
Po niekoľkých rokoch projektových príprav 
a uchádzania sa o zdroje z európskych fon-
dov sme sa dočkali začiatku rekonštrukcie 
budovy školskej jedálne. Na jej konci budú 
mať rusovskí školáci nielen novú modernú 
školskú kuchyňu a jedáleň, ale aj šesť 
nových tried a odbornú učebňu fyziky. 

Zrekonštruovaná budova bude bezbarié-
rová a vybavená výťahom. Naviac bude 
zateplená a bude spĺňať prísne požiadavky 
na energetickú efektívnosť.

Viac o krokoch, ktoré rekonštrukcii pred-
chádzali, aj o tom, čo nás v najbližšej dobe 

čaká, si prečítajte v článku na stranách 
4 a 5.
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Milé Rusovčanky,  
milí Rusovčania,
väčšina z vás je už plne ponorená do rodinných či pra-
covných povinností a vianočné sviatky sú pre vás dávnou 
minulosťou. Verím, že ste si oddýchli a načerpali energiu do 
nových tohtoročných výziev. Budem dúfať, že situácia okolo 
ochorenia Covid-19 sa v tomto roku definitívne stabilizuje 
a všetky plánované podujatia sa nám podarí zrealizovať 
podľa plánu a v stanovenom termíne. 

Sama sa teším predovšetkým na príležitosť stretnúť sa 
s vami osobne. Najbližšie by to malo byť na novom podujatí, 
ktoré pripravujeme pre našich seniorov, keďže práve ich 
pandemické opatrenia zasiahli asi najviac. Radi by sme im 
to aspoň čiastočne vynahradili. Na konci mesiaca marec 
pre nich pripravujeme veľkonočnú tvorivú dielňu a koncom 
apríla organizujeme Veľtrh rusovských seniorov s predajnou 
výstavou, dobrou muzikou a občerstvením a pozývame aj 
ich rodinných príslušníkov. 

Do tej doby sme plne ponorení prácami na našich veľkých 
investičných projektoch, predovšetkým na nadstavbe školy 
a na autobusovom otočisku. Sú to časovo i administratívne 
náročné projekty, ale som presvedčená, že prinesú veľa 
pozitívneho do života nás všetkých. 

Čo ma mrzí je skutočnosť, že sa nájdu „neprajníci“, ktorí 
si nenechajú ujsť príležitosť hádzať nám polená pod nohy 
a posielať na nás neopodstatnené kontroly. Takéto akti-
vity nás oberajú o drahocenný čas, ktorý by sme vedeli 
efektívnejšie využiť na prípravu nových projektov. Verím 
ale, že naša práca prinesie očakávané výstupy a na konci 
dňa sa budeme všetci tešiť z nových priestorov či nového 
športoviska a že aj týchto ľudí presvedčíme, že to vieme 
robiť dobre a transparentne. 

Pred definitívnym príchodom jari nás čakajú ešte kaž-
doročné upratovacie práce v dedine. Naši Rusekáči 
začali s čistením dažďových vpustov, osádzaním nových 
smetných košov, zametaním ulíc. Aj tento rok plánujeme 
zorganizovať niekoľko brigád, aby sa nám v Rusovciach 
nie len príjemne, ale aj čisto bývalo.

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ •

14. DECEMBER

Na decembrovom zasadnutí sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospra-
vedlnený bol p. Jenčík. Poslanci prerokovali správy miestneho 
kontrolóra, schválili zmeny v rozpočtoch ZŠ s MŠ, miestneho 
podniku Ruseko aj mestskej časti. Schválili aj rozpočty na rok 2022. 

Dlhšia diskusia sa viedla najmä k navrhovanému rozpočtu 
mestskej časti. V záverečnom hlasovaní poslanci celý rozpočet 
podporili piatimi hlasmi – ZA: Mokráň, Kalmár, Zjavková, Dubov-
ská, Filaga, ZDRŽALI SA: Lošonský, Vandrášeková a Karacsóny.

