružinove 
(zamerané napr. na Evanjelický kostol 
v Prievoze, Obnova parku na Radničnom 
námestí s osadením pamätnej tabule pre 
pôvodných obyvateľov Prievozu)    Zapracované čiastočne 
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1. ÚVOD  

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava  - Ružinov patrí medzi  

strategické dokumenty podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Má charakter 

strednodobého rozvojového dokumentu,  ktorý určuje hlavné smery rozvoja mestskej časti Bratislava 

– Ružinov do roku 2020. Je nositeľom rozvojovej politiky mestskej časti, jeho vypracovaním mestská 

časť plní jeden zo základných princípov regionálnej politiky, a to  princíp programovania. Dlhodobý 

rozvoj je založený predovšetkým na určení  jasne stanovených rozvojových priorít a strategických 

cieľov. To umožňuje mestskej časti realizovať jej rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, 

nekoordinovaných rozhodnutiach. Mestská  časť Bratislava – Ružinov vypracovávaním programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja dáva najavo záujem o svoju budúcnosť, o budúcnosť svojich 

obyvateľov a súčasne tým preberá na seba zodpovednosť za ďalší rozvoj. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja poskytuje komplexný pohľad na stav hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov, stanovuje jej víziu, strategické oblasti a ciele, 

rozvojové priority a akčný plán. Je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými 

v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2014 -2020 a Hlavného mesta RS, 

Bratislavy. 

Tento dokument  obsahuje analýzu východiskovej situácie pre  hospodársky a sociálny rozvoj, určuje 

hlavné smery rozvoja, formuje pomocou čiastkových cieľov strategické ciele. Stratégia je v súlade so 

strategickými dokumentmi Slovenskej republiky a Európskej únie. Vychádza zo zákona č.  539/2008 Z. 

z. o podpore regionálneho rozvoja (ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009). Mestská časť ako 

právnická osoba má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie 

obce, preto je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vypracovaný v zmysle Metodickej 

príručky pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má charakter flexibilnej koncepcie, je otvoreným 

dokumentom, ktorý môže byť aktualizovaný podľa potrieb v závislosti od nových zámerov a cieľov. 

Časový harmonogram prípravy: 

- 01/2014: analýza východiskovej situácie- odborní pracovníci MU  

 - 02/2014: spracovanie návrhu PHHSR za jednotlivé sekcie- odborní pracovníci MU 

- 03/2014 - prerokovanie pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja so širokou 
verejnosťou. široká verejnosť bola na prerokovanie pozvaná prostredníctvom mesačníka ECHO. 
Prerokovanie sa uskutočnilo na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21 vo 
veľkej zasadačke. 

- 04/2014 prerokovanie pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja s odbornou 
verejnosťou, zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a BSK a poslancami MČ 

- 05-06/2014 prerokovanie návrhu PHSR v MR, v komisiách MZ a MZ 
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov pozostáva 

z analyticko-strategickej časti a programovej časti. 

Prvá časť zahŕňa všeobecnú analýzu situácie Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Analytická časť má 

charakter komplexného profilu Mestskej časti Bratislava - Ružinov a predstavuje prehľad (audit) 

vnútorných zdrojov  mestskej časti  - prírodných, územno-technických, ľudských a finančných. 

Analytická časť predstavuje koncentrovaný zdroj informácií o Mestskej časti Bratislava - Ružinov s 

možnosťou ďalšieho využitia, napríklad na prezentačné účely. Je členená podľa jednotlivých oblastí 

života Mestskej časti Bratislava - Ružinov, resp. funkčných subsystémov, v rámci ktorých je obsiahnutá 

aj analýza realizovaných aktivít a opatrení. Druhou časťou dokumentu je práve rozvojová časť, ktorá 

obsahuje strategické ciele na roky  2014- 2020 

 

 

2.  SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ VÝCHODISKÁ 

 
2.1 Socio - ekonomická analýza 

 
Socio – ekonomická analýza je zameraná na zmapovanie základných súvislostí, identifikáciu hlavných 

disparít a rastového potenciálu v oblasti ekonomického rozvoja, ľudských zdrojov, infraštruktúry, 

vzdelávania a životného prostredia. 

Obsahuje predovšetkým informácie z nasledujúcich oblastí 

- rozvojový potenciál a ľudské zdroje 

- ekonomika 

- občianska vybavenosť 

- vzdelávanie, šport, kultúra 

- životné prostredie 

 

2.1.1 Rozvojový potenciál a ľudské zdroje 

 

2.1.1.1 Historicko – kultúrne súvislosti 

 

Pôvodne boli na dnešnom území mestskej časti lúky, pasienky, nivy a háje popretkávané ostrovmi a 

ramenami Dunaja. Pri nich, vo východnej časti, sa po prvýkrát usídlili ľudia 3500 rokov pred n. I. vo 

Vlčom hrdle (súčasný areál Slovnaftu).  Zaoberali sa pastierstvom, poľnohospodárstvom, ťažbou dreva, 

stavali protipovodňové hrádze proti vodám širokého rozvetveného Dunaja. V blízkosti Bratislavy viedli 

cez Malý Dunaj dva brody. Pri hornom vznikla obec Prievoz. Po odvodnení územia a vyregulovaní 

Malého Dunaja sa pôda postupne zalesnila a na úrodnejších častiach sa začalo prevádzkovať 

poľnohospodárstvo. Celý chotár až na malú výnimku patril Pálffyovcom. Erb Prievozu sa neskôr stal 

erbom Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Názov Ružinov sa objavuje až začiatkom 20. storočia a 

pochádza z názvu Ružový ostrov (Rosenheim). Skutočný obecný život nastal až po komasácii, ktorej 

začiatok sa odhaduje  okolo roku 1816, keď obec bola ešte filiálnou obcou Bratislavy. Medzi rokmi 1860 

- 1886 sa táto obec osamostatnila a bola pridelená obecnému notariátu v Petržalke. 

 Kultúrnou pamiatkou, architektonickým skvostom Ružinova je Csákyho kaštieľ na Kaštieľskej ulici v 

Prievoze z konca 19. storočia, postavený v štýle eklekticizmu. Pôvodný poľnohospodársky charakter 
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koncom 19. storočia začal postupne nahradzovať priemyselný charakter Ružinova. Vznikla tu továreň 

na káble, rafinéria Apollo, Cvernovka, továreň Danubius a Gumon.  Rozvoj priemyslu priniesol aj vznik 

robotníckych kolónií na Nivách a Trnávke.  

Ružinov  má najstaršie sídliskové útvary v Bratislave s prvými sídliskami Štrkovec, Ostredky, Trávniky a 

Pošeň, postavenými začiatkom 60. sokov 20. storočia, ktoré patria k najstarším periférnym zónam 

Bratislavy, ktoré boli  výhradne obytného charakteru. Históriu priemyslu dokumentujú tri technické 

pamiatkové objekty: hala skladu č.7 Bratislavského prístavu, areál Plynárne a Požiarna zbrojnica z roku 

1923 na Mierovej ulici, súčasnosť reprezentuje chemický gigant rafinéria Slovnaft, a.s. V novodobej 

histórii po roku 1989 sa výrazne mení tvár Ružinova. Rýchlo sa rozvíja privatizovaná obchodná sieť a 

služby, ožívajú doposiaľ nevyužité priestory a zariadenia. Mestská časť Bratislava - Ružinov je sídlom 

hlavného trhoviska, najväčšieho v Bratislave. Autobusová stanica Bratislava Nivy, Letisko M. R. 

Štefánika a dunajský prístav zabezpečujú obyvateľom spojenie s celým svetom. Po skromných 

začiatkoch výstavby 24-poschodovej budovy Centrály VÚB, vyrástli v uplynulom období v Ružinove 

ďalšie vysoké multifunkčné a bytové súbory, rozrástli sa moderné nákupné centrá  Soravia, Shopping 

Palace, Avion Shopping Park , Ikea  na Trnávke,  Eurovea a Centrál v septembri 2005 dokončili a uviedli 

do prevádzky súčasné najväčšie stavebné dielo na území Ružinova -  piaty bratislavský most cez rieku 

Dunaj – most Apollo. 

 

 

2.1.1.1.1 Kultúrne dedičstvo 
 
Národné kultúre pamiatky nachádzajúce sa v Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Informácie čerpané 
z Registra nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky: 

  
Číslo ÚZPF (Ústredný zoznam pamiatkového fondu) : 11631/1 
Národná kultúrna pamiatka (NKP) - názov: HRÁDZA PROTIPOVODŇOVÁ  
Pamiatkový objekt (PO) - názov: HRÁDZA PROTIPOVODŇOVÁ 
Bližšie určenie PO: úsek hrádze 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov 
Číslo parcely: 6102 
Určenie adresy popisom: Úsek Ružinov 
Zaužívaný názov NKP:  Hornožitnoostrovná 
Zaužívaný názov PO:  Hornožitnoostrovná 
Druhové určenie PO: technika 
Doba vzniku: Pol.19.st. 
Datovanie zmien: 1893,1903,1955-65 
Využitie: Drobná architektúra 
Stav.-tech. Stav: dobrý 
Dátum vyhl. za KP: 22.09.1994 
Číslo rozhodnutia: MK SR-954/94-32 
 

Číslo ÚZPF: 10450/1 
Národná kultúrna pamiatka - názov:  KAŠTIEĽ 
Pamiatkový objekt - názov: KAŠTIEĽ 
Bližšie určenie PO: solitér 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Krásna ul. 
Orient. číslo: 22 
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Súpisné číslo: 2339 
Číslo parcely: 2886/32 
Urč. adresy popisom: m. č. Prievoz,SZ časť parku 
Zaužívaný názov NKP: Csákyovský kaštieľ 
Zaužívaný názov PO: Csákyho kaštieľ 
Druhové urč. PO: architektúra 
Doba vzniku: 1899-1902 
Datovanie zmien: 1935-40,po 1956,1968-69,1995,2003-06 
Prevládajúci sloh: eklek. 
Pôdorys: nepravidelný 
Dispozícia: 2-trakt. 
Podlažnosť: 3/-1 
Využitie:  Zar. cirkvi a nábož. spolkov 
Stav.-tech. Stav: dobrý 
Dátum vyhl. za KP: 19.10.1989 
Číslo rozhodnutia: MK SSR-3628/89-32 
 
Číslo ÚZPF: 10615/1 
Národná kultúrna pamiatka - názov:  ZBROJNICA 
Pamiatkový objekt - názov: ZBROJNICA POŽIARNA 
Bližšie urč. PO: solitér 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Mierová ul. 
Orient. Číslo: 89 
Súp. Číslo: 2064 
Číslo parcely: 8 
Urč. adresy popisom 
Zaužívaný názov NKP: požiarna zbrojnica 
Zaužívaný názov PO: požiarna zbrojnica 
Druhové urč. PO: architektúra 
Súč. pam. chrán. celku 
Doba vzniku: 1923 
Datovanie zmien: 50.r.20.st. 
Pôdorys: obdĺžnik 
Dispozícia: 3-trakt. 
Podlažnosť: 1/-0 
Využitie: Protipožiarná ochrana 
Stav.-tech. Stav: dobrý 
Dátum vyhl. za KP: 08.01.1992 
Číslo rozhodnutia: MK SR-84/1992-32 
 
Číslo ÚZPF: 10489/1 
Národná kultúrna pamiatka - názov:  PLYNÁREŇ 
Pamiatkový objekt - názov:   KOTOLŇA 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Mlynské Nivy ul. 
Orient. Číslo: 44 
Súp. Číslo: 4924,5501 
Číslo parcely: 9228/76 
Urč. adresy popisom: areál SPP 
Zaužívaný názov NKP: býv.nová bratislavská plynáreň 
Zaužívaný názov PO: plynárenské múzeum 
Druhové urč. PO: technika 
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Doba vzniku: 1935 
Datovanie zmien: 1995 
Pôdorys: obdĺžnik 
Dispozícia: 1-priest. 
Podlažnosť: 1/-0 
Využitie: Energetika 
Stav.-tech. Stav: dobrý 
Dátum vyhl. za KP: 20.04.1990 
Číslo rozhodnutia: MK SR-6150/1990-32 
 

Číslo ÚZPF: 10489/3 
Národná kultúrna pamiatka - názov:  PLYNÁREŇ 
Pamiatkový objekt - názov:   KOMÍN 
Bližšie urč. PO: tehla 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom):Nivy, Mlynské Nivy ul. 
Orient. Číslo: 44 
Súp. Číslo: 4924 
Číslo parcely: 9228/76 
Urč. adresy popisom: areál SPP 
Zaužívaný názov NKP: býv.nová bratislavská plynáreň 
Zaužívaný názov PO: komín bratislavskej plynárne 
Druhové urč. PO: technika 
Doba vzniku: 1935 
Datovanie zmien: 1995 
Využitie: Energetika 
Stav.-tech. Stav: dobrý 
Dátum vyhl. za KP: 20.04.1990 
Číslo rozhodnutia: MK SR-6150/1990-32 
 
Číslo ÚZPF 10489/4 
Národná kultúrna pamiatka - názov:  PLYNÁREŇ 
Pamiatkový objekt - názov:   HALA VÝROBNÁ S LABORATÓRIOM 
Bližšie urč. PO: plynárenská 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Mlynské Nivy ul. 
Orient. Číslo: 44 
Súp. Číslo: 5501 
Číslo parcely: 9228/76 
Urč. adresy popisom: areál SPP 
Zaužívaný názov NKP: býv.nová bratislavská plynáreň 
Zaužívaný názov PO: sulfátka a laboratórium 
Druhové urč. PO: technika 
Doba vzniku: 1935 
Datovanie zmien: 1995 
Pôdorys: obdĺžnik 
Dispozícia: 2-trakt. 
Podlažnosť:  1/-0 
Využitie: Múzeá 
Stav.-tech. Stav: dobrý 
Dátum vyhl. za KP: 03.02.2012 
Číslo rozhodnutia: PÚ-12/138-3/990/BAT 
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Číslo ÚZPF: 11550/1 
Národná kultúrna pamiatka – názov: TOVÁREŇ 
Pamiatkový objekt - názov:   TOVÁREŇ 
Bližšie urč. PO: cvernová 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom):Nivy, Páričkova ul. 
Orient. Číslo: 18 
Súp. Číslo: 1127 
Číslo parcely: 9747/17 
Urč. adresy popisom: Svätoplukova ul. 
Zaužívaný názov NKP: Cvernovka, BCT 
Zaužívaný názov PO: Uhorská cvernová továreň 
Druhové urč. PO: technika 
Doba vzniku: 1904-1905 
Datovanie zmien: 1910,30.r.20.st.,1965 
Prevládajúci sloh: moderna 
Pôdorys: obdĺžnik 
Dispozícia: 4-trakt. 
Podlažnosť: 4/-0 
Využitie: maloobchod 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 31.03.2008 
Číslo rozhodnutia: MK-613/2008-51/4913 
 
Číslo ÚZPF: 828/1 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  SKLAD PRÍSTAVNÝ 
Pamiatkový objekt - názov:   SKLAD PRÍSTAVNÝ 
Bližšie urč. PO: solitér 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom):Nivy, Pribinova ul. 
Orient. Číslo: 24 
Číslo parcely: 9192 
Zaužívaný názov NKP: Sklad brat. prístavu č.7 
Zaužívaný názov PO: Sklad brat. prístavu č.7 
Druhové urč. PO: technika 
Doba vzniku: 1921-1922 
Prevládajúci sloh: moderna klasicizujúca 
Pôdorys: obdĺžnik 
Dispozícia: 3-trakt. 
Podlažnosť: 4/-1 
Využitie: kultúrno-spoločenské 
Stav.-tech. Stav: dobrý 
Dátum vyhl. za KP: 29.04.1986 
Číslo rozhodnutia: R-NVB 117/86 
 
Číslo ÚZPF: 11565/2 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  BUDOVA ADMINISTRATÍVNA 
Pamiatkový objekt - názov:   RELIÉF FIGURÁLNY-VSA I. 
Bližšie urč. PO: oráč 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Radničné nám. 
Orient. Číslo: 7 
Súp. Číslo: 2496 
Číslo parcely: 11/1 
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Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica,fasáda-Z 
Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica 
Zaužívaný názov PO: roľník s pluhom,koňmi+kravami 
Druhové urč. PO: výtvarné umenie 
Doba vzniku: 1935-1937 
Prevládajúci sloh: moder. 
Využitie: Drobná architektúra 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007 
Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147 
 
Číslo ÚZPF: 11565/3 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  BUDOVA ADMINISTRATÍVNA 
Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY-VSA II. 
Bližšie urč. PO: kosec 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Radničné nám. 
Orient. Číslo: 7 
Súp. Číslo: 2496 
Číslo parcely: 11/1 
Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica,fasáda-J 
Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica 
Zaužívaný názov PO: roľník s kosou a obilím v ruke 
Druhové urč. PO: výtvarné umenie 
Doba vzniku: 1935-1937 
Prevládajúci sloh: moder. 
Využitie: Drobná architektúra 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007 
Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147 
 
Číslo ÚZPF: 11565/4 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  BUDOVA ADMINISTRATÍVNA 
Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY-VSA III. 
Bližšie urč. PO: kočiš 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Ružinov, Radničné nám. 
Orient. Číslo: 7 
Súp. Číslo: 2496 
Číslo parcely: 11/1 
Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica,fasáda-J 
Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica 
Zaužívaný názov PO: kočiš s lampášom a bičíkom 
Druhové urč. PO: výtvarné umenie 
Doba vzniku: 1935-1937 
Prevládajúci sloh: moder. 
Využitie: Drobná architektúra 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007 
Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147 
 
Číslo ÚZPF: 11565/5 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  BUDOVA ADMINISTRATÍVNA 
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Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY-VSA IV. 
Bližšie urč. PO: murár 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom):Ružinov, Radničné nám. 
Orient. Číslo: 7 
Súp. Číslo: 2496 
Číslo parcely: 11/1 
Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica,fasáda-J 
Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica 
Zaužívaný názov PO: murár s kelňou a trojuholníkom 
Druhové urč. PO: výtvarné umenie 
Doba vzniku: 1935-1937 
Prevládajúci sloh: moder. 
Využitie: Drobná architektúra 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007 
Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147 
 
Číslo ÚZPF: 11565/6 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  BUDOVA ADMINISTRATÍVNA 
Pamiatkový objekt - názov: RELIÉF FIGURÁLNY -VSA V. 
Bližšie urč. PO: kováč 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom):Ružinov, Radničné nám. 
Orient. Číslo: 7 
Súp. Číslo: 2496 
Číslo parcely: 11/1 
Urč. adresy popisom: Prievoz-radnica,fasáda-J 
Zaužívaný názov NKP: prievozská radnica 
Zaužívaný názov PO: kováč s kladivom a nákovou 
Druhové urč. PO: výtvarné umenie 
Doba vzniku: 1935-1937 
Prevládajúci sloh: moder. 
Využitie: Drobná architektúra 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 12.11.2007 
Číslo rozhodnutia: MK-4032/2007-51/17147 
 