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

ROZPOČET NA ROK 2022
Na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci 
schválili návrh rozpočtu na rok 2022. Medzi prioritami na tento 
rok poslanci odsúhlasili rozšírenie kapacít Základnej školy, vrátane 
rekonštrukcie školskej jedálne, revitalizáciu otočiska autobusov, 
realizáciu projektu Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu, vybu-
dovanie skateparku a workoutového ihriska, realizáciu projektu 
Rekonštrukcia kultúrnej sály v Rusovciach či pokračovanie 

v revitalizácii zelene a dopĺňaní mobiliáru v mestskej časti. Časť 
z týchto priorít sa začala realizovať už v roku 2021.
Rozpočet počíta s príjmami v celkovej sume 7 124 530 € a s vý-
davkami v celkovej sume 7 124 530 €.

Z rozpočtu sme podporili aj občianske združenia, ktoré si požia-
dali o dotáciu. Konkrétne išlo o Jednotu dôchodcov na Slovensku 
(500 €), Miestny futbalový klub Rusovce (9 700 €) a OZ VITUS (950 €). 

MÚ •

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021 bolo prvým 
plne elektronickým a prvým 
integrovaným sčítaním 
v SR. Sčítanie je tradičnou 
súčasťou štatistických 
zisťovaní v každej krajine. 
Vyplynulo z neho niekoľko 
zaujímavých faktov. 

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov žije 
v našej mestskej časti celkovo 4 388 oby-
vateľov, z čoho 19,94 % je v predpro-
duktívnom veku (do 14 rokov), 65,82 % 
v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 

a v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 
je 14,24 % obyvateľstva. Oproti sčítaniu 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je 
to celkový nárast obyvateľstva o 54,2 % 
(podľa sčítania v roku 2011 mali Rusovce 
2 845 obyvateľov). Miernu prevahu majú 
ženy (51,21 %) nad mužmi (48,79 %). 
Percentuálny nárast detí je o 4,74 %, 
u obyvateľstva v produktívnom veku bol 
zaznamenaný pokles o 7,68 % a u obyva-
teľstva v  poproduktívnom veku bol nárast 
o 2,75 % (porovnávané so stavom pred 
10 rokmi). 

Výsledky sčítania ukázali, že okrem majo-
ritného obyvateľstva slovenskej národnosti 

máme v Rusovciach zastúpených aj obyva-
teľov národnosti maďarskej, českej, nemec-
kej, ukrajinskej, ruskej, poľskej a rusínskej 
národnostnej menšiny. 

Takmer 44 % obyvateľov Rusoviec uvied-
lo, že je bez vyznania. Z obyvateľov, ktorí 
uviedli, že vyznávajú náboženstvo, najpo-
četnejšie sú v našej mestskej časti zastúpe-
ní veriaci rímskokatolíckeho náboženského 
vyznania (42,39 %) a veriaci evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania sú zastú-
pení 4 %. 

Veronika KOLLÁROVÁ 
matrika •

PROJEKT REKONŠTRUKCIE 
A DOSTAVBY OBJEKTU JEDÁLNE 
ZŠ RUSOVCE S ROZŠÍRENÍM 
ÚČELU ODŠTARTOVANÝ

Začiatok tohto roka sa niesol v znamení prípravných prác projektu 
Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením 
účelu – podpísali sme zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavebných 
prác, vypratali objekt jedálne, v ktorom sa bude rekonštrukcia re-
alizovať a odovzdali stavenisko. Stavebné práce sú naplánované 
na 15 mesiacov. Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť počas 
rekonštrukčných prác, robíme to pre vás. Ďakujeme. 

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Kód projektu: 302071BGC5
Názov projektu:  Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ 

Rusovce s rozšírením účelu
Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ:  7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl 

v Bratislavskom kraji

Informácia o projekte
Cieľom projektu je zvýšením kapacity Základnej školy s materskou 
školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce zamedziť zavedeniu dvoj-
zmennej prevádzky, ktorá ohrozuje základnú dostupnosť kvalitnej 
výchovy a vzdelávania v mestskej časti Bratislava-Rusovce, ako 
aj rozšírením kapacity, rekonštrukciou a modernizáciou školskej 
jedálne skvalitniť podmienky pre školské stravovanie. 

Hlavnými aktivitami projektu sú: 
1. rozšírenie kapacity základnej školy,
2.  stavebné úpravy jedálne a kuchyne a vybavenie kuchyne tech-

nologickým zariadením a vybavením,
3. zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy.