Číslo ÚZPF: 11560/1 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  TOVÁREŇ 
Pamiatkový objekt - názov: TOVÁREŇ 
Bližšie urč. PO: cvernová 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Trnavská cesta 
Číslo parcely: 11244/31 
Urč. adresy popisom: Miletičova,Jégého.Záhrad. 
Zaužívaný názov NKP: Danubius-cvernovka,závody MDŽ 
Zaužívaný názov PO: veľká pradiareň,hlavná budova 
Druhové urč. PO: technika 
Doba vzniku: 1909 
Prevládajúci sloh: historizmus-secesia 
Pôdorys: obdĺžnik 
Dispozícia: 6-trakt. 
Podlažnosť: 4+1/-1 
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Využitie: neznáme využitie 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 27.03.2008 
Číslo rozhodnutia: MK-127/2008-51/4555 
 
Číslo ÚZPF: 11552/1 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  UBYTOVŇA 
Pamiatkový objekt - názov: UBYTOVŇA 
Bližšie urč. PO: solitér 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Zimný prístav 
Súp. Číslo: 4919 
Číslo parcely: 9201/4 
Urč. adresy popisom: pri juž,príst.bazéne 
Zaužívaný názov NKP: Starý dom lodníkov 
Zaužívaný názov PO: Starý dom lodníkov 
Druhové urč. PO: architektúra 
Doba vzniku: 1940-1942 
Prevládajúci sloh: funkcio 
Dispozícia: 3-trakt. 
Podlažnosť: 4+1/-1 
Využitie: Pamiatky bez využitia 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 07.03.2008 
Číslo rozhodnutia: MK-609/2008-51/3566 
 
Číslo ÚZPF: 11763/1 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  STANICA PREČERPÁVACIA 
Pamiatkový objekt - názov: STANICA PREČERPÁVACIA 
Bližšie urč. PO: vodárenská 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom):Nivy, Zimný prístav 
Orient. Číslo: 2 
Súp. Číslo: 380 
Číslo parcely: 9198 
Urč. adresy popisom: S breh Dunaja,Z č.príst. 
Zaužívaný názov NKP: prečerpávačka v zimn.prístave 
Zaužívaný názov PO: prečerpávačka odpadových vôd 
Druhové urč. PO: technika 
Doba vzniku: 1904-5 
Datovanie zmien: 50.-70.r.20.st.,1984 
Prevládajúci sloh: novoren. 
Pôdorys: obdĺžnik nepravidelný 
Dispozícia: 2-trakt.,1-trakt. 
Podlažnosť: 1+1/-1 
Využitie: súkromný bytový fond 
Stav.-tech. Stav: vyhovujúci 
Dátum vyhl. za KP: 28.03.2011 
Číslo rozhodnutia: PÚ-10/1388-15/6878/SUL 
 
Číslo ÚZPF: 11763/2 
Národná kultúrna pamiatka – názov:  STANICA PREČERPÁVACIA 
Pamiatkový objekt - názov:  ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ 
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Bližšie urč. PO: vodárenské 
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Nivy, Zimný prístav 
Orient. Číslo: 2 
Súp. Číslo: 380 
Číslo parcely: 9198 
Urč. adresy popisom: S breh Dunaja,Z č.príst. 
Zaužívaný názov NKP: prečerpávačka v zimn.prístave 
Zaužívaný názov PO: technologické zariadenie 
Druhové urč. PO: technika 
Doba vzniku: 1904-5 
Využitie: Múzeá 
Stav.-tech. Stav: narušený 
Dátum vyhl. za KP: 28.03.2011 
Číslo rozhodnutia: PÚ-10/1388-15/6878/SUL 
 
 
Pamätihodnosti nachádzajúce sa v Mestskej časti Bratislava-Ružinov: 
 

Pamätihodnosť - názov : Budova bývalej radnice Prievoz 

Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Radničné nám.  

Orientačné číslo : 7  

Súpisné číslo : 2496  

Parcelné číslo : 11/1  

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Vzácna ukážka funkcionalistickej architektúry 

historickej radnice v Prievoze z roku 1932 so sochárskou výzdobou Alojza Rigeleho. Architektúra 

postavená podľa návrhu A. Danielisa a Ch. Ludwiga.  

Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č.87/VIII/2007 z 26. 6. 2007 
 
Pamätihodnosť - názov : Obytný súbor - Dulovo nám., ktorý vytvárajú objekty : Dom posádkovej 
hudby č. 6, hotel Apollo č. 1, Fontána Milencov /sochár A. Trizuljak/, bytové domy č. 7 a 8, č. 10 a 11 / 
Ing. arch. Štefan Svetko, r. 1958/ a bytové domy dotvárajúce priestor námestia na južnej strane č.12, 
13, 14 a na severnej strane č. 2, 3, 4, 5.  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Dulovo námestie  
Orientačné číslo : 6, 1, Fontána milencov 7 a 8,10a11,12,13a 14,2, 3,4,5  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 9741, 892, 896, 898, 899,  9901/1, 893  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Jedinečný urbanisticko-architektonický komplex 
námestia z konca päťdesiatych a začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZč. 295/XXIII/2008 z 16. 12. 2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Obytný súbor - bytová kolónia na Trenčianskej a Miletičovej ulici č. 34, 36, 
38, 37, 39, 41, 43, 66, 68, 70, 72 /Ing.arch. Emil Belluš, r.1930/  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY,Trenčianska a Miletičova ulica  
Orientačné číslo : 34,36,38,37,39,41,43,66,68,70,72  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 693,694,695,696,698,700,702,590,593,594,595   
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Kolónia združuje 11 voľne stojacich 
štvorpodlažných domov so 400 bytmi. Autorom projektu je Emil Belluš (1930 – projekt), 1930/31 
realizácia. Domy boli postavené z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej krízy. Domy tvoria 
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dve krídla spojené schodiskom. Pôdorys domov má tvar písmena H (9 domov) a dva majú pôdorys v 
tvare L. Na typickom podlaží bolo v bočných krídlach umiestnených osem jednoizbových bytov.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/ 2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Busta Štefana Marka Daxnera   
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Daxnerovo námestie  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 21886  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Busta slovenského politika, národovca, štúrovca, 
spisovateľa  Štefana Marka Daxnera (1822-1892). Busta je odliata zo zliatiny kovov, umiestnená je na 
mramorovom stĺpe.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16. 12. 2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Reliéf Matka s dieťaťom  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Dohnányho ulica   
Orientačné číslo : 1  
Súpisné číslo : 536  
Parcelné číslo : 10497/16  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Kamenný reliéf sochára Jozefa Kostku z konca 
päťdesiatych rokov 20. storočia  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Masarykova kolónia obytných domov v Trnávke  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : TRNÁVKA, Okružná, Staničná,  
Na lánoch, Rozmarínová  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo :   
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Súbor domov (tzv. Masarykova kolónia) na 
Trnávke bola postavená v 20-tych rokoch 20. storočia na vejárovitom pôdoryse. Tvorí ju 30 rovnakých 
dvojdomov  so zalomenými štítmi a s charakteristickým zastrešením domov tzv. „oslými chrbtami“. 
Tieto strešné konštrukcie sú vytvorené experimentálnou konštrukciou pomocou drevených väzníkov 
z lepených segmentov.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Fontána lásky  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, vnútroblok ohraničený ulicami: 
Záhradnícka, Kupeckého, Šumavská a Dohnányho ulica.  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 10497/1  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Pamätná tabuľa významnej osobnosti Uhorska 
obdobia obrodeneckého procesu druhej polovice 19. storočia  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
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Pamätihodnosť - názov : Pamätná tabuľa Svetozára Miletiča  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom): Miletičova ul. (pred bytovým domom č. 56)  
Orientačné číslo : 56  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo :   
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Pamätná tabuľa významnej osobnosti Uhorska 
obdobia obrodeneckého procesu druhej polovice 19. storočia  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Súbor obytných domov  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Blok bytových domov lemovaného ulicami 
Trenčianska, Miletičova a Prievozská  
Orientačné číslo : 31-47,47-65  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 565,570, 572,577  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Hodnotná urbanistická štruktúra obytného 
súboru domov postavená podľa projektu akad. arch. K. Paluša a inžiniera M. Tenglera v rokoch 1952 
– 1956.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Budovy bývalého bitúnku  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Miletičova ul.  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo :   
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Priemyselná architektúra postavená na okraji 
vtedajšieho mesta s priľahlým parkom so sochou sv. Andreja.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Kostol Márie Pomocnice kresťanov a Dom saleziánov dona Bosca  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Miletičova ul.  
Orientačné číslo : 7  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 10563/7 ,10564/1  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Súbor stavieb „Saleziánskeho ústavu a kostola na 
záchranu chudobnej a opustenej mládeže“ je hodnotnpou ukážkou funkcionalistickej architektúry  
tridsiatych rokov 20. storočia. Nový kostol postavený v saleziánskom komplexe z roku 1990 podľa 
projektov manželov Weberovcov.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
 
Pamätihodnosť - názov : „Kostol sv. D. Bosca a Saleziánsky ústav na Dornkappli (Bratislava)“  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : TRNÁVKA, Okružná ul  
Orientačné číslo : 11  
Súpisné číslo : 3358  
Parcelné číslo : 15086/49  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívny príklad funkcionalistickej 
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sakrálnej architektúry  podľa architekta Gabriela Schreibera z roku 1938  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Park Andreja Hlinku s pomníkom   
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Ružinovská ul. a Ľanová  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 15568/1  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Pomník významnej osobnosti národných dejín 
Slovenska s priľahlým parkom,  fontánami a pomníkom  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : päť vežových domov a kúpalisko Delfín  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Ružová dolina   (súbor domov), 
Ružová dolina (kúpalisko Delfín)  
Orientačné číslo : 12,14,16,20,22,18  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 9382/4, 9382/3, 9382/2,  9367/1 a 9367/2 Delfín: 9382/1 + 9382/19  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Súbor kvalitných bytových domov s kúpaliskom 
od architekta Karola Paluša ocenených cenou Dušana Jurkoviča  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Busta Ľudovíta Kukoreliho  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, v parku ktorý ohraničujú ulice 
Koceľova, Svätoplukova, Bazová a Kvačalova  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 10104/14  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívna ukážka pomníkovej tvorby 
socialistického umenia z roku 1969 „Hrdinovi SNP“ podľa návrhu akad. soch. L. Poliaka.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Pôvodné oplotenie a brána na Martinskom cintoríne   
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Trnavská cesta  
Orientačné číslo : 110  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 15666/1  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Jedinečná ukážka murovaného oplotenia z 
betónových pilierov s ozdobnými mrežami.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Bytový dom s pavlačou  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Záhradnícka ul.  
Orientačné číslo : 63  
Súpisné číslo : 4838  
Parcelné číslo : 10462/1  
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Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Architektúra druhej polovice 20-tych rokov 20. 
storočia.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Kostol evanjelickej cirkvi a. v. Prievoz  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Radničné nám.  
Orientačné číslo : 2  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 254  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Kostol z roku 1925 v centre Prievozu, sakrálna 
architektúra medzivojnového obdobia. Kostol má obdĺžnikový pôdorys, vnútorná sieň je zaklenutá 
zvláštnou valenou klenbou. Po bokoch je galéria presvetlená väčšími oknami. Kostol je prestrešený 
sedlovou strechou. Kostolu dominuje hranolová veža s ihlancovou strechou. Veža má v podstrešnom 
priestore rad obdĺžnikových okenných otvorov, ktoré presvetľujú priestor zvonice (PhDr. Hamšíková)  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č. 322/XXVI/2009 z 21. 4. 2009 
 
Pamätihodnosť - názov : Náhrobok rodiny Huber - cintorín v Prievoze  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Kaštieľska ul  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 502  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Náhrobok bratislavského záhradníka - významnej 
osobnosti mestskej časti BA - Ružinov  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Náhrobok Karola Fursta - cintorín v Prievoze  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Kaštieľska ul  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 502  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Náhrobok významnej osobnosti mestskej časti BA 
– Ružinov riaditeľa evanjelickej školy v Prievoze  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Dom smútku - cintorín v Prievoze  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Kaštieľska ul.  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 502  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívna ukážka modernej sakrálnej 
architektúry v Ružinove z roku 2000 podľa návrhu architekta Eduarda Šuteka  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Kostol sv. Vincenta de Paul  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : RUŽINOV, Tomášikova ul.  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
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Parcelné číslo : 1050/56  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Reprezentatívna ukážka modernej sakrálnej 
architektúry v Ružinove z roku 2000 podľa návrhu architekta Eduarda Šuteka.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Socha sv. Andreja  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, parčík Záhradnícka - Miletičova  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 10567/8  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : V m. č. B – Ružinov jedinečná exteriérová votívna 
plastika svätca sv. Andreja z obdobia barok  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Budova Ministerstva vnútra SR  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Pribinov  
Orientačné číslo : 2  
Súpisné číslo : 4909  
Parcelné číslo : 9179/3  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Rozsiahla štátna administratívna budova z roku 
1931-1932  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Časť bývalého Ludwigovho mlyna 3 objekt  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : NIVY, Metodova u  
Orientačné číslo :  
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo : 10441/5, 10441/6, 10441/7, 10441/9, 10441/1  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Priemyselná architektúra. Gottfried Ludwig tu 
založil v rokoch 1880 až 1882 parný mlyn. Dnešné silo, vyditeľné na foto pochádza z mladšej - 
medzivojnovej etapy. Areál Ludwigovho mlyna sa do dnešnej Krížnej ulice obracal veľkou kulisou 
päťpodlažnej fasády.  
Evid.číslo Rozhodnutie obce o zápise : Schválené uznesením MZ č.295/XXIII/2008  
z 16.12.2008 
 
Pamätihodnosť - názov : Míľnik sovietskej armády – pomník oslobodenia Bratislavy  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Ivánska cesta (v zelenom ostrovčeku pred 
letiskom)  
Orientačné číslo :   
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo :  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti :  Míľnik má tvar na jednej strane skoseného 
hranola, na bočnej strane je rytý dekor z lipových ratolestí. Podobné míľniky sú umiestnené aj na 
ďalších ťahoch do Bratislavy, označujú  vstupné alebo výstupné miesta, prípadne smery, ktorými 
Sovietska armáda vstúpila do Bratislavy.  
Evid. číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č.182/XI/2012 z 15.5.2012 
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Pamätihodnosť - názov : Kamenný kríž (Božia muka)  
Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom ) : Ivánska cesta (pri kraji cesty)  
Orientačné číslo :   
Súpisné číslo :  
Parcelné číslo :  
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti : Hlavica je bohato dekoratívne spracovaná. V 
jednej kartuši dobre čitateľný erb Bratislavy. V druhej je nečitateľný text. Hlavica nesie kamenný kríž s 
korpusom. Kríž označoval koniec mestského katastra. Je pravdepodobne z prvej pol. 18. storočia.  
Evid. číslo Rozhodnutie obce o zápise : Uznesenie MZ č.182/XI/2012 z 15.5.2012 
 
 

2.1.1.2  Legislatívny základ mestskej časti  

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov vznikla na základe zmien v politickom systéme po novembri 1989, 

keď sa podľa zákona SNR č. 377/1990 z 13. septembra 1990 o hlavnom meste SR a Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy vytvorili v Bratislave mestské časti. O chod Mestskej časti Bratislava-Ružinov sa 

od demokratických volieb v novembri 1990 stará miestna samospráva. Na výkon jej činnosti si občania 

zvolili  miestne zastupiteľstvo, ktoré v decembri 1990 zriadilo miestny úrad mestskej časti Bratislava-

Ružinov so sídlom na Mierovej ulici 21.  

 

Prvého starostu v novodobej histórii mestskej časti Bratislava - Ružinov, JUDr. Jozefa Olejára, zvoleného 

v roku 1990 vystriedali Ing. Richard Volek (1994), Ing. Pavol Kubovič (1998), Ing. Slavomír Drozd (2006) 

a súčasný starosta Ing. Dušan Pekár (2010).  

 

Počet poslancov miestneho zastupiteľstva sa postupne zredukoval z pôvodných 60 na súčasných 25.  

Mestská časť má bohatú kultúrnu tradíciu. Strediskom kultúrneho diania mestskej časti je CULTUS 

Ružinov, a. s. a jeho spoločenské a kultúrne domy, Knižnica Ružinov s pobočkami, od roku 1992 

vychádza mesačník Ružinovské echo, od mája 1996 začala svoje vysielanie Televízia Ružinov (začínala 

pod názvom TV RIK). 

 

Mestská časť  Bratislava-Ružinov  je zriaďovateľom deviatich  materských a deviatich základných škôl a 

na jej území pôsobí okrem základných umeleckých a stredných škôl aj súkromná vysoká škola 

Paneurópska vysoká škola na Tomášikovej ulici a Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorá má sídlo na Mlynských luhoch. 

O rozvoj športu v Ružinove sa stará je Ružinovský športový klub, ktorý vo svojich zariadeniach v 

súčasnosti obohatených o prístavbu Zimného štadióna V. Dzurillu vytvára priaznivé podmienky pre 

športovanie detí a mládeže. 

V rámci sociálnej starostlivosti je pre seniorov zabezpečený bohatý sociálny program (denné centrá,  

zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici a Ružinovský domov seniorov na  

Sklenárovej ulici) kultúrne, športové a spoločenské podujatia pre seniorov, vzdelávacie prednášky, 

príspevky, sociálne služby, sociálne poradenstvo a pod. 

V Mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádzajú tri  rímskokatolícke farnosti (Farnosť Bratislava- 

Prievoz, Farnosť Bratislava -Márie pomocnice kresťanov, Farnosť  Bratislava – Trnávka) , Evanjelický 

cirkevný zbor AV Bratislava – Prievoz a pravoslávna cirkevná obec Bratislava, ktorej Chrám sv. 

Rastislava na Tomášikovej ulici, ktorý bol vysvätený v máji 2013.  
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2.1.1.3 Geografická charakteristika 

 
Mestská časť Bratislava -Ružinov vznikla na základe zmien v politickom systéme po novembri 1989, keď 

sa podľa zákona SNR č. 377/1990 z  13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave vytvorili v Bratislave mestské časti.  Svojou rozlohou (39,6 km2) a počtom obyvateľov (75 665 

k 1.1. 2014 Informácia zo zdroja: Referát hlásenia a evidencie pobytu občanov SR) patrí k najväčším zo 

17 mestských častí Bratislavy. Zaberá východnú časť jej územia mesta leží na štrkových nánosoch 

Dunaja v priemernej nadmorskej výške 133 m. Je bohatá na vodné plochy (Štrkovecké jazero, jazero 

Rohlík, Zlaté piesky), má deväť charakteristických sídlisk (Nivy, Ružová dolina, Trávniky, Štrkovec, 

Pošeň, Ostredky, Prievoz a Trnávka, Starý Ružinov),  

 

 

2.1.1.4 Majetkovo – právne súvislosti 

 

Územie Mestskej časti Bratislava - Ružinov tvoria tri katastrálne územia: 

1. katastrálne územie Nivy 

2. katastrálne územie Ružinov 

3. katastrálne územie Trnávka 

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov hospodári 

s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy Hlavným 

mestom SR Bratislavou. 