V rámci aktivít projektu „Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne 
ZŠ Rusovce s rozšírením účelu“ sa zabezpečí dostupnosť základ-
ného vzdelávania pre deti v mieste ich bydliska, a tým sa výrazne 
zlepší prístup rodičov detí na trh práce, zabezpečí sa plnohodnotné 
a kvalitné školské stravovanie pre všetkých žiakov školy a zabráni 
sa prechodu na dvojzmenné vyučovanie. V zrekonštruovanom 
objekte vznikne 6 nových kmeňových tried, 2 kabinety a 1 od-
borná učebňa fyziky, zrekonštruuje a rozšíri sa kapacita jedálne 
a vytvoria sa nové priestory kuchyne a výdajne stravy. A zároveň 
sa obstará nové technologické a prístrojové zariadenie (gastro) do 
kuchyne a výdajne stravy, čím sa vo výraznej miere prispeje ku 
kvalite školského stravovania. Bezbariérovosť a prístupnosť objektu 
ZŠ bude zabezpečená okrem iného aj výťahom.

Dátum začatia hlavných aktivít projektu: február 2022
Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu: apríl 2023
Celkové oprávnené náklady na projekt: 2 590 388,72 EUR
Miera spolufinancovania projektu EÚ: 95 %
Miesto realizácie projektu:  Mestská časť 

Bratislava-Rusovce

ČO PRINIESLI  
VÝSLEDKY SČÍTANIA 
OBYVATEĽOV?

ZOMREL NÁŠ BÝVALÝ 
KOLEGA  
ING. PAVEL SURAN

S hlbokým zármutkom sme sa roz-
lúčili s našim bývalým kolegom 
Ing. Pavlom Suranom, ktorý nás 
dňa 8. 2. 2022 náhle opustil vo 

veku 68 rokov. Ing. Pavel Suran pracoval miestnom úrade 
v rokoch 1999 až 2015. Jeho odchod znamená pre nás 
stratu výnimočného človeka, kolegu a priateľa.

Česť jeho pamiatke! 

JARNÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom 
nebezpečných látok sa uskutoční dňa 26. 03. 2022 (sobota), 

10:30 – 12: 30 hod. na zbernom dvore. Od občanov, fyzických 
osôb – nepodnikateľov sa budú odoberať: staré náterové 
hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie 
a akumulátory, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, zariadenia 
obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (napr. chladničky), 
elektrospotrebiče (napr. počítače, televízory, monitory).
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REKONŠTRUKCIA 
ŠKOLSKEJ 
JEDÁLNE SA 
ZAČÍNA
Minulý rok sme vás 
informovali o tom, že sme 
získali 2,5 milióna Eur 
na rekonštrukciu jedálne 
a nadstavbu školy. Teraz 
prichádza dlho očakávaná 
realizácia projektu. 
Prinášame vám odpovede 
na najčastejšie otázky.

Prečo sa tento projekt stal TOP prioritou 
našej mestskej časti?
 
Zvyšovanie počtu žiakov spôsobilo, že reál-
ne hrozil prechod na dvojzmennú prevádzku 
základnej školy, čo by ohrozilo základnú 
dostupnosť kvalitnej výchovy a vzdelávania. 

Druhým faktorom bol stav budovy, ktorá 
nespĺňa požadované kritéria či už na pre-
vádzkovanie školskej jedálne, ale ani na 
samotnú výučbu. 

Cieľom projektu je preto rekonštrukcia, 
prístavba a nadstavba dvoch podlaží na 
objekt bývalej jedálne školy v areáli ZŠ. 

Čo získame?

Realizácia tohto projektu prinesie:
•  navýšenie pôvodnej kapacity ZŠ 

o 144 žiakov (nová kapacita ZŠ bude 
464 žiakov),

•  6 nových kmeňových tried, 2 kabinety 
a 1 odbornú učebňu fyziky,

•  zrekonštruovanú a rozšírenú kapacitu 
jedálne a nové priestory kuchyne a vý-
dajne stravy,

•  nové technologické a prístrojové za-
riadenie (gastro) do kuchyne a výdajne 
stravy,

•  nižšiu spotrebu primárnej energie,
•  vodozádržné opatrenia, ktoré prispejú 

k zadržiavaniu vody v teréne.

Ako bude vyzerať nová škola?

O tom, čo všetko projekt zahŕňa, nám pove-
dal Alexander Kitanovič z miestneho úradu, 
ktorý vedie tento projekt od jeho začiatku.
„Aktuálna budova školskej jedálne bude 
nadstavená o nové dve podlažia a na obi-

dvoch koncoch predĺžená. Pomocou výťahu 
sa zabezpečí jej bezbariérovosť. 

Na prízemí bude jedáleň, kuchyňa so záze-
mím a skladmi, kancelária a šatňa s hygie-
nou pre zamestnancov, hygienické priestory 
a fyzikálna učebňa. Jedáleň je navrhnutá 
ako viacúčelová miestnosť, v ktorej bude 
možnosť organizovať rôzne podujatia. Bude 
vybavená dataprojektorom, elektrickým 
premietacím plátnom a ozvučením. Kuchyňa 
bude vybavená novými gastro zariadeniami 
a vzduchotechnikou.

Na druhom a treťom podlaží budú učebne, 
šatne, kabinety a hygienické priestory. Na 
každom podlaží sú navrhnuté tri učebne.
Súčasťou projektu je aj vybudovanie parko-
viska v bezprostrednej blízkosti školy v počte 
8 parkovacích miest s priamym napojením 
na Kováscovu ulicu, z čoho jedno miesto 
bude vyhradené pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu.“

Prosíme o trpezlivosť

•  Celá stavba by mala byť vybudovaná 
v priebehu 15 mesiacov. Vypratanie 
a príprava objektu prebehli v januári. 
Stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi 
v polovici februára.

•  Prípravné práce, samotná výstavba 
a zariadenie objektu by sa mali skončiť 

v apríli 2023. Nasledovať bude kolau-
dácia.

•  Práce na stavbe budú prebiehať v pra-
covné dni od 8,00 – 20,00 hod., v sobo-
tu 8,00 – 18,00 hod. tak, aby neovplyv-
nili rannú dopravnú špičku.

•  Celá stavba bude oplotená a riadne 
označená. Brána z Kovácsovej ulice 
bude uzavretá, používať ju bude len 
stavebná firma a zásobovanie. 

•  Prosíme rodičov, aby v priestore vjazdu 
na stavenisko počas výstavby nepar-
kovali.

•  Z bezpečnostných dôvodov budú 
deti navštevujúce ZŠ používať pre 
vstup do školy výlučne hlavný vchod 
z Vývojovej ulice. 

•  Upozornite svoje deti, aby sa na sta-
venisko nepokúšali dostať, môže im 
hroziť nebezpečenstvo.

•  Zároveň prosíme všetkých vodičov 
a chodcov, aby zvýšili opatrnosť pri 
prejazde v okolí staveniska.

Vieme, že stavba spôsobí určité nepohodlie 
či už pre našich školákov, alebo okolitých 
susedov. Veríme však, že všetkých poteší 
na konci výsledok, keď naše deti budú mať 
novú jedáleň, nové triedy a učebne. Ďaku-
jeme všetkým za trpezlivosť a pochopenie.

Redakcia •

Od začiatku milénia čelí celá Bratislava postupnému nárastu 
počtu narodených detí a po rokoch útlmu množstva mater-
ských a základných škôl dochádza k tlaku na otváranie nových 
tried a celých škôl. Nie je to inak ani v Rusovciach. V spojení 
s prudkým nárastom obyvateľov Rusoviec po roku 2000 (cca 
1 000 nových, väčšinou mladých obyvateľov Rusoviec za 
10 rokov, ďalších 1 000 obyvateľov za 6 rokov) postupne začal 
narastať tlak na kapacity škôlky a neskôr aj základnej školy. 

Kým v roku 2012 mala naša škola 11 tried a 250 žiakov, v roku 
2021 to už bolo 17 tried a 380 žiakov. Všetky miestnosti v škole, 
ktoré boli vybudované za iným účelom, museli byť postupne 
prerobené na kmeňové triedy a ani to nestačilo. Momentálne 
sa učí aj v domčeku pri vchode do areálu školy a v kontajne-
rových moduloch. 