 

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zák.  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných 

prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva. 

 

Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, 

ktorým  je jej rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 

Pozemky, budovy, ostatné stavby a komunikácie tvoria nehnuteľný majetok obce. Veľké množstvo 

pozemkov v katastrálnom území Nivy, Ružinov a Trnávka nemalo a v súčasnosti ešte v katastrálnom 

území Ružinov a Trnávka ani nemá založený list vlastníctva.  

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov hospodári s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislava, zverenými protokolmi do správy mestskej časti a s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

mestskej časti. Vo viacerých prípadoch boli zápisy pozemkov (bez LV) na listy vlastníctva Hlavného 

mesta po doložení prislúchajúcich dokladov obce - Hlavného mesta SR Bratislava na vecne príslušný 

správny orgán  v priebehu rokov zrealizované. Ostatná možnosť riešenia  tohto problému, a to nie len 

obecných pozemkov nezapísaných na listoch vlastníctva, ale i pozemkov iných vlastníkov, nastala 

samotným konaním o obnove evidencie (ROEP) niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 
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usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov vecne príslušným správnym 

orgánom.           

 

Prijatím zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach  na 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom, prišlo k vytvoreniu základných podmienok pre postupnú 

právnu obnovu pozemkového vlastníctva. Konanie organizuje vecne príslušný správny orgán, ktorým 

je v súčasnosti Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor (predtým Katastrálny úrad, Správa katastra 

pre hlavné mesto SR Bratislava). Správny orgán zriadil pre každé katastrálne územie mestskej časti 

Bratislava - Ružinov komisiu, kde má a malo svojho zástupcu Hlavné mesto SR Bratislava a Mestská 

časť Bratislava - Ružinov.  

Predmetom konania v zmysle zákona SNR č. 180/1995 Z. z.  sú pozemky, ktoré nie sú  v katastri 

nehnuteľností  zapísané na liste vlastníctva(LV), prípadne nie sú uvedené v majetkovej podstate LV, 

alebo pozemky, ku ktorým je evidované vlastnícke právo na LV len v časti nie v 1/1. 

 

Po vydaní ROZHODNUTIA dňa 28.11.2011 vecne príslušným správnym orgánom, ktorým bol 

schválený register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava, 

mestská časť Ružinov, boli  do operátu katastra nehnuteľností   zapísané údaje registra v súlade so 

zákonom NR SR č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v platnom znení. Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych 

vzťahov k nim v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých 

opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov vecne príslušným 

správnym orgánom v tomto katastrálnom území bolo ukončené.  

 

V katastrálnom území Ružinov a v katastrálnom území Trnávka  konanie o obnove evidencie 

niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR 

č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 

predpisov vecne príslušným správnym orgánom  nebolo ešte ukončené a pokračuje.  

 
Ďalším problémom sú nejasné zverovacie protokoly hlavného mesta, ktoré nie vždy presne určujú 
aký majetok bol MČ zverený.  
 
 
3. EKONOMIKA 

 
3.1 Ekonomická situácia 

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov končí dlhodobo s prebytkom hospodárenia, pričom v rámci 

rozpočtu sú zastrešené investičné aktivity mestskej časti. Napríklad rekonštrukcie športovísk, ciest 

a komunikácií, budov základných a materských škôl, parkov a verejných priestranstiev. 
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Priemyselný sektor a podnikateľské aktivity prešli za posledné obdobie viacerými zmenami. V mestskej 

časti vznikajú nové podnikateľské aktivity, na ktorých rozvoj sú v meste plošné aj funkčné predpoklady. 

Tie takisto využívajú miestne ľudské zdroje ako pracovnú silu. 

 

Prehľad o nezamestnaných - informácia zo Základných údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 

2011 zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

Údaj o nezamestnaných žijúcich v Ružinove: 

údaj zo SODB  počet nezamestnaných v Ružinove 

k 21.5.2011 2 929 
 

 

Údaj z  Evidencie podnikateľských subjektov, ktoré majú zriadené prevádzky na území mestskej 

časti Bratislava – Ružinov:  

údaj z evidencie počet prevádzok 

k 31.12. 2013 3 281 
 

 

 

Prehľad  najvýznamnejších podnikov so sídlom v Mestskej časti Bratislava – Ružinov: 

• Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

• Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 

• RAJO a.s., Studená 32, 823 55 Bratislava 

• Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS),Ivánska cesta, 823 11 Bratislava 

 

 

3.1.1 Bezpečnostná situácia 

 

Z hľadiska výskytu sociálno-patologických javov je situácia relatívne priaznivá, odhliadnuc od drobných 

krádeží, občasných prejavov vandalizmu a poškodzovania životného prostredia. 

 

 

Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava – Ružinov na základe informácií Okresného 

riaditeľstva policajného zboru Bratislava II: 

 

Prehľad trestnej činnosti za rok 2013 
Celkový 
počet 

Celkový nápad 3258 

Násilné trestné činy 136 

Vraždy 1 

Lúpeže 35 

Mravnostná trestná činnosť 9 

Znásilnenia 3 

Majetkové trestné činy 1688 
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Odcudzené vozidlá 155 

Krádeže vecí z áut 335 

Krádeže vlámaním 252 

Ekonomická trestná činnosť 883 
4.  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

 

4.1 Samospráva 

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom o Bratislave a Zákonom o obecnom zriadení číslo 369/1990 Zb. 

hospodári s vlastným a zvereným majetkom a finančnými prostriedkami. Základnou úlohou obce pri 

výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.  

Mestská časť má svojho starostu, miestne zastupiteľstvo a miestny úrad. Poslancov miestneho 

zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Miestne 

zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, ako napríklad: 

• Rozpočet a záverečný účet mestskej časti 

• Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mestskej časti 

• Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej časti 

• Miestne poplatky 

• Územnoplánovacia dokumentácia mestskej časti  

 

Kompetencie mestskej časti v oblasti prenesenej štátnej správy: 

• Pôsobnosť cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy 

• Vydávanie rozhodnutí – súhlasov na výrub drevín 

• Vydávanie povolení na odber povrchových vôd a podzemných vôd 

• Vo veci vodných stavieb 

• Agenda školského úradu 

• Výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol 

riaditeľ základnej školy, ktorej je  MČ   zriaďovateľom (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe  

• Vo veciach rozpisu rozpočtu prideleného z kapitoly MŠVVaŠ SR 

• Schvaľovanie návrhov na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a deti a pre žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom 

• Ohlasovňa obyvateľov 

• Agenda stavebného úradu 

• Matrika 

 

Orgány mestskej časti: 

1. Miestne zastupiteľstvo 

2. Starosta 

 

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú: 

1. Miestna rada 
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2. Komisie 

 

Samospráva sa snaží byť otvorenou samosprávou pre svojich obyvateľov. Prijíma podnety 

a požiadavky zo strany verejnosti. Mestská časť má zriadenú novú web stránku, na ktorej sa 

nachádzajú informácie o mestskej časti, miestnom úrade, miestnom zastupiteľstve, odborných 

útvaroch, miestneho úradu, financiách, rozhodnutiach a návrhoch zastupiteľstva. Smeruje tak 

k transparentnosti všetkých informácií a dokumentov. Cieľom mestskej časti je zverejňovať všetky 

informácie pre verejnú kontrolu a informovanie verejnosti. Mestská časť upravila v roku 2014 aj 

v zmysle odporúčaní Transparency International. 

 

Starosta mestskej časti  pravidelne organizuje stretnutia s občanmi, kde sa občania majú možnosť so 

starostom stretnúť a prediskutovať svoje názory, návrhy na rozvoj, alebo požiadať o pomoc 

v oblastiach, ktoré sú v kompetencii mestskej časti. 

 

 

4.2 Civilná ochrana a hasičský zbor 

 

4.2.1 Civilná ochrana 

 

Civilnú ochranu má v Mestskej časti Bratislava – Ružinov na starosti Útvar krízového riadenia. Plní 

úlohy na základe vypracovaného Štatútu krízového štábu mestskej časti Bratislava - Ružinov ako 

orgánu krízového riadenia, ktorý sa vydáva podľa § 10 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu 

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, Ústavného 

zákona NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu, § 15 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, zákona NR SR  č. 129/2002 o integrovanom systéme, zákona NR SR č. 319/2002 o obrane 

Slovenskej republiky. 

Útvar krízového riadenia zabezpečuje: 

• odborné, organizačné a materiálno – technické zabezpečenie činnosti krízového štábu, 

• analýzu možného ohrozenia územia mestskej časti. Analýza sa aktualizuje v priebehu roka 

podľa získaných materiálov od výrobcov a spracovateľov nebezpečných látok. 

• plán varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb. 

• textový a grafický zámer zabezpečenia riadenia a vykonania evakuácie pre mestskú časť 

Bratislava-Ružinov.  Pre evakuáciu obyvateľstva Ružinova bolo vytipovaných 15 evakuačných 

stredísk. Súčasťou evakuácie je aj odborné zabezpečenie: poriadkové a bezpečnostné, 

dopravné, zdravotné a zásobovacie. Dokumentácia pre evakuáciu obyvateľstva je priebežne 

aktualizovaná. 

• plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany. Prostriedky individuálnej ochrany sú 

ošetrované v zmysle platných predpisov a pokynov Obvodného úradu Bratislava pracovníkmi 

Útvaru krízového riadenia (ÚKR). 
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• plán ukrytia obyvateľstva pre ukrytie obyvateľstva slúži 57 ochranných stavieb (krytov) 

a 1523 jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. V ochranných stavbách sa 

periodicky vykonávajú revízie elektrických zariadení, filtračno-ventilačných zariadení 

a tlakových nádob.  

 

              Prehľad zberných miest, ktoré plnia funkciu evakuačných stredísk:               

EST 

č. 
Objekt Ulica Telefón 

1. CULTUS – DK Ružinov  Ružinovská 28 4342 7055 

2. Štadión Trnávka Nerudova 8 4342 5701 

3. 
Štadión Prievoz Rapid 

Telocvičná 11 4329 3489 

4. Športový areál Drieňová 11/A 4333 7984 

5. 
Ružinovský domov seniorov 

Sklenárova 14 534 110 66 

6. Domov dôchodcov Pažítková 2 4333 9045 

7. ZŠ Borodáčova Borodáčova 2 4363 0904 

8. ZŠ Drieňová Drieňová 16 4333 5222 

9. ZŠ Kulíškova Kulíškova 8 5596 9950 

10. ZŠ Medzilaborecká Medzilaborecká 11 4363 1084 

11. ZŠ Mierová Mierová 46 4329 2180 

12. ZŠ Nevädzová Nevädzová 2 4363 4801 

13. ZŠ Ostredková Ostredková 14 4341 5377 

14. ZŠ Ružová dolina Ružová dolina 29 5341 3278 

15. ZŠ Vrútocká Vrútocká 58 4329 3722 

           

Dokumentácia obrany štábu je spracovaná v zmysle platnej legislatívy a pravidelne sa aktualizuje. 

Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú v objektoch právnickej a fyzickej osoby, 

v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v ostatných stavbách vo 

vlastníctve, alebo v užívaní fyzických osôb. Túto činnosť vykonávajú zamestnanci z ÚKR a Obecný 

hasičský zbor Bratislava – Ružinov. 
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Útvar krízového riadenia vykonáva aj kontrolnú činnosť akcieschopnosti a činnosti Obecného 

hasičského zboru (OHZ).  

 

 

4.2.2  Hasičský zbor     

 

Obecný hasičský zbor bol zriadený v roku 1880. V súčasnosti má 26 členov, ktorí pôsobia v zásahovej 

jednotke. Práca hasičského zboru je zameraná na preventívnu a represívnu činnosť. 

 

Preventívna činnosť je zameraná na: 

• preventívne protipožiarne kontroly - vykonávajú sa v objektoch právnickej a fyzickej osoby, 

v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v ostatných stavbách vo 

vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. 

• prednášky na tému požiarna ochrana a praktické ukážky na základných a materských školách, 

mediálne výstupy v lokálnej televízii 

 

Represívna činnosť je zameraná na: 

• Hasenie požiarov, práce pri povodniach, živelných pohromách a odstraňovaní ich následkov. 

 

Obecný hasičský zbor disponuje okrem bežnej zásahovej techniky a vyhradených technických 

zariadení aj člnom a vyškolenou posádkou na vodnú záchranu. Zbor sídli na Mierovej ulici č. 89 

v Bratislave. 

 
 
4.3 Technická a environmentálna infraštruktúra 
 
4.3.1 Životné prostredie   

 
Životné prostredie má v mestskej časti Bratislava – Ružinov na starosti odbor regionálneho rozvoja a 

životného prostredia. Zabezpečuje starostlivosť o zeleň, údržbu verejných priestranstiev, kosenie 

trávnikov, rezy stromov a kríkov, má na starosti detské ihriská, chov spoločenských zvierat v oblasti 

starostlivosti, evidencie, riešenia sťažností  a pod. 

Z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia je pri ochrane prínosná hlavne výsadba zelene a jej 

zachovanie v rámci parkov, vnútroblokov a izolačnej zelene na hlavných dopravných uzloch. Dôležitým 

prvkom je aj vytváranie a obnova cestnej zelene – tvorenie zelených plôch, nie len ako ochrannej zelene 

ale aj ako izolačnej a protihlukovej bariéry. 

 
Ovzdušie: 

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia má automobilová doprava. Významným druhotným zdrojom 

znečistenia ovzdušia v meste je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických 

činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. 

 

Vodovod: 

Na území mestskej časti sa nenachádza žiadny aktívny vodný zdroj pre zásobovanie obyvateľstva 

pitnou vodou. Vodný zdroj v Podunajských Biskupiciach bol po havárii v roku 1971 odstavený a ako 
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náhrada za tento zdroj bol vybudovaný vodovod Kalinkovo - Bratislava. Vodné zdroje pre mestskú časť, 

VZ Kalinkovo a VZ Šamorín sa nenachádzajú na území mestskej časti a sú v prevádzke Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. Bratislava.  

 

Kanalizácia: 

Územie mestskej časti je napojené na ľavobrežný systém verejnej kanalizácie mesta. Verejná 

kanalizácia je napojená na Ústrednú ČOV vo Vrakuni, kde sa po prečistení vody vypúšťajú do Malého 

Dunaja. Cez územie mestskej časti sa prepravujú aj odpadové vody z iných mestských častí na území na 

ľavom brehu Dunaja. Na území mestskej časti sú územia, ktoré ešte nemajú vybudovanú kanalizáciu, 

pri čom budovanie kanalizácie má na starosti BVS. Ide o územia na Mierovej ulici, Parkovej ulici, Krajnej 

ulici a Bočnej ulici. Tieto komunikácie sú v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a následnú 

opravu resp. stavbu novej komunikácie je potrebné následne zabezpečiť z rozpočtu Magistrátu. 

Územia, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu a komunikácie sú v správe Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov sú nasledovné: Hrachová ulica, Nové záhrady I, III-VII, Stredná ulica, Vavrínová ulica –časť, 

Pálenisko. Mestská časť dlhodobo žiada o vybudovanie kanalizácie v týchto lokalitách, pričom v roku 

2014 bola do plánu realizácie naplánované vybudovanie kanalizácie na Parkovej ulici a Nových 

Záhradách 1. 

 

Odpadová infraštruktúra: 

Tvorba a hromadenie odpadov všetkých kategórií sa výrazne podieľa na celkovom stave životného 

prostredia, často aj s vysokým stupňom devastácie a ohrozenia. Správne nakladanie a hospodárenie s 

odpadom je preto dôležitým problémom a jeho riešenie má prioritné postavenie. Prevádzkovateľom 

zariadení na zneškodňovanie odpadov je Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy a zároveň zabezpečuje aj 

zber odpadu prostredníctvom spoločnosti OLO, a. s. Mestská časť Bratislava - Ružinov zodpovedá za 

čistotou a poriadok na zverených pozemkoch. V súvislosti s odpadom je mestská časť zodpovedná za 

čistotou poriadok na verejných priestranstvách. Obyvatelia v rodinných domoch veľmi negatívne 

vnímajú zrušenie separovaného tzv. vrecového zberu, mestská časť preto opakovanie požaduje návrat 

k nemu. 

Mestská časť Bratislava – Ružinov rieši aj pravidelne sa opakujúce skládky. Vyskytujú sa v lokalitách 

Zlaté piesky, Čierny les, v  záhradkárskych osadách, okolí Malého Dunaja a pod. Pozemky, ktoré sú 

v správe mestskej časti miestny úrad pravidelne odstraňuje, problémom sú skládky, ktoré sa 

nachádzajú na súkromných, alebo nevysporiadaných pozemkoch. Pri vzniknutých skládkach na 

súkromnom pozemku musí  Okresný úrad vydať rozhodnutie v zmysle Zákona o odpadoch č. 223/2001. 

Na základe konania o pôvodcovi odpadu vydáva rozhodnutie o tom, kto vzniknutú skládku zlikviduje. 

V sporných prípadoch to miestny úrad Bratislava – Ružinov rieši v spolupráci s dobrovoľníkmi 

z občianskych združení alebo aktivistami (napr. Zelená hliadka) 

 Mestská časť Bratislava – Ružinov v rámci svojich právomocí zabezpečuje dočisťovanie verejných 

priestranstiev. Začala tiež realizovať separovaný zber ako jedna z prvých vôbec v rámci Bratislavy. 

 

Negatívne faktory, prispievajúce k zhoršeniu zložiek a stavu životného prostredia:  

Ovzdušie, hluk: 

• subjekty pôsobiace ako zdroje znečistenia ovzdušia 

• komunikácie Tomášikova — Ružinovská, Gagarinova- Prievozská, Trnavská- Ivánska ul. 

• železničná trať 
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• električková trať 

• zdrojom hluku sú aj nízko letiace lietadlá 

 

 

Pôda, scenéria: 

• čierne skládky v záhradkárskych osadách 

 

Faktory a činnosti prispievajúce k zlepšeniu stavu životného prostredia: 

• celoplošná deratizácia vonkajších zelených plôch jarná, jesenná 

• akcia s veľkokapacitnými kontajnermi – formou triedeného zberu objemného odpadu v jarnom 

a jesennom období počas sobôt sú postupne na každom zo sídlisk pristavované veľkokapacitné 

kontajnery na vopred určené miesto – občania sú vopred oboznámení o pristavení kontajnerov 

• prevádzkovanie dočasného uloženia odpadov „Zberný dvor“ 

• vytvorenie tzv. „Zberných hniezd“ pre zber separovaného odpadu 

• odvoz veľkorozmerného odpadu z dočisťovania verejného odpadu 

• rezy a údržba drevín v intraviláne mestskej časti 

• revitalizácia vnútroblokov a predzáhradiek 

• stredisko environmentálnej výchovy 

 

Elektrina: 

Mestská časť je plne elektrifikovaná. 

 

Zásobovanie teplom: 

Mestská časť Bratislava - Ružinov je vykurovaná z okrskových a blokových kotolní. Menšie sídelne celky 

a priemyselné areály a administratívne budovy sú zabezpečené teplom pomocou decentralizovaných 

domových alebo blokových kotolní. Ako palivová základňa prevažnej časti týchto zdrojov slúži zemný 

plyn. 