Logicky preto vyplynula potreba trvalého rozšírenia kapacít 
školy. Ako najlepšie riešenie bola zvolená prestavba budovy 
školskej jedálne. Celkové náklady na prestavbu boli v roku 
2018 odhadnuté približne na 2 000 000 €. Keďže táto suma je 
vysoko nad možnosťami našej mestskej časti, hľadali sa iné 
možnosti financovania. Predchádzajúce vedenie mestskej časti 
zvolilo možnosť úveru. Pri vtedajšej miere zadlženosti Ruso-
viec vo výške 9 % prichádzalo do úvahy vziať si úver vo výške 
približne 800 000 €. Tým by sa zvýšila zadlženosť vo vzťahu k 
bežným príjmom na úroveň 60 %, čo je maximálna povolená 
zadlženosť samospráv.

Úver by bolo treba splácať 15 rokov (do roku 2034) v sume 
53 000 € ročne na istinu plus asi 11 000 € ročne na úrokoch. 
Pri tejto sume úveru by obec bola schopná zo svojich zdrojov 
použiť ešte ďalší milión Eur, ale financie by aj tak nezvýšili na 
vybudovanie interiéru druhého poschodia novej budovy. Osadili 
by sa tam iba základné siete a vykurovacie telesá, čím by sa po-
čet nových tried po dokončení zvýšil iba o tri kompletné triedy. 
Na dobudovanie ďalších tried by bolo treba nájsť ďalšie zdroje. 

Navyše zvýšenie zadlženosti na maximálnu úroveň by na dlhú 
dobu znemožnilo obci prijímať ďalšie úvery či spolufinancovať 
projekty.

Nakoniec sa podarilo úspešne uzavrieť zmluvu s Minister-
stvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
na dotáciu takmer 2,5 milióna Eur. Táto suma pokryje 
kompletnú prestavbu budovy aj vybudovanie a vybavenie 
šiestich nových kmeňových tried, dvoch kabinetov a odbornej 
učebne fyziky. 

Toto riešenie síce oddialilo prestavbu budovy školskej je-
dálne o približne tri roky, ušetrilo ale mestskej časti a teda 
aj jej obyvateľom, nemalé finančné prostriedky, ktoré sa 
použili a použijú na spolufinancovanie množstva ďalších 
rozvojových projektov. 
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FINANCOVANIE 
REKONŠTRUKCIE 
ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Po nástupe do funkcie som svoje sily sústredila na hľadanie fi-
nančných prostriedkov z externých zdrojov, ktoré by mestskú časť 
úverovo nezaťažili na dlhé roky. Absolvovala som niekoľko stretnutí 
na ministerstve školstva, novovzniknutom ministerstve investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie i na BSK. S ostatnými sta-
rostami z Bratislavského kraja sme pravidelne žiadali o realokáciu 
nevyužitých financií z eurofondov z iných programov a ich použitie 
na akútne riešenie problému kapacitných možností našich škôl. 
Spolupráca s BSK bola v tejto záležitosti kľúčová a právom im 
patrí veľká vďaka. Naša snaha bola odmenená úspechom a celý 
neskutočne náročný administratívny proces bol v júni 2021 za-
končený vyhlásením výzvy na rozšírenie kapacít základných škôl. 

Naša mestská časť dostala v októbri 100 % hodnotenie projektu 
a získala legitímne povolenie na realizáciu diela. 

Momentálne sme vo fáze, keď sme stavenisko odovzdali zhotovi-
teľovi rekonštrukcie, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Termín 
ukončenia prác bol zmluvne určený na apríl 2023. 

Projekt školy je za posledných 10 rokov najväčším investičným 
projektom Rusoviec. Pevne verím, že naše deti budú môcť nastúpiť 
do nových priestorov už v školskom roku 2023/2024. 

Demografický vývoj Rusoviec nám naznačuje, že ani aktuálne 
prebiehajúca rekonštrukcia jedálne a nadstavba školy nám 
o niekoľko rokov nebude kapacitne postačovať. Aj preto sme do 
nového programového obdobia zadali požiadavku alokovania 
cca 6 mil. Eur na vybudovanie novej 12 triednej školy. Práce na 
príprave nového projektu nás čakajú v najbližších dvoch rokoch. 

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ  
starostka •

KRÁTKA HISTÓRIA

Foto: Simona NOVOMESKÁ
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Švédska spisovateľka Astrid Lindgren 
(†2002), známa najmä rozprávkou Pipi Dlhá 
Pančucha, napísala, že kto prežil dobré det-
stvo, získal nevyčerpateľný poklad dôvery, 
nádeje a silných spomienok. Tento poklad 
pestovať a zväčšovať, je potom jeho naj-
dôležitejšou úlohou na ceste dospievania. 
Dôvera, láskavé objatie a sloboda nekončia 
ani smrťou. Rozprávkovými obrazmi opisuje 
život po smrti, z ktorej žiadne dieťa nemusí 

mať strach. Človek je schopný veriť viac, než 
si myslí. Láskavé prostredie, dôveru a slo-
bodu chceme mať aj v starobe. V detstve 
je to úloha rodičov a neskoršie naopak. Na 
rade sú deti, rodina, alebo širšia spoločnosť, 
ako veľká rodina. V tomto čísle je dotazník, 
ktorý by mal zodpovedať otázku, či aj naša 
obec chce, alebo potrebuje penzión rodin-
ného typu a pre akých záujemcov. Našou 
predstavou je cca 20 malých dvojizbových 
bytov, 16 pre ešte mobilných dôchodcov, 
dva pre 6-tich študentov a dva pre začínajú-
ce manželské páry. Jedáleň a kuchyňa pre 
obyvateľov aj verejnosť, aby sme sa o poklad 

detstva aj naďalej spolu delili. Prvý krok je 
nájsť vhodný pozemok. Ešte nedávno nám 
benediktíni z Pannonhalmy ponúkali kúsok 
z parku vedľa kostola sv. Víta na 100 rokov 
za 1 euro. Ak by boli vlastníkmi, ponuka by 
platila aj dnes. Nielen benediktíni, ale aj úrad 
vlády má poslanie napomáhať k dobrému 
životu všetkých. Aj  najstarších občanov. Ten 
kúsok parku pri sv. Vítovi by iste nechýbal 
a úžitok z nového domova by sme všetci 
ocenili. Úspech v tomto prípade závisí len 
od dobrej vôle človeka.

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

• FARNOSŤ

DOBRÁ VÔĽA
Na parkovisku na námestí pri fontáne pri-
budol špecializovaný kontajner na zber 
nepotrebných kníh a rôznych audio či video 
nosičov. Ak máte doma použiteľné knihy, 
CD, DVD, platne, kazety s rozprávkami, 
hudbou a filmami, ale aj nepotrebné lego 
alebo „angličáky“, tu ich môžete posunúť 
ďalej a dať im ešte zmysel.
Do kontajnera nepatria poškodené, ne-
kompletné, či špinavé knihy. Vhadzujte len 
knihy, ktoré možno ďalej využiť.

Určite ste už zaregistrovali, 
že od prvého pracovného 
dňa roku 2022 máme na 
Slovensku možnosť zálohovať 
nápojové obaly. Plastové fľaše 
a plechovky s príznačným 
logom Z (v recyklačných 
šípkach). 

Týmto krokom sme sa stali v poradí jede-
nástou krajinou Európskej únie, ktorá bude 
zásadným spôsobom prispievať k ochrane 
životného prostredia.
 
NIE JE VÁM JASNÉ, AKO NA TO?
Na úvod treba vedieť, že sa zálohujú 
všetky jednorazové plastové fľaše a ple-

chovky od nápojov s objemom 0,1 l až 
3 l vrátane. Zálohujú sa len obaly ozna-
čené spomínaným písmenom Z, ktoré 
hľadajte na etikete. No a po vrátení fľaše 
na odbernom mieste, dostanete za kaž-
dú 15 eurocentov späť. 

HĽADAJTE PÍSMENO Z
Odberných miest zatiaľ nie je veľa, pretože 
sa nachádzajú iba v prevádzkach, ktoré 
majú viac ako 300 m2. Z toho dôvodu sú 
ešte vždy v obehu aj plastové fľaše a ple-
chovky bez recyklačného znaku, ktoré 
recyklovať nemožno. Keď preto Z na etikete 
nenájdete, nejde o chybu. To sa ale zmení 
po 30. júni tohto roka, kedy budú odberné 
miesta dostupné všade, a preto sa do 
obehu po tomto termíne prestanú vydávať 
nerecyklovateľné fľaše a plechovky. 

A ČO RUSOVCE? 
V Rusovciach zatiaľ nájdete zberné miesto 
iba v predajni potravín Kraj na Balkánskej 
ulici. Tzv. box (recyklačný kontajner), kde 
môžete plastové fľaše a plechovky nosiť, 
nájdete v oddelení nápojov. 