 

Plynofikácia: 

Mestská časť Bratislava - Ružinov je zásobovaná plynom stredotlakovými i nízkotlakovými plynovými 

rozvodmi 

 

Telekomunikačné siete: 

Pokrytie signálom rôznych telekomunikačných sietí je dostatočné.  

 
 
4.3.2 Starostlivosť o zeleň 

 
Zeleň a životné prostredie je veľmi dôležitým faktorom pre ľudí žijúcich vo veľkomeste. Kvalita 
životného prostredia je pridanou hodnotou bývania. Práve pre množstvo verejnej zelene, parkov, 
sadov a relatívne nízkej hustoty obyvateľstva je Ružinov vyhľadávanou lokalitou na bývanie. 
Najvýznamnejšiu časť zelených plôch predstavuje sídlisková zeleň. Zväčša bola budovaná v rámci 
komplexnej bytovej výstavby (KBV) v rokoch 1960 až 1989. Úroveň zelene v panelových sídliskách je 
odrazom toho, ako bola budovaná a následne udržiavaná. Mnohé dreviny boli vysádzané 
nekoncepčne, bez ohľadu na inžinierske siete a v tesnej blízkosti obytných domov. V niektorých 
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prípadoch pri dokončení bytových jednotiek v rámci kolaudácie nebola ešte dokončená občianska 
vybavenosť ako aj zeleň. Noví obyvatelia cítili potrebu dotvoriť zeleň v sídliskách, vo svojom 
bezprostrednom okolí vysádzali kry a dreviny bez ohľadu na ich rastové veľkosti, druhovú skladbu 
a ich vhodnosť . Dnes sú z tejto výsadby veľké stromy, čo je pre Ružinov veľkým plusom, ale na druhej 
strane rastú tieto dreviny často veľmi blízko domov, čím poškodzujú základy a fasádu domov, svojím 
tienením prinášajú diskomfort obyvateľom na spodných podlažiach a tienenie v konečnom dôsledku 
často spôsobuje aj vlhnutie budov a vznik plesní, preto je potrebné investovať veľké finančné 
prostriedky na ochranné rezy týchto drevín tak, aby sa zachovala ich pôvodná funkcia, ale aby 
zároveň nespôsobovali obyvateľom škodu na majetku a zdraví. 

Pre verejnú sídliskovú zeleň je dôležitý rozbor faktorov (ako je tvarovanie drevín, zavlažovanie, ich 
výsadba a rez), ktoré v neposlednej miere ovplyvňujú kvalitu rastu drevín a aj ich estetickú funkciu. 

K obmedzujúcim faktorom pri tvorbe nových plôch zelene v súčasnej  dobe patrí  , parkovacích miest 
a garážových domov, rozmiestnenie inžinierskych sietí (najmä optické káble).  

Z uvedeného dôvodu je potreba najmä obnova a revitalizácia pôvodných a zdevastovaných  plôch 
zelene aj z hľadiska ochrany hluku z dopravy a emisnej zaťaženosti z cestnej dopravy. 

V oblasti tvorby Mestská časť Bratislava-Ružinov realizuje predovšetkým  revitalizácie zelených plôch 
v sídliskovej zeleni. Tieto aktivity zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu sadovej úpravy na danej parcele. 
Sú to nákladné operácie spojené s výrubom starých, chorých a suchých stromov, ošetrením 
perspektívnych drevín, výsadbou nových stromov a krov a výmenou trávnika.   

Okrem bežnej údržby a starostlivosti o zeleň prešli revitalizáciou: 

• vnútrobloky: Gemerská – Trenčianska, Budovateľská – Kulíškova, Budovateľská – Kulíškova – 

Súťažná, Revúcka – Pavlovova, Jégeho - Palkovičova 

• revitalizácia zelene - Komárnická, Rozmarínová, Kupeckého, Dulovo námestie  

• revitalizácia parku Ružová dolina – Miletičova ulica 

 

Kompletnou revitalizáciou prešli aj detské ihriská: 

• detské ihrisko Svidnícka 

• detské ihrisko Biocentrum 

• detské ihrisko Ondrejovova 

• detské ihrisko Rumančeková 

• detské ihrisko Rezedová 

• detské ihrisko Kašmírska 

• detské ihrisko Vietnamská 

• detské ihrisko Hraničná 

• detské ihrisko Budovateľská 

• detské ihrisko Miletičova (Ružová dolina) 

• detské ihrisko Bajzova 

• detské ihrisko Kaštieľska 

 
Revitalizácie mnohých priestranstiev sú problematické pre nedoriešené majetko - právne vzťahy. Na to, 
aby mohla prebehnúť revitalizácia priestranstva musí mať Mestská časť Bratislava – Ružinov pozemok, 
na ktorom sa revitalizácia plánuje, zverený do správy. V mnohých prípadoch je zverenie pozemkov do 
správy problematické, nakoľko veľa pozemkov v Ružinove nemá založené listy vlastníctva 
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4.4. Dopravná infraštruktúra  

 
Osobná hromadná doprava: 

Osobnú hromadnú dopravu zabezpečuje Dopravný podnik mesta Bratislavy formou mestskej 

hromadnej dopravy (MHD). Doprava je zabezpečovaná električkovou, autobusovou a trolejbusovou 

dopravou. 

 

Komunikácie miestneho významu: 

Hlavná komunikačná sieť - cesty I. a II. triedy sú v priamej správe Magistrátu Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a pri rekonštrukciách povrchov týchto komunikácií je Ružinov závislý 

od činnosti magistrátu. V priamej správe magistrátu na území Ružinova je 30,3 km ciest a 33,3 km 

chodníkov. 

Komunikácie III. a IV. triedy sú zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov a postupne sú 

ich povrchy opravované. Zverených do správy mestskej časti Ružinov je 86 km ciest a 85,2 km 

chodníkov. 

Výmenou povrchu vozovky už prešli nasledovné ulice: 

• Šalviová ulica 
• Seberíniho ulica – časť 
• Babuškova ulica – časť  
• Papraďová ulica – časť 
• Ulica Maximiliána Hella 
• Táborská ulica 
• Wattova ulica 
• Ružová dolina – časť 
• Kladnianska ulica –časť  
• Kašmírska ulica 
• Azovská ulica 
• Medzilaborecká ulica 
• Solivarská ulica 
• Šťastná ulica  
• Hraničná ulica – v križovatke so Stachanovskou  

 
Chodníky: 

• Slowackého – 2 úseky 
• Kozmonautická 

 
 

Cyklistická doprava: 

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa venuje budovaniu cyklistických trás, ktoré sú dôležité pre 

nemotorovú dopravu. V budovaní cyklotrás je Ružinov závislý od Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré 

buduje hlavné cyklotrasy. Vedľajšie cyklotrasy mestskej časti Bratislava – Ružinov musia byť  

budované tak, aby sa napájali na hlavné cyklotrasy, inak by ich budovanie nemalo význam. 

Cyklotrasy v Ružinove vybudované Mestskou časťou Bratislava – Ružinov: 
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• Cyklotrasa Dr. Vladimíra Clementisa spája Ružinovskú ulicu  s Trnavskou ulicou. Napája 

cyklotrasy na Ružinovskej ulici, Ostredkovej ulici, Uránovej ulici a Drieňovej ulici 

• Cyklistická lávka spájajúca Slovnaftskú ulicu s Mlynskými nivami 

• Cyklotrasa spájajúca Ružinovskú ulicu s Drieňovou ulicou cez ulice Komárnická, Smolnícka, 

Svidnícka a Solivarská 

 

Cyklotrasy v Ružinove vybudované Hl. mestom SR Bratislava: 

• Cyklochodník na Ružinovskej ulici ide od Bajkalskej ulice po Astronomickú ulicu – 

ľavostranný chodník združený pre cyklistov a chodcov 

• Cyklochodník na Trenčianskej ulici spája Bajkalskú ulicu s Mlynskými nivami cez Trenčiansku 

ulicu a Košickú ulicu 

 

 

4.5 Sociálna infraštruktúra   

 

Vzhľadom na to, že v Ružinove žije približne 22 000 seniorov, je naším cieľom podpora efektívnej 

aktivizácie seniorov. Týmto sa snažíme predchádzať sociálnemu vylúčeniu tejto cieľovej skupiny 

a udržať kvalitu ich života.  Je predpoklad, že v nasledujúcich rokoch počet osôb v postproduktívnom 

veku ešte narastie a tým sa zvýši záujem o poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach 

opatrovateľskej služby. 

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov v roku 2011 zmenila spôsob organizovania zájazdov pre seniorov 

z týždenného  pobytu pri mori na jednodňové poznávacie a relaxačné výlety v SR, ČR, v Rakúsku, 

v Maďarsku. Vďaka mesačnej frekvencii jednodňových výletov a ich rôznorodému programu bolo 

možné rozšíriť celkový počet účastníkov a naplniť ich potreby. 

 

Pre seniorov sú v Ružinove pravidelne organizované  aj kultúrne a vzdelávacie podujatia, ktoré 

rozširujú možnosti aktivizácie seniorov: tančiareň, koncerty, vedomostné súťaže, vianočná večera pre 

osamelých seniorov, školenia, prednášky, príspevky na stravovanie a pod. 

  

Od roku 2013 je na miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov zriadená Linka sociálnej pomoci (t. č. + 

421 2 48 284 451) , ktorá poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým obyvateľom Ružinova 

a zvyšuje dostupnosť potrebných informácií. Ďalším komunikačným nástrojom je zriadená služba  

Direct sms, ktorá prostredníctvom  sms správ informuje seniorov o všetkých aktivitách 

organizovaných pre nich. 

 

Pre rodiny v hmotnej núdzi Mestská časť Bratislava – Ružinov organizuje detské letné tábory.  Ich 

prostredníctvom umožňuje aj deťom zo sociálne slabých rodín stráviť leto v detskom tábore a 

zároveň u nich podporuje pozitívnu motiváciu a zmysel pre komunitu. 

 

Keďže sa mestská časť snaží podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľov, poskytuje v súlade 

s rozpočtom mestskej časti nenávratné finančné príspevky svojim obyvateľom na:  

• zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi 

• zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze 
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• spoločné stravovanie dôchodcov v určených zariadeniach verejného stravovania  

• úhradu mimoriadnych liečebných nákladov 

• úhradu výdavkov súvisiacich s nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, najmä 

s narodením 2 a viac detí alebo úmrtím člena rodiny 

• úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti 

a zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa 

• úhradu nákladov spojených s letnými tábormi pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových 

a viacdetných rodín a nákladov na integračný pobyt pre ťažko zdravotne postihnuté deti so 

sprievodcom 

• úhradu výdavkov spojených s realizáciou zájazdu pre dôchodcov 

• pomoc pri vybavení osobných dokladov do výšky správneho poplatku na vybavenie 

občianskeho preukazu 

 

 

4.5.1 Domov dôchodcov  

 

Domov dôchodcov je zariadenie pre seniorov, ktoré bolo zriadené v roku 1974. Jeho   zriaďovateľom 

je mestská časť Bratislava – Ružinov. Sídli v budove na Pažítkovej ulici na sídlisku  Trávniky. Zariadenie 

má kapacitu 126 miest pre mobilných klientov v hotelovej časti s jednoposteľovými izbami a 70 pre 

imobilných klientov v lôžkovej časti. 

 

Hotelová časť je trojpodlažná budova, kde sú izby riešené bunkovým systémom. Na každej izbe je 

signalizácia k privolaniu opatrovateľského personálu. Lôžková časť je pre klientov, ktorí sú imobilní, 

menej pohybujúci sa, so zvýšenou opatrovateľskou starostlivosťou. Klienti obývajú jedno, dvoj 

a trojposteľové izby. 

 

V domove dôchodcov sa poskytuje celoročná starostlivosť na neurčitý čas podľa zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

 

Domov dôchodcov sídli v  40-ročnej budove, ktorá postupne musí prejsť komplexnou rekonštrukciou. 

V predchádzajúcom programovom období sa podarilo zrealizovať: 

V rámci budovania bezbariérovosti: 

• vybudovaná kúpeľňa asistovaného kúpania obyvateľov lôžkového oddelenia, ktorá teraz 

spĺňa všetky podmienky bezbariérovosti. Tento projekt bol ocenený aj v súťaži „Samospráva 

a Slovensko bez bariér 2010 – 2013“. 

 

Rekonštrukcia interiéru budovy: 

• zrealizovaná revitalizácia priestorov vstupnej haly 

• vymenený starý drevený strop za sadrokartónový 

• v priestoroch vstupnej haly, jedálne, knižnice a kaplnky výmena podlahového PVC 

• novým nábytkom je vybavená hala a jedáleň  

• namontovaný nový opticko – signalizačný systém 

• nové elektrické rozvody 
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Vyregulovanie tepla: 

• vo vstupnej hale výmena plastových okien 

 
 

 4.5.2 Ružinovský domov seniorov  

 

Ružinovský domov seniorov je zariadenie pre seniorov ktorého zriaďovateľom je mestská časť 

Bratislava – Ružinov. Sídli v dvoch budovách, a to na Sklenárovej ulici 14 a na Pivoňkovej ulici 2. 

 

Zariadenie pre seniorov na Sklenárovej ulici  14 s kapacitou 250 miest  sa nachádza v 12- poschodovej 

budove, v ktorej sú klienti umiestnení v 206 jednogarsónkach a v 22 dvojgarsónkach, ktoré obývajú 

prevažne manželské páry.  

 

Zariadenie pre seniorov na Pivoňkovej 2 s kapacitou 38 miest pre prevažne imobilných klientov  sa 

nachádza v objekte, ktorý je tvorený pavilónmi prízemnej budovy bývalých detských jaslí. Je 

obklopený záhradou s parkovou zeleňou. 

 

V Ružinovskom domove seniorov sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas 

podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“). 

 

Ružinovský domov seniorov ďalej : 

• zabezpečuje prevádzku detských  jaslí v priestoroch materskej školy,  MŠ Palkovičova ul. 11/A 

s kapacitou 58 miest. 

• prevádzkuje 5 denných centier (bývalých klubov dôchodcov), v ktorých sa zabezpečuje 

záujmová činnosť podľa zákona o sociálnych službách seniorom mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Ide o denné centrum na Páričkovej ulici 17, časť Nivy; Na úvrati 52, časť Trnávka, na 

Kaštieľskej 30, časť Prievoz, denné centrum Pošeň na Ružinovskej 28, časť Pošeň, denné 

centrum Zimná 1, časť Ostredky. Metodicky ich usmerňuje miestny úrad mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. 

• poskytuje podľa zákona o sociálnych službách seniorom mestskej časti Bratislava – Ružinov 

stravovanie v jedálni na Sklenárovej 14 a na Zimnej  1 a zároveň zabezpečuje rozvoz stravy do 

jedální  na Rezedovej ulici  3 a Na úvrati  52. 

 

Ružinovský domov seniorov postupne prechádza rekonštrukciou. V predchádzajúcom programovom 

období sa podarilo zrealizovať: 

V rámci humanizácie priestorov: 

• Zrealizovaná rekonštrukcia  2 spoločenských miestností na Sklenárovej ulici, miestnosti boli 

zároveň vybavené novým nábytkom 

• Zrekonštruované 4 pavilóny lôžkového oddelenia na Pivoňkovej ulici , oddelenia boli tiež 

vybavené novým nábytkom 

• Na Pivoňkovej ulici zriadená výdajňa stravy a spoločenská miestnosť 
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• Zrekonštruované garsónky na Sklenárovej ulici, rekonštrukcia sa podarila zrealizovať z dvoch 

tretín zo sponzorských darov 

• Na Sklenárovej ulici zriadená nová spoločenská miestnosť – kaviarnička 

V rámci budovania bezbariérovosti: 

• Vybudované 3 bezbariérové kúpeľne na Pivoňkovej ulici a 1 bezbariérová kúpeľňa na 

Sklenárovej ulici 

• Rekonštrukcia 2 výťahov na Sklenárovej ulici 

Vyregulovanie tepla: 

• Zrealizovaná výmena okien na 12 poschodovej budove na Sklenárovej ulici a na lôžkovom 

oddelení na Pivoňkovej ulici 

• Zrekonštruovaná strecha budovy lôžkového oddelenia na Pivoňkovej ulici 

• Zateplené schodiská na Sklenárovej ulici 

Rekonštrukcia interiéru budovy: 

• Z dôvodu zvýšenej potreby klientov zrekonštruované a rozšírené priestory práčovne na 

Sklenárovej ulici 

• Zrekonštruované hygienické miestnosti v stravovacej prevádzke na Sklenárovej ulici 

 

 
4.6 Kultúrna infraštruktúra   

 

Kultúru a život komunity zaisťuje Cultus Ružinov, a.s., je to spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je 

Mestská časť Bratislava – Ružinov. Jej úlohou je predovšetkým organizovanie podujatí pre mestskú 

časť. Vykonáva kultúrno – spoločensko – vzdelávacie aktivity pre všetky vekové a sociálne skupiny 

obyvateľstva v Ružinove. Zároveň spravuje Dom kultúry Ružinov a spoločenské domy na základe 

Zmluvy o komplexnom nájme majetku uzatvorenou medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 

a Cultusom Ružinov, a. s., schválenej miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

  

Na základe tejto zmluvy Cultus Ružinov a.s. zabezpečuje a vykonáva nasledovné aktivity: 

• príprava a organizácia kultúrnych podujatí: divadelné a filmové predstavenia, koncerty, 

výstavy a prehliadky 

• príprava a organizácia festivalov, súťaží, prehliadok, kvízov, príprava a organizácia 

spoločenských podujatí: zábavy, diskotéky, plesy  

• príprava a organizácia vzdelávacích aktivít: školenia, semináre, kongresy a kurzová činnosť 

• iné služby podľa spoločenskej potreby a rozhodnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Ružinov 

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnej, umeleckej a športovej a v oblasti služieb 

a obchodu 

• reklamná a propagačná činnosť 

 

Priestory Cultusu Ružinov a. s. : 

• Dom kultúry Ružinov 

• Spoločenský dom Nivy 

• Spoločenský dom Trávniky 

• Spoločenský dom Prievoz 
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Spoločenské domy zatiaľ prešli  len čiastočnými rekonštrukciami: 

• Čiastočná výmena okien na Dome kultúry Ružinov a Spoločenskom dome Nivy 

• Obnova podláh v prednáškových miestnostiach v Dome kultúry Ružinov 

• Oprava prednej fasády budovy na Spoločenskom dome Nivy 

• Výmena kotolne v Spoločenskom dome Trávniky 

 
 
4.7 Športové a rekreačné zariadenia   

 
Športové aktivity a zariadenia má v mestskej časti Bratislava – Ružinov na starosti Ružinovský 

športový klub. Je príspevkovou organizáciou zriadenou Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 

a jej hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju telovýchovy a športu medzi občanmi v Ružinove 

a vytvárať podmienky pre realizáciu mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na 

upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti. 

Ružinovský športový klub pripravuje a organizuje v spolupráci s mestskou časťou 

a v spolupráci s Cultusom Ružinov, a. s. športové a spoločenské podujatia zamerané najmä 

na deti a mládež. K najznámejším patria: 

• Ružinovské hodové slávnosti 

• Ružinovské športové prázdniny 

• Letný športový tábor  

• Miniolympiáda pre škôlkarov 

• Triatlon pre všetkých 
• Škôlka plávania 
• Škôlka korčuľovania 
• Škôlka lyžovania 
• Športová liga žiakov základných škôl a gymnázií 
• Športový deň seniorov  
• Spojme sa pre šport  
• Verejné korčuľovanie na ZŠ Vl. Dzurillu  
• Verejné korčuľovanie na mobilnej ľadovej ploche 
• Summer Sport Day  

 
Ružinovský športový klub neustále vytvára nové aktivity v snahe priviesť deti, mládež, ale aj 
širokú verejnosť k športu prostredníctvom zábavy a relaxu. 
 
Ružinovský športový klub má v správe niekoľko športových areálov: 

• Areál netradičných športov 
• Zimný štadión V. Dzurilu 
• Areál hier Radosť Štrkovec 

 

Športové areály postupne prešli niekoľkými rekonštrukciami: 
 
Areál netradičných športov: 
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• Zastrešenie a revitalizácia hokejbalového ihriska 
• Dodávka a montáž bočných plachiet na hokejbalovej hale 
• Dodávka a montáž umelého trávnika 

 
Zimný štadión V. Dzurillu 

• Svetelný nápis 
• Rekonštrukcia výmenníkovej stanice TUV, UK 
• Rekonštrukcia vzduchotechniky, ventilácie 
• Ozvučenie 
• Rekonštrukcia kabíny, šatní, sociálnych zariadení 

 
Areál hier Radosť Štrkovec: 

• Revitalizácia exteriéru 
• Modernizácia amfiteátra 
• Ozvučenie pódia 
• Modernizácia klubovne a interiérových priestorov 
• Výmena dverí za automatické 
• Audiovizuálna kocka, časomiera 
• Dobudovanie stolov na stolný tenis  

 
     

 

4.8 Bývanie  

 
Informácie sú zo Základných údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 zo Štatistického 

úradu Slovenskej republiky. 

Byty obývané – podľa typu kúrenia 

ústredné 
diaľkové 
kúrenie 

ústredné 
lokálne iné bez kúrenia 

25 734 4 481 2 145 18 

 
Byty obývané – podľa zdrojov energie využívaných na vykurovanie 

plyn elektrina kvapalné palivo pevné palivo iný žiadny 

22 945 1 162 712 146 1 447 1 150 

 
Byty obývané – podľa formy vlastníctva 

vlastné byty v 
byt. domoch 

byty vo vlst. 
rodin.domoch obecné byty 

družstevné 
byty iné 

30 561 2 000 311 580 3 134 

 
Byty obývané – podľa počtu obytných miestností 
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1 obytná 
miestnosť 

2 obytné 
miestnosti 

3 obytné 
miestnosti 

4 obytné 
miestnosti 

5+ obytných 
miestností 

3 423 9 021 22 153 3 106 1 182 

Byty obývané – podľa veľkosti obytnej plochy v m2 

< 40 40 - 80 81 - 100 100 +  

8 443 28 318 1 308 8 015 
 

 
Byty neobývané - podľa dôvodov neobývanosti 

zmena 
vlastníkov 

určené na 
rekreáciu 

nespôsobilé na 
bývanie 

z iných 
dôvodov 

0 29 20 571 

 
Domy obývané – podľa typu 

rodinné domy bytové domy  iné 

2 664 1 887 107 

 
Domy obývané – podľa formy vlastníctva 

Fyzické osoby štát obce 
iné právnické 

osoby 
kombinácia 
vlastníkov iné 

2 782 25 26 53 1 016 39 

 
Domy obývané – podľa obdobia výstavby 

do roku 1945 1946 - 1990 1991 - 2000 2001 a neskôr 

753 2380 215 456 

 
Domy neobývané – podľa dôvodov neobývanosti 

zmena 
vlastníkov 

určené na 
rekreáciu 

uvoľnené na 
prestavbu 

nespôsobilé na 
bývanie 

z iných 
dôvodov 

2 10 22 11 62 

 
Domy neobývané – podľa obdobia výstavby 

do r. 1945 1946 - 1990 1991 - 2000 2001 a neskôr  nezistené 

6 10 0 6 85 

 
Domy s nezistenou obývanosťou 

všetky 

12 

 
Obývané byty v bytových domoch – podľa celkovej podlahovej plochy bytu v m2 

< 40 40 - 80 81 - 120  120 + 

2 096 19 362 13 393 464 

 
Obývané byty v bytových domoch – podľa zásobovania vodou (vodovod) 
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v byte zo 
spoločného 

zdroja 

v byte z 
vlastného 

zdroja mimo bytu bez vodovodu 

29 455 196 97 6 

Obývané byty v bytových domoch – podľa vybavenosti domácností 

mobilný 
telefón 

osobný počítač 
/ notebook osobné auto 

19 972 14 209 11 604 

 
Obývané byty v bytových domoch – podľa pripojenia 

na pevnú 
telefónnu linku na internet 

14 816 13 358 

 
Obývané byty v rodinných domoch - podľa celkovej podlahovej plochy bytu v m2 

< 40 40 - 80 81 - 120  120 + 

31 500 1 409 612 

 
Obývané byty v rodinných domoch - podľa zásobovania vodou (vodovod) 

v byte zo 
spoločného 

zdroja 

v byte z 
vlastného 

zdroja mimo bytu bez vodovodu 

2 064 41 1 2 

 
Obývané byty v rodinných domoch – podľa vybavenosti domácností 

mobilný 
telefón 

osobný počítač 
/ notebook osobné auto 

1 686 1 306 1 289 

 
Obývané byty v rodinných domoch – podľa pripojenia 

na pevnú 
telefónnu linku na internet 

1 396 1 248 

 
 
 
 
5.  VZDELÁVANIE 
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom 9 základných škôl a 9 materských škôl s právnou 
subjektivitou. Od 1.7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zmien a doplnkov.  
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5.1 Školy a školské zariadenia 
 
Materské školy: 
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom 9 materských škôl s právnou subjektivitou  
s kapacitou 90 tried. Ich súčasťou sú elokované triedy (triedy sídliace v iných priestoroch – vysunuté 
pracoviská) Na účely zabezpečovania predškolskej výchovy prevádzkuje celkom 21 objektov: 

1. Materská škola Bancíkovej 2 
               - elokovaná trieda Exnárova 6 

2. Materská škola Štastná 26 
3. Materská škola Miletičova 37 

               - elokovaná trieda Gemerská 4 
4. Materská škola Piesočná 2 

              - elokovaná trieda Rádiová 52 
              - elokovaná trieda Západná 2 

5. Materská škola Prešovská 28 
               - elokovaná trieda Palkovičova 11/A 

6. Materská škola Pivonková 9 
               - elokovaná trieda  Astrová 5 
               - elokovaná trieda  Nevädzová 12 
               - elokovaná trieda Šalviová 5 

7. Materská škola Stálicová 2 
              - elokovaná trieda Haburská 6 

8. Materská škola Medzilaborecká 4 
              - elokovaná trieda Haburská 4 

9. Materská škola Velehradská 24 
              - elokovaná trieda Budovateľská 10 
              - elokovaná trieda Tekovská 7 a 9 
V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s platnosťou od 1.9.2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl. Od 
1.9.2009 zabezpečujú materské školy predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského 
vzdelávacieho programu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania 
je osvedčenie. 
 
 
Základné školy: 
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom 9 základných škôl s počtom 3741 zaškolených  
žiakov, s počtom tried 178 – údaj k 01. 09. 2014 
 

1. Základná škola Borodáčova 2 
2. Základná škola Drieňová 16 
3. Základná škola Kulíškova 8 
4. Základná škola Medzilaborecká 11 
5. Základná škola Mierová 46 
6. Základná škola Nevädzová 2 
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7. Základná škola Ostredková 14 
8. Základná škola Ružová dolina 29 
9. Základná škola Vrútocká 58 

 
Špeciálne triedy: 

• V základnej škole Kulíškova 8 sú v 1. – 4. ročníku vytvorené špeciálne triedy pre žiakov  
S poruchami reči. 

• ZŠ Borodáčova má špeciálne triedy pre deti s posunutou školskou zrelosťou, náznakmi 
dysgrafie a dyskalkúlie. 

 
Športové triedy: 

• V základnej škole Kulíškova 8 sú pre žiakov II. stupňa vytvorené športové triedy zamerané na  
športovú prípravu – atletika, športové hry, tenis a všeobecná športová prípava. 

• V základnej škole Ostredková 14 je od školského roka 2010/2011 v piatom ročníku otvorená 
športová trieda so zameraním na volejbal dievčat a od školského roka 2013/2014 tanečná 
trieda. 

 

Od 1. septembra 2008 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý umožnil školám podieľať sa na tvorbe 
školských vzdelávacích programov podľa predstáv a skúseností pedagogických zamestnancov, 
podmienok a profilácie školy, záujmu a potrieb žiakov i rodičovskej verejnosti. Riaditeľ školy je 
povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste. V zmysle uvedeného 
zákona žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy primárne 
vzdelanie a úspešným absolvovaní vzdelávania pre 2. stupeň základnej školy nižšie stredné vzdelanie. 
 
Školské jedálne: 
Pri všetkých vyššie uvedených základných školách sú zriadené školské jedálne, kde žiaci majú 
možnosť stravovania. Školská jedáleň poskytuje žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov.  
 
Školský klub detí: 
Pri všetkých základných školách v Ružinove mimovyučovacie činnosti podľa výchovných programov 
zabezpečujú školské kluby detí určené najmä žiakom I. stupňa. 
 
Základné školy zatiaľ prešli rozsiahlymi rekonštrukciami. Hlavné aktivity, ktoré boli zrealizované za 
obdobie rokov 2008 – 2014 na školách a školských zariadeniach: 

• Opravy striech 
• Zateplenie a oprava fasády na objektoch Základnej školy Nevädzová a Materskej školy 

Piesočná 
• Rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a plynových kotolní 
• Výmena okien a exteriérových dverí na základných a materských školách 
• Hydraulické a termostatické vyregulovanie všetkých budov materských a základných škôl 
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení na základných a materských školách 
• Obmena technologického vybavenia kuchýň na základných a materských školách 
• Revitalizácia športových areálov - Nevädzová 

  - Vrútocká 
  - Medzilaborecká 
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V Mestskej časti Bratislava – Ružinov pôsobia aj školy, ktoré nie sú v správe mestskej časti Bratislava – 
Ružinov. 
 
Súkromné materské školy: 

• Detské kráľovstvo – Zvolenská 23 
• Súkromná materská škola – Stálicová 2 
• Detský privátny klub – Haburská 4 

 
Súkromné materské centrum: 

• Materské centrum Hojdana – Haburská 2 
 
Základná škola s umeleckým zameraním: 

• Základná umelecká škola Exnárova 6  - štátna základná škola so zameraním na tanečný, 
výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor 

 
Súkromné základné školy s umeleckým zameraním : 

• Súkromná základná umelecká škola Prokofievova č. 5 –  pôsobí v podnájme Spoločenského 
domu Trávniky a v Dome kultúry Ružinov, v rámci svojich elokovaných pracovísk 
v materských a základných školách v Ružinove so zameraním na výtvarný a tanečný odbor 

• Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina, Ružová dolina 29 
 

Súkromné základné školy: 
• Súkromná základná škola pre deti s intelektovým nadaním, Bajkalská ulica č.20 
• Súkromná základná škola Ružová dolina, Ružová dolina č.29 – humanistická základná škola, 

s rozšíreným vyučovaním jazykov 
 
Cirkevná základná umelecká škola: 

• Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie, Chlumeckého 10 
 

Gymnáziá pôsobiace v Mestskej časti Bratislava – Ružinov: 
• Gymnázium Ivana Horvátha,  Ivana Horvátha 14 
• Gymnázium Metodova, Metodova 2 
• Spojená škola - Middle Years Program , Novohradská 3  
• Športové gymnázium Ostredková , Ostredková  10  
• Spojená škola-Gymnázium Tokajícka , Tokajícka 24 
• Gymnázium L. Novomeského - Tomášikova 2 

 
Cirkevné gymnázium: 

• Spojená škola (ZŠ a gymnázium) sv. Vincenta de Paul - Bachova 4 
 

Súkromné gymnázium: 
• Súkromné gymnázium v Bratislave – Bajkalská 20 

 
Špeciálne gymnázium: 

• Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím - Koceľova 26 
 
 
Stredné odborné školy: 

• Stredná odborná  škola chemická - Vlčie Hrdlo 50 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

41 
 

• Stredná odborná škola - Ivanská cesta 21 
• Stredná odborná škola - Svätoplukova 2  
• Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča  - Sklenárova 1 
• Stredná zdravotnícka škola  - Zahradnícka 44 
• Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva - Sklenárova 7 
• Stredná odborná škola  dopravná - Sklenárova 9 
• Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická - Drieňová 35 
• Stredná priemyselná škola dopravná - Kvačalova 20 
• Súkromná pedagogická a sociálna akadémia – Ružová dolina 29 
• Súkromná stredná odborná škola – Exnárova 20 
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6.  SWOT ANALÝZA  
 
 
Silné stránky Slabé stránky 

Školstvo: Školstvo: 

- dopravná dostupnosť škôl 

- vyvážená lokalizácia siete materských    

   a základných škôl v jednotlivých častiach    

   Ružinova 

- vybavenosť zariadení školského stravovania 

   modernými technológiami a prístrojmi 

- vysoká úroveň škôl a odbornosť          

   pedagogických zborov 

- trend zdravého životného štýlu propagovaný 

   školami a školskými zariadeniami 

- vysoká vzdelanostná úroveň obyvateľstva 

    

 - fyzická opotrebovanosť školských budov 

- nedostatok miest v materských školách 

- nedostatok parkovacích miest pred školami 

- nízka bezbariérovosť 

- deficit zariadení na likvidáciu bio odpadu 

- nevysporiadaná majetkoprávna štruktúra 

  nehnuteľností a pozemkov pod školami 

- veľký počet zaškolených detí v materských 

   školách z iných obcí s prechodným pobytom, 

   na ktoré nie sú poskytnuté finančné zdroje 

 

 

Šport: Šport: 

- dopravná dostupnosť existujúcich športovísk 

- veľký záujem o športové aktivity a o využívanie 

   športovísk 

- existencia Zimného štadióna Vl. Dzurillu 

 

 - fyzická opotrebovanosť športovísk 

- nedostatok parkovacích miest pred   

   športoviskami 

 

 

Kultúra: Kultúra: 

- bohatý kultúrno – spoločenský život, tradícia 

   kultúrnych podujatí  

- existencia kultúrnych zariadení, lokálnej TV a 

- fyzická opotrebovanosť budov a kultúrnych 

  zariadení 

- nízka bezbariérovosť 
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   lokálneho mesačníka   Ružinovské ECHO 

- dobrá dostupnosť kultúrnych zariadení 

- vzdelanostný potenciál obyvateľov Ružinova 

- dobre fungujúce vzťahy s partnerskými   

   mestami 

- nevysporiadaná majetkoprávna štruktúra 

   nehnuteľností a pozemkov pod kultúrnymi 

   zariadeniami 

 

 

Sociálna infraštruktúra: Sociálna infraštruktúra: 

 - 2 zariadenia pre seniorov s celkovou    

    kapacitou    406 miest 

- opatrovateľská služba poskytujúca sociálne   

   služby cca 200 občanom 

- podpora komunikácie so seniormi: direct sms,   

  linka sociálnej pomoci 

- podpora zotrvania seniorov v domácom   

   prostredí: poskytovanie domácej   

   opatrovateľskej služby, zabezpečovanie  

   domáceho tiesňového volania seniorov v ich  

   domovoch 

- podpora komunitného života seniorov:  

   zriadených 5 denných centier pre seniorov, 

- organizovanie poznávacích a relaxačných   

   výletov 

- organizovanie kultúrnych    a vzdelávacích  

   podujatí pre seniorov 

- organizovanie letných táborov pre deti z rodín 

   v hmotnej núdzi a integračné tábory pre   

   zdravotne ťažko postihnuté deti 

- vysoký podiel občanov v postproduktívnom  

   veku v porovnaní s celkovým počtom   

   obyvateľov v mestskej časti  

- stúpajúci počet evidovaných osôb z iných  

   regiónov SR na ohlasovni miestneho úradu  

   ako občanov bez domova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životné prostredie: Životné prostredie: 

 - areál Štrkoveckého jazera – ekologicky  

   významný areál 

- nevyhovujúca pasportizácia zelene 

- čierne skládky 
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- možnosti krátkodobej rekreácie – park  

  Biocentrum, Ružová dolina, Park A. Hlinku 

- postupné revitalizácie parkov a vnútroblokov 

 

 

 

- vysoká hluková záťaž z dopravy(diaľnica,  

   železnica, letisko) 

- nízke environmentálne povedomie obyvateľov 

- nedoriešené majetkovo právne vzťahy 

- degradácia územia v dôsledku nedokončených 

   rozsiahlych investičných projektov 

Územné plánovanie a rozvoj: Územné plánovanie a rozvoj: 

 - vnútromestský charakter väčšej časti   

   urbanizovaného prostredia 

- rôznorodosť stabilizovaných obytných území 

  od rodinných domov po viacpodlažné, resp. 

  vežové bytové domy 

- urbanistická rovnorodosť  

-pôvodná koncepcia resp. rozsah parkov,   

  zelených plôch sídlisk z 50. až 70. Rokov 20.   

  storočia s prítomnosťou mestských jazier 

  - „brownfields“ s potenciálom revitalizácie a 

   konvergencie, ul. 