Veronika VANDRÁŠEKOVÁ •

Z HISTÓRIE ALEJÍ
Stromy ako symbol sprevádzajú človeka od nepamäti. Naši 
predkovia napríklad verili, že v stromoch sídlia duše zomretých, 
pretože žili omnoho dlhšie než človek. Ich úmyselné poškode-
nie či vyťatie sa odsudzovalo. Ako sa ukázalo z etnologických 
výskumov, dokonca sa verilo, že kto vytne zdravý strom, do 
roka zomrie. 

Vysádzanie stromov popri cestách, či vodných tokoch má dlhú 
históriu, dá sa povedať, že od „rímskych čias“. Možno aj od vysa-
dených stromoradí popri cestách sa hovorilo, že všetky cesty vedú 
do Ríma. V našich krajinách v čase osvietenstva za vlády Márie 
Terézie a Jozefa II. nastal aj rozmach budovania cestnej siete. 
Zároveň boli popri cestách vysadené stromy – z hospodárskych, 
estetických, orientačných aj bezpečnostných dôvodov. 

Obľúbenými drevinami boli najmä lipy, ale aj duby, javory a bresty, 
neskôr aj pagaštan konský, pyramidálne topole. V časoch osvie-
tenstva ľudia radi vysádzali ovocné stromoradia hrušiek, jabloní, 
orechov a čerešní. Stromoradia sa tak v priebehu 18. a 19. storočia 
stali charakteristickým prvkom kultúrnej historickej krajiny. Historic-
ké aleje v parkoch, ktoré slúžia na prepojenie udržiavaného parku 
s okolitým prírodným prostredím sú svedectvom premysleného 

komponovania krajiny s naplnením estetickým ambícií zväčša 
vtedajšej šľachty, ale aj šetrného prístupu k okolitému prostrediu. 
Aj dnes nám aleje takto pripomínajú pôvodnú krajinnú štruktúru, 
ktorá už mohla medzičasom zaniknúť, ako napríklad aleje lemu-
júce cesty spájajúce rezidencie, letné sídla panovníkov a šľachty, 
parky a zvernice.

V terminológii rozoznávame „stromoradie“, ktoré lemuje líniový 
prvok jednostranne a aleju, kedy sú vysadené stromy po oboch 
stranách cesty. V Rusovciach sa nielen v parku, kde môžeme 
obdivovať napríklad aleju z mohutných platanov, ale aj v okolitej 
kultúrnej krajine či popri komunikáciách nachádza viacero alejí. 
Niektoré majú svoje meno, napr. „Pri gaštanovej aleji“. Aj tu, ako 
sa to stáva, bola aleja v minulosti narušená výstavbou susednej 
obytnej štvrte. Navyše, viaceré stromy už naozaj dožívajú a aleja 
sa systematicky obnovuje výsadbu nových stromov.
 
Osobne sa teším, že v Rusovciach si ľudia plne uvedomujú, že 
historické stromoradia sú nielen nositeľmi jedinečných estetických 
a kultúrnohistorických hodnôt ale zároveň, že tieto historické aleje 
sú nám pripomienkou, dedičstvom, ktoré by sme mali opatrovať 
pretože vytvárajú našu kultúrnu identitu.

Ing. Zuzana HUDEKOVÁ, PhD. •

To je túžba posledných dní, týždňov, dokon-
ca už aj rokov. Stále sa musíme separovať, 
uzatvárať, či chceme alebo nie. Máme za 
sebou ďalšie Vianoce s obmedzeniami. 
Ledva nastúpil nový rok a už zase len tak 
s obavami hľadíme do budúcich dní. Ale 
napriek tomu, máme od polovice januára 
opäť otvorený aj náš evanjelický kostolík 
na Maďarskej ulici, ktorý sme z dôvodu 

pandemických opatrení museli práve po-
čas sviatkov zatvoriť. Týmto Vás chceme 
povzbudiť, aby ste si opäť našli cestu do 
spoločenstva. Je to veľmi potrebné pre 
našu dušu, ale aj pre naše vzťahy, aby sme 
komunikovali s naším Spasiteľom, ale aj 
medzi sebou navzájom. Zároveň je to oslava 
Pána Ježiša Krista, ktorý kvôli nám prišiel 
na tento svet ako malé dieťa a ktorý všetko 
urobil pre to, aby sme mali ten dokonalý 
život v Jeho kráľovstve. A hoci po takom 
živote azda každý človek túži, nie každý 
tam cestu nájde. Je dôležité zamerať sa 