- prítomnosť autobusovej stanice,   

  medzinárodného letiska s rezervou pre rozvoj  

   vo vzťahu k medzinárodnému letectvu, 

   rezerva pre rozvoj autobusovej dopravy v 

   lokalite Pálenisko 

- prítomnosť prístavov, ústrednej nákladnej    

  stanice železníc, potenciál pre rozvoj leteckých 

  zásielkových služieb  

- nateraz neurbanizované (nezastavané)   

  rozvojové funkčné plochy  

 

 - rozsiahle priemyselno – výrobné parky   

  a areály 

- „brownfields“ – bývalých priemyselných   

  areálov, s negatívami ako kontaminácia   

  podložia a zložité majetkovo – právne vzťahy, 

  nevhodná parcelácia  

- absencia verejného dopravného prepojenia 

  Letisko M. R. Štefánika – ŽSR, resp. absencia 

  Komplexného dopravného uzla verejnej    

  dopravy pre letiskové terminály  

- vysoká ustálenosť štruktúry vnútromestského 

  prostredia zamedzujúca nové stavebné zásahy 
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Dopravná a technická infraštruktúra: Dopravná a technická infraštruktúra: 
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 - na území mestskej časti sa nachádzajú všetky 

  druhy dopravy (cestná, letecká, vodná,   

  intermodálna), čím je dosiahnutá určitá miera 

  diverzifikácie dopravnej obsluhy 

- sieť miestnych komunikácií  1. – 4. triedy sa   

  napája na diaľnicu D1 

- na území mestskej časti sa nachádzajú všetky 

  druhy MHD a vo  výhľade je aj nosný systém  

  MHD 

- rozvoj cyklistickej dopravy prebieha podľa   

  spracovaných koncepcií 

- výstavba kanalizácie v neodkanalizovaných   

  územiach  

- celková obnova povrchov chodníkov III. a IV.      

  triedy 

- vysoká úroveň vybavenosti technickou 
infraštruktúrou (elektrina, plyn, voda, teplo)  

 

 

 

 

- nedoriešená koncepcia územného rozvoja  

  niektorých lokalít sa prenáša aj do dopravy  

- sieť komunikácií v staršej  

  zástavbe nevyhovuje svojim šírkovým   

  usporiadaním platným STN a neumožňuje  

  riešenie parkovacích kapacít v rámci    

  existujúcich plôch bez zásahu do zelene,   

  - prerušenie, resp. neukončenie softwérového   

  spracovania informačného systému pre   

  vyhradené parkovanie (GIS + Ipoint) 

- v severnej a východnej oblasti mestskej časti   

  sa nenachádzajú recipienty vhodné pre   

  výstavbu čističiek odpadových vôd 

- neuspokojivý stav miestnych komunikácií III.   

  a IV. triedy a chodníkov 

- nedostatok parkovacích miest a s tým  

  súvisiace problémy s neregulovaným  

  parkovaním 

- nedoriešené majetkovo – právne vzťahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príležitosti: Ohrozenia: 
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Školstvo: Školstvo: 

- rozšírenie kapacity materských škôl 

- debarierizácia prístupu školských budov 

- revitalizácia školských budov a školských  

  športových areálov 

- zabezpečovať potreby občanov v oblasti  

  celoživotného vzdelávania 

- zmena legislatívy v oblasti likvidácie odpadu  

  zo   stravovacích zariadení škôl, vysoká  

  finančná   náročnosť realizácie 

 

 

 

Šport: Šport: 

- rozšírenie siete športovísk 

- zabezpečovanie podmienok pre rôzne formy  

  športového vyžitia občanov  

 

 

 

- dlhodobo udržateľná efektívnosť prostriedkov  

  vynaložených na rozšírenie kapacity športovísk 

- finančná náročnosť zabezpečenia materiálovej  

  bázy a prevádzky športovísk 

- zhoršovanie úrovne fyzickej kondície detí  

  a dospelej populácie 

Kultúra: Kultúra: 

- zachovanie kontinuity kultúrnych  

  a spoločenských podujatí 

- udržiavanie kultúrnych tradícií 

- udržiavanie kontaktov s partnerskými 
mestami 

- zabezpečenie elektronickej ochrany  

  knižničného fondu 

- nákup biblioboxu 

- debarierizácia prístupu budov 

- rekonštrukcie objektov 

- finančná náročnosť zabezpečenia materiálovej  

  bázy a prevádzky knižníc a kultúrnych 
zariadení 

- finančná náročnosť obnovy budov 

- postupné miznutie miestnych tradícií 

 

 

 

 

  

Sociálna infraštruktúra: Sociálna infraštruktúra: 
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- zariadenia opatrovateľskej služby 

- podpora rozširovania opatrovateľskej služby 

- podpora telekomunikačných technológií pre  

   seniorov 

- absencia zariadenia opatrovateľskej služby 

- absencia krízového strediska pre ohrozené  

   matky s deťmi 

 

 

 

 

 

 

 

- nedostatočné kapacity v zariadeniach pre  

  seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.  

  mesta SR Bratislava 

- predpoklad   zvyšovania počtu občanov  

  v postproduktívnom veku v jednej časovej línii 

- v dôsledku zhoršovania ekonomickej situácie   

  nárast počtu rodín s deťmi v hmotnej núdzi,  

  - stúpajúci  počet krízových intervencií  

  s potrebou celoročného umiestnenia  

  v zariadeniach sociálnych služieb u osôb, ktoré  

  nedosiahli dôchodkový vek a sú zdravotne  

  ťažko postihnuté ako aj u bezdetných seniorov  

  pri náhlom trvalom zhoršení zdravotného  

  stavu, ktorí žijú osamelo a izolovane  

Životné prostredie: Životné prostredie: 

 - zveľaďovanie a udržanie plôch verejnej zelene  

  ako stabilizačného prvku vo vzťahu ku  

  klimatickým zmenám 

- regulácia územia územnoplánovacími  

  dokumentmi 

- využitie aktívneho vzťahu obyvateľov  

  k životnému prostrediu  

 

 - ohrozenie zásob podzemnej vody 

- staré environmenálne záťaže 

- znečisťovanie verejných priestorov  

  neprispôsobivými občanmi  

- vandalizmus a porušovanie verejného  

  poriadku 

- redukcia zelene v mestskej časti v dôsledku  

   zahusťovania mestskej časti 

Územné plánovanie a rozvoj: Územné plánovanie a rozvoj: 

- rozvoj distribučných a výrobných areálov bez  

  negatívneho dopadu na okolie  

- zachovanie Masarykovej kolónie, ako jednej  

  z pamätihodností Ružinova, rešpektovanie  

  zástavby rodinných domov v Prievoze 

- nevhodné  stavebné zásahy v obytnom území  

 nerešpektujúce   pôvodné charakteristické 
princípy zástavby 

- výrub zelene (stromov a krovín) z dôvodu  

  novej výstavby, resp. riadenia dopravných  
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- zachovanie charakteristických foriem zástavby 

- plochy s možným potenciálom obnovy resp.  

  rozvoja verejnej zelene (nová výsadba) 

- architektonická, územno-technická obnova  

  pôvodných výrobných areálov t. j.  

  „revitalizovanie brownfields“ s možným  

  zriadením nových zelených plôch 

- komplexná prestavba  

  autobusovej stanice, komplexné riešenie  

  dopravných a prestupných plôch v predpolí  

  Letiska M. R. Štefánika 

- zvýšenie kooperácie v oblasti  

  územného plánovania vo vzťahu mestská časť  

  – magistrát hl. mesta SR Bratislava(t. j. Odbor  

  RRaŽP vs. OÚRM, ODP atď.) 

  plôch a uloženia inžinierskych sietí 

- negatívny hospodársky vývoj vo výstavbe resp.  

  investovanie do nových investičných zámerov  

  na území „brownfieldov“ 

- negatívny vývoj pri presadzovaní projektu  

  TEN-T  a plánovaného napojenia letiska na  

  železničnú sieť 

- neregulovaná výška zástavby, absencia  

  výškovej regulácie podľa ÚPN hl. mesta SR  

  Bratislavy 

- nekoncepčné a nekomplexné riešenia novej  

  zástavby, t. j. výber a uskutočnenie nevhodnej  

  urbanistickej štruktúry pre rozvojové oblasti  

  mestskej časti 

 

Dopravná a technická infraštruktúra: Dopravná a technická infraštruktúra: 

- príprava výstavby R7 a časti okruhu D4  

- predpoklady pre rozvoj cyklistickej  

  dopravy: rovina s veľkým podielom plôch   

  zelene 

- Dopravný generel Hl.  mesta SR Bratislavy 

-  spracovaná koncepcia výstavby hromadných 

  garáží   

 

 

 

 

- obmedzené možnosti získania finančných  

  prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre  

  Bratislavu 

- Letisko M. R. Štefánika sa dostáva do kolízie  

  s východným rozvojom mesta – dopad na  

  rozvoj cestnej infraštruktúry 

- nadpriemerný záujem o výstavbu v mestskej  

  časti Bratislava – Ružinov sa prenáša do  

  nárokov na statickú dopravu 

- preťaženie cestnej dopravy (prejazd vozidiel  

  prichádzajúcich do a z Bratislavy za prácou) 
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7. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA 

 
 
 
7.1 Prioritná oblasť 1 - Investície do základnej infraštruktúry 

 
Technická infraštruktúra je jedným z kľúčových faktorov, od ktorej závisí aj kvalita bývania a jeho 

komfort. Významne ovplyvňuje ekonomický rozvoj a priestorové usporiadanie.  Neustále zlepšovanie 

stavu infraštruktúry má pozitívny vplyv aj na zvýšení atraktivity mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 
 
7.1.1 Zlepšenie kvality dopravy 

 
Na zlepšenie kvality cestnej siete sú určené nasledovné aktivity: 

 

1) Komplexná rekonštrukcia komunikácii III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

Kostru mestských komunikácií tvoria miestne komunikácie I.- IV. triedy. Do správy mestskej časti 

Bratislava – Ružinov sú zverené komunikácie III. a IV. triedy. Kompletné rekonštrukcie ciest sú 

potrebné najmä tam, kde je zlé podložie a zlé odvodnenie komunikácií. Týka sa to najstarších sídlisk 

mestskej časti – Trnávky a Prievozu. Niektoré komunikácie sú na týchto sídliskách bez obrubníkov, 

odvodnenie komunikácie buď chýba, alebo je riešené trativodom, čo je nepostačujúce. Rekonštrukcie 

takýchto povrchov komunikácií sú niekoľkonásobne drahšie, ako len bežné rekonštrukcie povrchov. 

Je však nutné k nim postupne pristupovať. 

Napríklad komunikácia : 

- Ružomberská ul. 

 

2) Rekonštrukcia povrchov komunikácii III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

Kostru mestských komunikácií tvoria miestne komunikácie I.- IV. triedy. Do správy Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov sú zverené komunikácie III. a IV. triedy. MČ postupne pristupuje k výmene 

celých povrchov komunikácií. 

 

Komunikácie plánované na výmenu povrchov v najbližšom období : 

LOKALITA KOMUNIKÁCIA  NÁVRH REALIZÁCIA 2014 
REÁLNE 

NÁKLADY 

Trávniky 
Papraďová 

výmena asfaltového 
krytu  

od Narcisovej po Nevädzovu - veľké 
množstvo výtlkov 

36 000,00 € 

Ostredky 
Polárna 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké množstvo výtlkov 32 400,00 € 

Nivy 
Tekovská 

výmena asfaltového 
krytu  

komunikácia z dvoch častí - povrch v 
dezolátnom stave 

10 800,00 € 

Ružová 
dolina 

Ružová dolina 
výmena asfaltového 

krytu  
2. časť od Klincovej po Záhradnícku - 

veľké množstvo výtlkov 
33 000,00 € 

Prievoz 
Stachanovská 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké nerovnosti na komunikácii 10 800,00 € 

Štrkovec 
Brestova 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké nerovnosti na komunikácii 34 800,00 € 
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Komunikácie plánované na výmenu povrchov plánovaná na roky 2014 – 2016- vypracovaná 

projektová dokumentácia (PD) : 

LOKALITA KOMUNIKÁCIA  NÁVRH Plánované na roky 2014 - 2016 
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY Z PD 

Trávniky 
Narcisová 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké množstvo výtlkov 78 628,00 € 

Trávniky 
Astrova 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké množstvo výtlkov 80 222,00 € 

Nivy 
Koceľova 

výmena asfaltového 
krytu  

od Bazovej po Svätoplukovu 18 978,00 € 

Nivy 
Trenčianska 

výmena asfaltového 
krytu  

v úseku od Spišskej po Miletičovu - 
zničený úsek 

161 456,00 € 

Trnávka 
Krasinského 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké množstvo výtlkov od Trnavskej 
po Rozmarínovu 

35 052,00 € 

Trnávka 
Banšelová 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké nerovnosti na komunikácii 83 976,00 € 

Pošeň 
Čmelíkova 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké množstvo výtlkov 39 966,00 € 

Starý Ružinov 
Ondavská 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké nerovnosti na komunikácii 67 293,00 € 

 

 

Komunikácie plánované na výmenu povrchov plánovaná na roky 2014 – 2016 - zatiaľ bez 

projektovej dokumentácie: 

LOKALITA 
KOMUNIKÁCIA  NÁVRH Plánované na roky 2014 - 2016 

PREDPOKLADANÉ 
NÁKLADY 

Trávniky 
Pažítková 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké množstvo výtlkov 46 000,00 € 

Trnávka 
Bencúrova 

výmena asfaltového 
krytu  

veľké nerovnosti na komunikácii 44 000,00 € 

 

 

3) Rekonštrukcia povrchov chodníkov v správe Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Rekonštrukcia je 

zameraná aj na bezpečnosť chodcov, chodníky neboli riadne rekonštruované od ich vybudovania. 

Nedostatok parkovacích miest spôsobil to, že autá parkujú na chodníkoch, čo sa podpísalo na ich 

zničení.  Z tohto dôvodu je taktiež potrebná výmena  celých povrchov chodníkov.  

 

Chodníky, ktorých oprava je už naplánovaná na rok 2014: 

Chodníky - celková oprava REÁLNE NÁKLADY 

 Šumavská ul.  – časť od Dohnanyho po novostavbu  na Šumavskej 8 253,60 € 

Ružova dolina – časť od Klincovej po Záhradnícku 15 505,20 € 

Nevädzova ul.– časť od Ďatelinovej po RETRO 17 373,60 € 

Brestova ul. 39 684,00 € 

Konopná ul.– časť od Konopná 39-Sysliu 12 128,40 € 

Bencúrova ul. 48 393,60 € 

Levická ul. - časť 8 071,20 € 

Ulica I. Horvatha 39 085,20 € 
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Chodníky, ktoré sú v zlom stave a ich oprava sa plánuje: 

Chodníky - celková oprava 

Ostredská ul. 

Súmračná ul. 

Bachova ul. 

Koperníkova ul. 
 

 

4) Zvýšenie počtu parkovacích miest - vybudovanie parkovísk. Mestská časť Bratislava – Ružinov chce 

zvýšiť počet parkovacích miest aj na nevyužitých spevnených plochách, ako sú napríklad miesta 

bývalých prašiakov. Väčšie parkoviská budú budované na nevyužitých plochách mestskej časti. 

       Napríklad: 

Parkovacie miesta v počte 22 par. miest na Medzilaboreckej ul. – v roku 2013 vydané územné 

rozhodnutie. 

Parkovacie miesta v počte 27 par. miest na Jégého ul. – v r. 2013, bola  spracovaná PD pre územné 

rozhodnutie. 

5) Zvyšovanie počtu parkovacích miest zmenou organizácie dopravy podľa potrieb nárokov na statickú 

dopravu. 

 

6) Parkovacia politika – vzhľadom na veľké množstvo nerezidentov v Ružinove, ktorí počas dňa parkujú  

v Ružinove je v  Ružinove nedostatok parkovacích miest. Túto problematiku je potrebné riešiť 

v súčinnosti s Hlavným mestom SR Bratislava. Mestská časť Bratislava – Ružinov sa aktívne zapája do 

tvorby parkovacej politiky. Súčasný návrh parkovacej politiky nerieši problematiku vo vnútroblokoch 

a na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch. Cieľom mestskej časti je, aby rezidenti mali 

parkovacie miesta, ktoré budú cenovo zvýhodnené. Napríklad: parkovacia karta za symbolický 

poplatok. 

 

7) Budovanie cyklistických trás miestneho významu s napojením na cyklistické trasy mestského 

významu. Cyklotrasy mestskej časti Bratislava – Ružinov sa musia napájať na cyklotrasy hlavného 

mesta, je potrebné ich spájať ich a vytvárať tak komplexné cyklotrasy pre cyklistov. 

 Napríklad : 

- Bystrého – I. Horvátha  : spojnica medzi Gagarinovou a Ružinovskou cez   Bystrého Borodáčovu a 

I.Horvátha 

- Drieňová : spojnica medzi Tomášikovou – Uránovou  

- Pivoňková : spojnica medzi Gagarinovou a Ružinovskou cez Sedmokráskovú 

-  Nevädzová : spojnica medzi Tomášikovou a Ružinovskou cez Nevädzovú a Sedmokráskovú  
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8) Stavebná úprava existujúcich chodníkov na bezbariérové. 

8)9) Úprava existujúcich prechodov pre chodcov v blízkosti školských a predškolských zariadení v rámci 

zvýšenia bezpečnosti.  

 

Možné zdroje financovania: 

- Hlavné mesto SR Bratislava (podľa kompetencie) 

- rozpočtové prostriedky Mestskej časti Bratislava - Ružinov  

- súkromné zdroje na základe zmluvy o spolupráci 

- Bratislavský samosprávny kraj 

-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 

- IROP -  Integrovaný regionálny operačný program 
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7.1.2 Rozvoj mestskej časti a príprava územných plánov zón na podklade ÚPN hl. mesta SR      
           Bratislavy 
 
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a doplnkov vytvára predpoklady pre 

formovanie vnútromestského prostredia mestskej časti Bratislava – Ružinov s cieľom zvýšenia kvality 

urbanizovaného priestoru a prostredia pre skvalitnenie života obyvateľov mestskej časti. Hlavný 

dôraz pri uvedenom procese predstavuje ochrana hodnôt kultúrneho dedičstva a prírodného 

prostredia. Základný územnoplánovací dokument, t. j. ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, reprezentuje 

komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využívanie stanovených území v rámci Bratislavy, 

pričom zosúlaďuje záujmy, činnosti a jednotlivé územnoplánovacie ciele ovplyvňujúce rozvoj 

mestskej časti, životné prostredie a ekologickú stabilitu dotknutých urbánnych štruktúr. Ustanovenie 

podrobných zásad a regulatívov priestorového usporiadania, funkčného využívania územia verejné 

dopravné a technické vybavenia  resp. vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby a iné prináleží 

návrhu a tvorbe územných plánov zón. Z uvedeného dôvodu je prioritou mestskej časti Bratislava – 

Ružinov príprava a tvorba územných plánov zón, ktoré dávajú predpoklad regulovaného rozvoja a 

jasné mantinely pre potenciálnu výstavbu resp. revitalizáciu jestvujúcich vnútromestských urbánnych 

sústav a celkov.  

Zoznam územnoplánovacích aktivít na území mestskej časti, ako vypracovanie Územných plánov zón 

(ďalej len „ÚPN – Z“)  pre uvedené lokality, ktoré sú významné resp. do budúcna dotknuté 

investičnými aktivitami zo zámerom výstavy: 

• ÚPN-Z Štrkovecké jazero – obstaranie je prioritou mestskej časti do r. 2014 

- prípravné práce, prieskumy a rozbory ukončené v r. 2013, v marci 2014 schválené zadanie 

• ÚPN-Z Bajkalská, Drieňová – obstaranie je prioritou mestskej časti do r. 2014 

- prípravné práce, prieskumy a rozbory ukončené v r. 2013, v marci 2014 schválené zadanie 

• ÚPN-Z Bajkalská roh – obstaranie je prioritou mestskej časti do r. 2014 

- prípravné práce, prieskumy a rozbory ukončené v r. 2013, v marci 2014 schválené zadanie 

• ÚPN-Z Trnávka – Stred, výsledný návrh – s predpokladom ukončenia v r. 2014 

- pripravený a prerokovaný návrh, v r. 2014 preskúmanie súladu podľa § 25 stavebného 
zákona 

• ÚPN-Z Trnávka Krajná – Bočná, – s predpokladom ukončenia v r. 2014 

- pripravený a prerokovaný návrh, v r. 2014 preskúmanie súladu podľa § 25 stavebného 
zákona 

• ÚPN-Z Cvernovka – obstaranie je prioritou mestskej časti do r. 2016 

- v r. 2014 oznámenie o začatí obstarávania 

• ÚPN-Z Líščie nivy – Palkovičova – obstaranie je prioritou mestskej časti do r. 2016 
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• ÚPN-Z Miletičova – obstaranie je prioritou mestskej časti do r. 2016 v prípade ukončenia 

jednej s aktuálne obstarávaných územných plánov zón (napr. ÚPN-Z Trnávka – Stred, ÚPN-Z 

Krajná – Bočná v r. 2014) 

• UPN-Z OStredky 

ÚPN-Z určené na obstaranie predovšetkým v priestoroch centra hlavného mesta a jeho kontaktných 

územiach, v centrálnych zónach jednotlivých mestských častí a v potenciálnych rozvojových 

územiach: 

1. ÚPN-Z Mlynské nivy – Západ 

2. ÚPN-Z Mlynské nivy – Východ 

3. ÚPN-Z Pálenisko – Domové role 

4. ÚPN-Z Prievoz (v zmysle záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy) 

5. ÚPN-Z Trnávka Ivánska cesta, Z dôvodu neúspešnosti pri presadzovaní lokálnych (t. j. z úrovne 

mestskej časti) územnoplánovacích aktivít na úroveň hlavného mesta spôsobom prípravy 

urbanistických štúdií, tie nie sú do budúcna prioritou mestskej časti Bratislava – Ružinov. Dôraz, vo 

vzťahu k účelnosti, pre mestskú časť predstavujú prípravy územných plánov zón. 

 

7.1.3 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

 

Obecný hasičský zbor sídli v historickej budove, ktorá nie je vybavená kanalizáciou ani dostatočnými 

priestormi na garážovanie zásahových vozidiel a inej špeciálnej techniky. Cieľom rekonštrukcie 

a modernizácie hasičskej zbrojnice je skvalitniť prácu dobrovoľného hasičského zboru. 

 

Na zlepšenie kvality v oblasti skvalitnenia služieb hasičov sú určené nasledovné aktivity: 

1. dostavba sociálneho zariadenia 

2. dostavba šatní 

3. dostavba dvojgaráže 

4. rekonštrukcia obytných priestorov 

5. rekonštrukcia prednej fasády 

6. zateplenie bočnej a zadnej fasády 

 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- rozpočet mestskej časti  Bratislava - Ružinov  

- grantové prostriedky 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie 

- IROP -  Integrovaný regionálny operačný program 
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7.2 Prioritná oblasť 2 - Kvalita životného prostredia 

 

Kvalita životného prostredia je dôležitým faktorom atraktívností mesta z hľadiska obytných a 

rekreačných funkcií. Okrem praktických činností na zlepšenie stavu životného prostredia (ako 

revitalizácie mestskej zelene) plánujeme  aj osvetové kampane. Dôležitá je tiež priama participácia 

obyvateľov na zlepšovaní životného prostredia. 

Mestská časť Bratislava – Ružinov zapája obyvateľov do obnovy verejných priestranstiev, obyvatelia sa 

pod odborným dozorom učia, ako je možné skvalitniť si, ochraňovať a udržiavať vlastné životné 

prostredie. Táto participácia sa priamo odráža aj v následnej starostlivosti a ochrane zrevitalizovaných 

priestranstiev, čo zvyšuje dlhodobosť takýchto projektov. 

Preto bude dôležité aj naďalej informovať verejnosť o možnostiach ochrany jednotlivých zložiek 

životného prostredia a možnosti zapojenia sa do rôznych čiastkových aktivít. 

 

 

7.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev 

  

Pre zvýšenie ekologickej stability územia je potrebné obnoviť pôvodnú štruktúru krajiny. Ružinov sa 
nachádza na území bývalého lužného lesa s bohatým výskytom vodného vtáctva a rôznych 
obojživelníkov. V pôvodných výsadbách rástli najmä javory (Acer platanoides, Acer campestre), jelše 
(Alnus glutinosa), brezy (Betula), hraby (Carpinus),  jasene (Fraxinus excelsior), orechy (Juglans regia), 
čremchy (Padus), topole (Populus nigra, P. alba), vŕby (Salix alba, S. caprea), lipy (Tilia cordata, T. 
platyphyllos) a bresty (Ulmus carpinifolia). Časť týchto lesov zostala zachovaná v chránenej krajinnej 
oblasti Dunajské luhy.  

Najväčšie obytné súbory v Ružinove vznikli v 60. rokoch minulého storočia. Najprv sa postavili bytové 
domy, postupne pribúdala infraštruktúra a komunikácie. Postupne sa často, aj s pomocou obyvateľov 
vysádzali dreviny a zakladali trávniky.  

V pôvodných výsadbách v Ružinove spred 40 rokov sa používali najmä javory (Acer platanoides, 
psedoplatanus, sacharinum) lipy (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), jasene (Fraxinus 
excelsior, F. ornus, F. pensylvanica), javorovce (Negundo aceroides), duby (Quercus robur, Q. rubra, 
Q. petraea), brest (Ulmus carpinifolia), brestovec (Celtis occidentalis), z ihličnanov najmä borovice 
(Pinus nigra, P. sylvestris, P. strobus, P mugo),  smreky Picea pungens, P. omorika) a tis (Taxus).  Veľa 
topoľov (Populus nigra, P. alba, P. Simonii), mirabeliek (Prunus cerasifera) a briez (Betula) sa v tomto 
období vysadilo ako dočasná výplň. Tieto pomerne krátkoveké stromy v súčasnosti prichádzajú do 
obdobia starnutia a nahrádzajú sa  novými mladými drevinami. Pri výbere drevín pre oblasť Ružinova 
sa naďalej v hojnej miere osvedčujú domáce druhy -  javory (Acer), lipy (Tilia), jasene (Fraxinus), duby 
(Quercus), vŕby (Salix) a z ihličnanov najmä borovice (Pinus) a tis (Taxus). Popri nich sa používajú 
osvedčené introdukované dreviny (dreviny, ktoré pôvodne nepochádzajú zo strednej Európy) – 
brestovec západný (Celtis occidentalis), smrek pichľavý (Picea pungens) a smrek omorikový (Picea 
omorika). 

Pri tvorbe sadových úprav musíme rešpektovať nielen uvedené estetické požiadavky na dreviny, ale 

aj nároky jednotlivých rastlinných druhov na pôdne, svetelné, teplotné, mikroklimatické podmienky 

a vlahu. Pri výbere drevín do sadových úprav v Ružinove v prvom rade zisťujeme možnosť  použitia 

pôvodných druhov lužného lesa, ako sú javory (Acer platanoides, A. campestre), jelše (Alnus 
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glutinosa), hraby (Carpinus betulus),  jasene (Fraxius excelsior), orechy (Juglans regia), vŕby (Salix 

alba, S. caprea), lipy (Tilia cordata, T. platyphyllos) a bresty (Ulmus carpinifolia).    

Viac zelene bude mať okrem ekologického prínosu aj pozitívny efekt na estetiku krajiny a zníži 

nepriaznivé vplyvy počasia.  

 

Naplánovaná revitalizácia verejných priestranstiev: 

1. rekonštrukcia Papánkovho námestia 

2. revitalizácia parku A. Hlinku   

3. revitalizácia vnútrobloku Ružová dolina 2. etapa 

4. revitalizácia zelene vo vnútrobloku na Svätoplukovej, Páričkovej a Velehradskej 

5. revitalizácia ďalších vnútroblokov (napr. Kupeckého – Dohnányho – Šumavská...) 

6. revitalizácia parkov, parčíkov  a parkových plôch ( napr., park Kvetná – Viktorínova, Wattova, 

Luhačovická, Krasinského) 

7. revitalizácia cestnej zelene pri cestách 2. a 3. triedy a stromoradí pri peších zónach (napr. 

lokalita Trnávka, Prievoz, Nivy ,Pošeň ....) 

8. revitalizácia verejného priestranstva, napr. na Sedmokráskovej ulici  

9. vytváranie plôch pre voľný výbeh psov 

 

Naplánované revitalizácie detských ihrísk: 

1. rekonštrukcia detského ihriska na Sedmokráskovej ulici 

2. ekonštrukcia detského ihriska v lokalite Ostredky – detské ihrisko Súmračná 

3. rekonštrukcia detského ihriska v lokalite Štrkovec – detské ihrisko Medzilaborecká 

4. rekonštrukcia detských ihrísk Raketová, Jadrová a Haburská 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- grantové programy 

- IROP -  Integrovaný regionálny operačný program 

- OP Životné prostredie 

 

 

7.2.2 Zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov – Stredisko environmentálnej výchovy 

 

Zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov prostredníctvom projektov, letákov a omaľovánok pre 

deti z  MŠ.  Prístupnou formou sprostredkovávané posolstvo obyvateľom, ako sa správať ku svojmu 

okoliu, k životnému prostrediu s ohľadom na základné princípy udržateľného rozvoja. Informačné 

a propagačné aktivity pre oblasť ochrany prírody a krajiny – vybudovanie náučných chodníkov 

a informačných tabúľ. 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- Environmentálny fond 
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7.2.3 Likvidácia tzv. čiernych skládok odpadu 

 

Likvidácia čiernych skládok odpadu, ktoré znečisťujú životné prostredie, často vznikajú v okrajových 

častiach obce. Potrebné je likvidovať ich už v zárodku, aby nevznikali veľké skládky. V tomto je dôležitá  

aj súčinnosť mestskej polície, ktorá ich mestskej časti pomáha monitorovať. 

 

Možné zdroje financovania: 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- OP Životné prostredie 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

 
 
7.3 Prioritná oblasť 3 – obnova a rozvoj školskej infraštruktúry 

 

V dôsledku legislatívnych zmien a na základe Štatútu hl. mesta SR Bratislavy prešla v roku 2002 na  

Mestskú časť Bratislava - Ružinov zriaďovateľská pôsobnosť k materským školám (MŠ), základným 

školám (ZŠ) a školským zariadeniam (školské kluby detí,  školské jedálne na území Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. 

Inštitút škôl a školských zariadení je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorej úlohou je 

poskytovať  určitý stupeň výchovy a vzdelania. Škola tvorí dôležitú súčasť života mestskej časti pri 

zabezpečovaní komplexného  systému starostlivosti o dieťa. Samospráva vo vzťahu k základným 

školám s právnou subjektivitou plní tieto základné funkcie: koordinuje a zabezpečuje poradenstvo, 

metodické vedenie a kontrolu činnosti školy, riaditeľa a rady školy, zabezpečuje finančné, 

materiálovo-technické a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzku, 

odstránenie havárií, starostlivosti o školské objekty, poskytuje metodické vedenie riaditeľom. 

Materské školy a školské zariadenia sú originálnou kompetenciou samosprávy. Mestská časť 

Bratislava - Ružinov ako zriaďovateľ komplexne zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzku 

zariadení.   
 

 

Detské jasle: Sídlia v Materskej škole na Palkovičovej ulica 11/A s kapacitou 58 miest. Prevádzkuje ich 

Ružinovský domov seniorov. 

Plánované aktivity  na zlepšenie stavu detských jaslí: 

1. rekonštrukcia kúpeľní a toaliet v detských jasliach 

2. oprava terás 

 

Materské školy: Celkový počet detí narodených v MČ a žiadajúcich o zaškolenie v materských školách 
bude do roku 2020 mierne rásť a od roku 2020 do roku 2025 sa udrží zhruba na rovnakom bode. 
V súčasnosti prevyšuje záujem zákonných zástupcov umiestniť dieťa do materskej školy nad ponukou 
miest vyplývajúcou z kapacity materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a to najmä detí, ktoré 
nespĺňajú podmienku dosiahnutého veku 3 rokov. Prioritou mestskej časti Bratislava – Ružinov je 
hľadať alternatívy rozšírenia kapacity materských škôl. 

1. Elokované triedy na Haburskej č. 4 
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V roku 2014 bude ukončený prenájom časti objektu v ktorom je umiestnená súkromná 
materská škôlka Včielka – nájomca BKW s.r.o. Bazová 9, Bratislava.  Tieto priestory bude teda 
potrebné nanovo vybaviť. V rozpočte Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014 sú 
financie na to naplánované. V týchto priestoroch bude možné umiestniť cca 25 detí. 

2. Materská škola na Chlumeckého ulici 

Mestská časť Bratislava – Ružinov sa bude finančnou dotáciou podieľať na rekonštrukcii 
priestorov na materskej škole Chlumeckého, ktorá je v správe Spojenej školy Vincenta de 
Paul, Bachova 4. Plánovaná výška dotácie predstavuje čiastku 56 000 €. V zrekonštruovaných 
priestoroch bude možné umiestniť cca 22 detí. Začiatok prevádzky je plánovaný na 1.9.2014 
a zmluvne je dohodnuté, že 75 % detí prijatých k tomuto termínu bude mať trvalý pobyt 
v Mestskej časti Bratislava – Ružinov. To znamená umiestnenie ďalších 19 detí. 

3. Rozšírenie kapacity materských škôl realizáciou nadstavieb na objektoch materských škôl 
a ich elokovaných tried 

Najvhodnejšie budovy   - Materská škola Velehradská 

- Materská škola Prešovská 

- Materská škola Pivonková 

- Materská škola Šťastná 

- Nadstavby na prízemných pavilónoch na materskej škole Bancíkovej,     
elokovanej triedy Západná, materskej školy Stálicová – spolu 9 
pavilónov 

Zrealizovaním nadstavby nad Materskou školou Velehradská a Materskou školou Prešovská 
by bola doriešená aj problematika s opravou striech na týchto objektoch. Ich opravu bude 
potrebné v najbližších rokoch zrealizovať. 

4. Materská škola na Bancíkovej ulici 

V jednom pavilóne  Materskej školy Bancíkovej je v prenájme ZUŠ Exnárova. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania o konečnom riešení umiestnenia ZUŠ Exnárova. V prípade 
presťahovania ZUŠ Exnárová do zrekonštruovaných priestorov na Uránovej ulici, je možné 
uvoľnenie pavilónu a jeho úprave využiť ho pre potreby materskej školy. Po rekonštrukcii 
bude možné  pavilóne umiestniť cca 25 detí. 

V pavilóne budú potrebné nasledovné úpravy: 

• Vybudovanie sociálneho zariadenia 

• Kompletná úprava interiéru (maliarske, murárske a elektrikárske práce) 

• Vybavenie pavilónov nábytkom, posteľami, kobercami, hračkami a pod. 

 

5. Rozšírenie kapacity materských škôl využitím kontajnerových modulov 

Konštrukčné systémy, ktoré používajú firmy zaoberajúce sa touto problematikou, sú tvorené 
jednotlivými prefabrikovanými  modulmi, ktoré sa hotové osádzajú na pripravený pozemok. 
Takéto riešenie by prichádzalo do úvahy v niektorých areáloch súčasných MŠ, prípadne na 
vhodných voľných pozemkoch v správe MČ.  

Pri rozširovaní kapacity materských škôl bude potrebné rátať s finančnými nákladmi na: 

• Potrebné stavebné úpravy objektov ich zariadenie a vybavenie 
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• Rozšírenie kapacity školského stravovacieho zariadenia 

• Mzdy pedagogických zamestnancov, upratovačiek a kuchárok 

• Energie na prevádzkovanie objektov 

 

Základné školy: Počet žiakov základných škôl by mal rásť do roku 2024. Súčasný počet základných 

škôl je dostačujúci,  treba ho stabilizovať a do budúcna dbať na efektívne využívanie kapacity 

objektov. 

Prioritným cieľom MČ Ružinov v oblasti   školstva je vytvoriť bázu,  ktorá umožní  stabilne poskytovať 

svojim obyvateľom v oblasti výchovy a vzdelávania  kvalitný komplex služieb. Dôležitým aspektom  

samosprávnej pôsobnosti obce je komplexná koordinácia výchovy a vzdelávania, starostlivosť 

o budovy základných  a materských škôl  a vytváranie zdravého a estetického školského prostredia.  

Na zlepšenie kvality v oblasti školstva sú určené nasledovné aktivity: 

Technické zameranie: 

1. postupná rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia na ZŠ  

2. výmena podlahových krytín na ZŠ  

3. oprava striech 

4. oprava fasád školských budov 

5. pokračovanie v rekonštrukciách odovzdávajúcich staníc tepla na ZŠ 

6. maľovanie interiérov 

7. rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie   

8. revitalizácia športového areálu na ZŠ Vrútocká, ZŠ Ružová dolina, Kulíšková, ZŠ 

Medzilaborecká a po vysporiadaní pozemkov ostatných ZŠ rekonštruovať aj tieto areály 

 

Ostatné zameranie: 

1. Zvyšovanie kvality a efektívnosti školského vzdelávania 

2. Vytváranie podmienok pre plynulý a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v školách 

3. Dosiahnutie stabilizácie pedagogických zamestnancov vrátane zníženia vekového priemeru 

pedagogických zamestnancov 

4. Zabezpečenie profesijného rastu učiteľov a vychovávateľov 

5. Zabezpečenie väčšej vzájomnej spolupráce a prepojenosti škôl, ich stabilitu, celkovú 

koncepciu a zameranie 

6. Vytváranie komplexného systému starostlivosti o dieťa, súčinnosť školy, polície, poradne, 

sociálnej kurately a mestskej časti  pri krízových situáciách v rodinách a riešení problémov 

v mestskej časti 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program 
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7.4 Prioritná oblasť 4 -  Rozvoj športu 

 

Rozvoj športu v Mestskej časti Bratislava – Ružinov má na starosti Ružinovský športový klub. Je to 

príspevková organizácia zriadená Mestskou časťou Bratislava - Ružinov zameraná na rozvoj 

telovýchovy v mestskej časti a na vytváranie priestoru na voľnočasové športové aktivity pre širokú 

verejnosť, zameraných na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.  

 

V budúcich rokoch plánuje Ružinovský športový klub nové aktivity s cieľom zaangažovať ľudí 

k športovým voľnočasovým aktivitám nie len pre jednotlivcov, ale aj pre celé rodiny. V pláne sú 

napríklad: 

 

Zimný štadión: 

1. Curlingový turnaj 

2. Vianočný hokejový turnaj 

3. Majstrovstvá sveta juniorov 2014 v hokejbale 

 

Areál netradičných športov: 

1. Ružinovský športová liga žiakov ZŠ a G (minifutbal, tenis, hokejbal) 

2. Tenisový turnaj amatérov 

 

Areál hier Radosť Štrkovec 

1. Ružinovský športová liga žiakov ZŠ a Gymnáziá (beachvolejbal) 

2. Fašiangový karneval pre deti 

3. Charitatívna jazda 

4. Maratón beh pub 

 

Zverený areál ZŠ Nevädzová 

1. Futbalový krúžok RŠK 

2. Ružinovský športová liga žiakov ZŠ a G (futbal, atletika) 

3. Ružinovský športová liga žiakov ZŠ a G (futbal, atletika) 

4. Púšťanie drakov 

 

Možné zdroje financovania: 

  

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- grantové programy 

 

 

7.4.1 Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Vladimíra Dzurillu 

 

Modernizácia  a rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na štadióne Vladimíra Dzurillu. 

Cieľom rekonštrukcie je pripraviť kvalitnejšiu plochu na športové podujatia a športovéaktivity. 
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Na štadióne Vladimíra Dzurillu je nutné vyriešenie správy tak, aby sa znižovala potreba 

dofinancovania z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, tiež riešenie technických problémov 

a majetko - právne usporiadanie vzťahov pod zimným štadiónom. 

 

Možné zdroje financovania: 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

 

 

7.5 Prioritná oblasť 5 -  Rozvoj kultúry 

 

Kultúra je zdrojom rozvoja a kvality života obyvateľov a návštevníkov. Mestská časť Bratislava – 

Ružinov je známa svojimi kultúrnymi a spoločenskými tradíciami. rozvoj kultúry v  Ružinove 

zabezpečuje akciová spoločnosť CULTUS Ružinov. Jej zakladateľom a akcionárom je Mestská časť 

Bratislava – Ružinov. 

 

 

7.5.1 Realizácia jednotlivých kultúrnych podujatí 

 

Cultus Ružinov realizuje veľa zaujímavých projektov, ktoré sú koncipované na obnovu ľudových 

tradícií (Ružinovské hodové slávnosti, Cyrilo-Metodské slávnosti, Ružinovské zabíjačkové slávnosti, 

Stavane mája), vzdelávacie podujatia (Ružinovská knižná žatva, Slovensko vo fotografii), zábavno-

spoločenské podujatia (Kultúrne leto, Ružinovská promenáda, Ružinovské rybárske slávnosti). 

Dramaturgia podujatí je neustále vo vývoji. Je potrebné zohľadňovať špecifické potreby rôznych 

skupín obyvateľov z hľadiska veku. 

 

Na udržanie a zlepšenie kultúrneho života sú určené nasledovné aktivity: 

 

1. Udržanie tradícií mestských kultúrnych a spoločenských podujatí. 

2. Pre detského návštevníka pripraviť nové typy podujatí zamerané na rozvoj detskej fantázie, 

na pozitívne myslenie a vzdelávanie. Napr. súťaž medzi školami v oblasti vedomostnej 

a pohybovej.  

3. Seniorov podnietiť k aktívnemu tráveniu staroby. Kultúrne podujatia nadväzujú na sociálnu 

politiku Mestskej časti Bratislava – Ružinov,  ktorou je aktivizovať seniorov, zapájať ich do 

verejného života, budovať komunity, pretože mnohé podujatia sú určené práve pre nich. 

Napr. vedomostná súťaž, tančiareň, podujatia organizované v spolupráci s dennými centrami 

– „kluby dôchodcov“ a Jednotou dôchodcov Slovenska 

 

Možné zdroje financovania: 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- súkromné zdroje 

- grantové programy 

-  Tvorivá (kreatívna) Európa 2014 – 2020 

- Višegrádske fondy 
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- dotácie  

 

 

7.5.2 Realizácia cezhraničnej partnerskej spolupráce 

 

Okrem rozvoja kultúrnych a spoločenských podujatí v Ružinove, môžu život občanov Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov obohatiť výmenné styky so zahraničnými mestami. Mestská časť má uzatvorené 

partnerstvá s mestami Znojmo, Umag a Tapolca. S mestom Znojmo sú aj vzhľadom na neexistenciu 

jazykovej bariéry najširšie rozvinuté aktivity spolupráce. Spolupráca sa momentálne realizuje najmä 

v sociálnej oblasti- zájazdy pre seniorov a odborné diskusie na úrovni odborných zamestnancov 

úradov. 

Na zlepšenie cezhraničnej partnerskej spolupráce sú určené nasledovné aktivity: 

 

1. Pokračovanie a rozvoj výmenných stykov v kultúrnej a spoločenskej oblasti s mestom 

Znojmo. 

2. Rozvoj spolupráce medzi školami 

3. Rozvoj výmenných stykov v kultúrnej a spoločenskej oblasti s mestami Umag a Tapolca.  

4. Spoločná angažovanosť sa pri získavaní finančných prostriedkov z grantov  zameraných na 

medzinárodnú spoluprácu 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- ETC – programy Európskej kultúrnej spolupráce 

-  Tvorivá (kreatívna) Európa 2014 – 2020 

- Višegrádske fondy 

 

 

 

7.5.3 Rekonštrukcia kultúrnych zariadení 

 

V Ružinove sú štyri kultúrne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov: 

Dom kultúry Ružinov, Spoločenský dom Nivy, Spoločenský dom Trávniky, Spoločenský dom Prievoz. 

Tieto zariadenia má v správe Cultus Ružinov a.s. Kultúrne zariadenia sú v zlom technickom stave a ich 

rekonštrukcia je nevyhnutná. Cieľom rekonštrukcie je pripraviť funkčnejšie a kvalitatívne lepšie 

možnosti pre realizáciu kultúrnych podujatí. 

Na Trnávke sa nachádza Spoločenský dom Bulharská, ktorý nie je zverený do správy Cultusu Ružinov 

a.s., momentálne je prázdny. Cieľom Mestskej časti Bratislava – Ružinov je tento spoločenský dom 

prenajať, čím sa pre MČ znížia náklady na správu a potrebné investície a zároveň bude zabezpečené 

zmysluplné využitie priestoru pre miestnu komunitu. 

 

Plánované rekonštrukcie: 

 

Dom kultúry Ružinov: 
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1. dokončenie výmeny okien 

2. oprava celej fasády budovy 

3. oprava kanalizácie 

4. vyregulovanie kúrenia + merače tepla 

5. oprava schodov pred budovou 

6. vybudovanie bezbariérového prístupu do veľkej sály 

7. oprava interiéru  vstupný vestibul 

8. rekonštrukcia toaliet 

9. rekonštrukcia svetelného a zvukového parku 

 

Spoločenský dom Nivy: 

1. dokončiť výmenu okien 

2. čiastočná výmena radiátorov, regulácia tepla + merače 

3. dokončiť opravu fasády 

4. rekonštrukcia veľkej sály na viacúčelové využitie 

5. výmena kanalizácie 

 

Spoločenský dom Trávniky: 

1. oprava terasy 

2. rekonštrukcia toaliet 

3. regulácia tepla + merače 

 

Spoločenský dom Prievoz: 

1. výmena okien 

2. oprava strechy 

3. rekonštrukcia toaliet 

4. regulácia tepla – radiátory – merače 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

 

 

7.5.4 Rekonštrukcia knižníc 

 

Knižnica Ružinov okrem klasického absenčného a prezenčného požičiavania kníh, novín a časopisov 

ponúka viaceré aktivity – prezentácie a krsty kníh, literárne kaviarne, súťaže a kvízy, besedy, noc 

v knižnici, jarné maratóny s knihou, ružinovské happeningy, počítačové kurzy pre seniorov 

a podobne. 

 

Knižnice v Mestskej časti Bratislava – Ružinov: 

- ústredná knižnica KR – Miletičova 47 

- pobočka Tomášikova 25 
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- pobočka Bachova 7 

- pobočka Na úrati 52 

- pobočka Zimná 1 – Seniorské informačné centrum (SIC) 

 

Pobočka v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ulici je zrekonštruovaná. Jej rekonštrukcia 

prebehla v roku 2006. 

Ostatné knižnice sú v zlom technickom stave a ich rekonštrukcia je nevyhnutná. Cieľom rekonštrukcie 

je pripraviť funkčnejšie a kvalitatívne lepšie možnosti pre chod knižníc. 

 

Plánované rekonštrukcie a aktivity na zlepšenie chodu knižníc: 

1. energetický audit + merače tepla 

2. nákup uzamykateľného, nehorľavého nábytku pre ochranu dokumentov v súlade s novelou 

Zákona o ochrane osobných údajov; 

3. uzatvorenie chodbového vstupu do pivnice pevným plastovým uzatvorením (v rámci ochrany   

zdravia na pracovisku); 

4. doriešenie elektrického vedenia, oprava a údržba na pobočke Bachova 

5. zateplenie, výmena okien, opravy striech - prínos energetické úspory 

6. vymaľovanie všetkých pobočiek, výmena podláh a zariadenia zabezpečenie elektronickej 

ochrany knižničného fondu; 

7. naprojektovanie a vyhotovenie orientačného systému; 

8. vybudovanie modernej komunikačnej knižnice, 

9. nákup biblioboxu 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- dotácia výzvy Ministerstva kultúry 

-  dotácia VZN VÚC 

 

 

7.6 Prioritná oblasť 6 – Sociálna starostlivosť 

 

Demografický vývoj a zvyšovanie veku produktívnej zložky obyvateľstva, ako aj zmierňovanie 

a odstraňovanie sociálneho vylúčenia chudoby, si vyžaduje výrazné zmeny a investície v oblasti 

sociálnych služieb a iných opatrení.  Najnovšou formou sociálnej práce je komunitná práca.  Zahŕňa 

v sebe všetky potrebné skúsenosti a schopnosti potrebné pri iných formách sociálnej práce 

s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou. Mestská časť Bratislava – Ružinov sa snaží prinášať nové 

metódy práce, ktoré posilňujú členov komunity, otvorenosť medzi zástupcami mestskej časti 

a komunitou, skupinového prístupu poznávania problémov a vizuálneho zberu informácií. Naším 

cieľom je začleniť členov komunity do riešenia ich vlastných problémov čo najprirodzenejším 

a nenásilným spôsobom. Stimulovať občanov a premýšľať o tom, aké špecifické zmeny by sa mali 

uskutočniť. 
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Bezdomovci: 

Jednou z problematík, ktorou sa treba zaoberať, , je aj problematika ľudí bez domova. Ide 

o celospoločenský problém, ktorý sa nedarí uspokojivo riešiť.  Túto problematiku sa snaží riešiť 

prijaté uznesenie Hlavného mesta SR Bratislava s názvom Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez 

domova v hlavnom meste SR Bratislave. 

 Na území Ružinova pôsobí nocľaháreň sv. Vincenta De Paul, ktorá sídli na Ivánskej ceste 32 (zriadená 

neziskovou organizáciou De Paul) a nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ulici, ktorej zriaďovateľom je 

Hlavné mesto SR Bratislava. 

 

Sociálne vylúčení: 

Dôležitou oblasťou sociálnej pomoci je pomoc sociálne vylúčeným komunitám. Ide najmä 

o problematiku vylúčených komunít ľudí, ktorí užívajú drogy, alebo poskytujú platené sexuálne služby 

na ulici. Na riešenie týchto problémov sú stanovené nástroje: 

 Preventívny program – sociálna práca cielená na túto skupinu, pomoc s návratom do života, pokiaľ  

je o to z druhej strany záujem, Harm reduction program(redukovanie škôd spôsobovaných 

užívateľom drog). 

V tejto oblasti sa angažujú i neziskové organizácie, ako napríklad občianske združenie Odyseus. 

Nakoľko tieto organizácie majú špecifické technické aj personálne nástroje na riešenie problematiky 

bezdomovectva je kooperácia s nimi kľúčová pre riešenie problému. 

Represívny program – spolupráca s políciou a časté zásahy polície. 

 

 

Zdravotne postihnutí: 

Sociálnu pomoc a starostlivosť treba venovať  aj osobám so zdravotným postihnutím. Pomoc pri 

sprostredkovaní osobnej asistencie, poradenskej činnosti, či aktívnom trávení voľného času. 

Dôležitým prvkom pomoci je aj debarierizácia- nielen zabezpečenie prístupu do budov pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale aj ich možnosť zotrvať v budove (úprava WC a iných 

dôležitých miestností). 

V  Ružinove pôsobia neziskové organizácie, ktoré sa aktívne venujú sociálnej pomoci osobám so 

zdravotným postihnutím, napríklad: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Autisti - Agentúra 

špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Slovenský zväz telesne 

postihnutých ZO Ružinov, Bratislavský spolok nepočujúcich, ale aj Slovenský Červený kríž. 

 

Seniori: 

Vzhľadom na to, že v  Ružinove žije približne 22 000 seniorov,  cieľom mestskej časti je aj podpora 
efektívnej aktivizácie seniorov. 

 
Aktivity na podporu efektívnej komunitnej práce sú nasledovné: 

 

1. Pokračovať v organizovaní jednodňových poznávacích a relaxačných zájazdov pre seniorov 
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2. Pokračovať v organizovaní kultúrnych a zdelávacích podujatí, ktoré rozširujú možnosti 

aktivizácie seniorov (tančiareň, koncerty, vianočná večera pre osamelých seniorov, 

vedomostné súťaže, školenia, prednášky) 

3. Pokračovať v informovaní prostredníctvom direct sms – prostredníctvom sms správ 

informovať o všetkých aktivitách organizovaných pre seniorov. 

4. Budovať zariadenie opatrovateľskej služby 

5. Rozširovať pôsobenie opatrovateľskej služby 

6. Zvyšovať informovanosť občanov o sociálnych službách 

• Podľa prieskumu medzi občanmi o znalostiach poskytovania sociálnych služieb Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov 45% z opýtaných seniorov nemalo žiadne informácie 

o sociálnych službách, 30% sa nezaujímalo o túto problematiku. 

 

Možné zdroje financovania: 

 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje 

 

 

7.6.1 Zariadenie pre seniorov „Domov dôchodcov “ 

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom  Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici 2, ktorý 

poskytuje celoročnú starostlivosť a opatrovateľskú službu. Domov dôchodcov postupne prechádza 

revitalizáciou, aby bol prispôsobený potrebám seniorov a aby spĺňal podmienky bezbariérovosti. 

 

Na splnenie cieľov sú stanovené nasledovné aktivity: 

1. rekonštrukcia 1. podlažia hotelovej časti na bezbariérové lôžkové oddelenie 

2. rekonštrukcia 2. a 3. podlažia hotelovej časti DD, aby spĺňalo podmienky bezbariérovosti 

3. rekonštrukcia kúpeľní pre asistenčné kúpanie a splnenie podmienky pre bezbariérovosť 

4. školenie bazálnej stimulácie všetkých pracovníkov socálno-zdravotného úseku 

5. zriadiť  ďalšiu sociálnu službu ZOS (Zriadenie opatrovateľskej služby) 

6. rozšíriť OS (opatrovateľská služba), ktorú Mestská časť Bratislava – Ružinov prostredníctvom 

domova dôchodcov poskytuje svojim obyvateľom 

 

Možné zdroje financovania: 

- Mestská časť Bratislava – Ružinov 

- dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja 

- OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

- granty z iných zdrojov 
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7.6.2 Zariadenie pre seniorov „Ružinovský domov seniorov“ 

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom  Ružinovského domova pre seniorov, ktorý sídli  

na Sklenárovej ulici 14 a na Pivoňkovej ulici  2. a poskytuje pobytovú sociálnu službu na neurčitý čas. 

Ružinovský domov seniorov ďalej prevádzkuje 5 denných centier (kluby dôchodcov) a poskytuje 

seniorom mestskej časti Bratislava – Ružinov stravovanie vo vlastnej jedálni  a zabezpečuje rozvoz 

stravy. 

Domovy seniorov postupne prechádzajú rekonštrukciou, aby boli prispôsobené potrebám seniorov 

a aby spĺňali podmienky bezbariérovosti. 

 

Na splnenie cieľov sú stanovené nasledovné aktivity: 

1. rekonštrukcia výťahov na Sklenárovej ulici 

2. rekonštrukcia piateho pavilónu na Pivoňkovej ulici 

3. zateplenie celého objektu na Pivoňkovej ulici 

4. zateplenie budovy na Sklenárovej ulici 

5. zateplenie spojovacej chodby do jedálne na Sklenárovej ulici 

6. debarierizácia budovy na Sklenárovej ulici 

7. zateplenie objektu a výmena okien v dennom centre na Banšelovej ulici 

8. zateplenie objektu a výmena okien v dennom centre na Haburskej ulici 

9. zvýšiť počet pracovníkov na Pivoňkovej ulici z dôvodu sprevádzkovania zrekonštruovaného 

piateho pavilónu  

10. zvýšiť počet pracovníkov na Sklenárovej ulici z dôvodu zavedenia nočných služieb 

zdravotného personálu 

 

Možné zdroje financovania: 

- Mestská časť Bratislava - Ružinov 

- dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 

- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja 

- OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje 

- IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

- granty z iných zdrojov 

 

 

7.7 Prioritná oblasť 7 – Služby pre obyvateľov 

 

Informatizácia spoločnosti stimuluje sociálne a ekonomické procesy v ekonomike, zefektívňuje 

využitie existujúcich a budúcich faktorov rozvoja a pozitívne ovplyvňuje kvalitu života občanov. 

Mestská časť Bratislava – Ružinov je poskytovateľom služieb, ktoré musia byť zabezpečené tak, aby 

administratívne zaťaženie občana bolo čo najnižšie a transparentnosť procesov čo najvyššia. Z toho 

dôvodu je potrebná podpora nových možností v oblasti poskytovania služieb verejnosti vytvorením 

príslušných technických podmienok. 

 

Na vytvorenie príslušných technických podmienok sú určené nasledovné aktivity: 
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1. vytvorenie integrovaného obslužného miesta, ktoré umožní využívať verejné služby na 

jednom mieste za výrazného  využitia informačno-komunikačných technológií 

2. rozšírenie poskytovania verejných e-služieb na lokálnej úrovni 

3. zavedenie eGovernmentu, realizácia wifi point pripojenia a inštalácia info stánkov 

4. vybudovanie geografického informačného systému a vypracovanie digitálnej 

trojdimenzionálnej mapy Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 

Zdokonaľovanie modernej verejnej správy, rozvoj a digitalizácia špecializovaných pamäťových 

fondových inštitúcií na lokálnej úrovni, optimalizácia a rozvoj infraštruktúry informačných systémov 

verejnej správy na lokálnej úrovni je nevyhnutné pre rozvoj Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 

Na vytvorenie príslušných technických podmienok sú určené nasledovné aktivity: 

1. nákup licencie ortofotomáp v rozlíšení 10 cm z roku 2013 pre katastrálne územia Ružinov, 

Nivy, Trnávka, + každý rok aktualizácia, resp. podľa snímkovania územia 

2. prístup ku geodetickým informáciám katastra nehnuteľností, aktualizácia údajov štvrťročne 

3. grafické databázy miestnych a účelových komunikácii, aktualizácia polročne 

4. dopracovanie identifikácie bilbordov, monitoring zmien na území , čierne stavby, hlukové 
mapy a pod. 

5. realizácia geoportálu pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov 
 
 
Možné zdroje financovania: 
 
- Mestská časť Bratislava – Ružinov 
- OP II – Operačný program integrovaná infraštruktúra 
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