správnym smerom. A tu nám pomáha práve 
stretnutie s Božím slovom v spoločenstve. 
Veď aj dnešný svet a jeho problémy nás 
učia, že je tu málo toho, na čo sa dá spo-
ľahnúť. Nedá sa spoliehať ani na seba, ani 
na priateľov, ani na nepriateľov 😊... ale len 
na Pána Boha, ktorý je s nami všade. On 
nás pozýva, aby sme sa nechali Ním a Jeho 
slovom posilniť do všetkého, čo nás ešte 
čaká. Poďme spolu do Božieho domu! 

Mgr. Eva KOLESÁROVÁ 
evanjelická farárka •

• FARNOSŤ

OPÄŤ SPOLU!

ZBER POUŽITÝCH 
KNÍH – ĎALŠIA 
MOŽNOSŤ AKO 
DAŤ STARÝM 
VECIAM NOVÝ 
DOMOV A ZMYSEL 

AJ RUSOVCE UŽ ZÁLOHUJÚ
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AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Tí, ktorí chodíte po Panónskej ceste, ste si 
isto všimli intenzívne búracie a prípravné 
práce v lokalite Janíkov dvor (nadjazd pri 
Slnečniciach), kde bude konečná zastávka 
novej električky a jej otočisko. Stavba elek-
tričky, ktorá bude aj pre mnohých Rusov-
čanov hlavnou trasou pri ceste do širšieho 
centra, pokračuje podľa plánu. Zároveň 

v lokalite vznikne veľký záchytný parkova-
cí dom pre 500 áut a bytový dom so 100 
nájomnými bytmi. Práve nájomné bývanie 
je jednou z aktuálnych tém, ktoré mesto 
rieši. V porovnaní s inými väčšími mestami 
v regióne je v tejto oblasti Bratislava chu-
dobnou príbuznou. Zatiaľ čo u nás vlastní 
mesto dvetisíc bytov, v prípade Brna je to 
28-tisíc a vo Viedni predstavuje nájomné 
bývanie až 60 % všetkých bytov.

Prečo to robíme? Pri dnešných cenách 
nehnuteľností sa pre veľkú skupinu obyva-
teľstva stáva vlastné bývanie nedostupné. 
Pritom ide o ľudí, ktorí pracujú a pre život 
mesta a jeho služby sú často nenahraditeľní. 
Ide o mladé rodiny, či zdravotné sestry, 
učiteľov, mestských policajtov, šoférov 
MHD a iných. Aj preto rozvíjame nájomné 
bývanie, a to tromi spôsobmi: rekonštruk-
ciou starých bytov, prerábaním mestských 
budov na byty a výstavbou nájomných 
bytov. Mesto sa blíži k zahájeniu výstavby 
bytového domu na Muchovom námestí 
v Petržalke, kde vznikne 103 bytov. Záro-
veň sa dohodlo na spolupráci s viacerými 

developermi, ktorí v lokalitách, kde plánujú 
výstavbu, získajú možnosť postaviť väčší 
počet bytov a časť z nich pripadne mestu. 
Celkovo mesto očakáva získanie okolo 
1 000 bytov v rôznych lokalitách v horizonte 
5 – 7 rokov.

Už viac než mesiac funguje v troch častiach 
Bratislavy nová parkovacia politika. Tá síce 
vzbudzuje medzi šoférmi obavy, ale urobiť 
v parkovaní poriadok je nevyhnutné, ak 
chceme zachovať naše ulice pre ľudí. Ako 
ukazujú prvé skúsenosti v daných lokalitách, 
zo zmeny profitujú rezidenti i návštevníci. 
Inou zmenou je v parlamente schválený 
zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý 
by mal platiť od marca. Samosprávy sa na 
túto zmenu potrebujú pripraviť, preto sa 
uvažuje o jeho odklade. Aj táto zmena však 
skultúrni parkovanie v meste a priblíži Brati-
slavu k moderným európskym metropolám. 
V tomto roku sa plánuje spustenie parkova-
cej politiky ešte v lokalite od Hlavnej stanice 
po Blumentál a v časti Nivy v Ružinove. 

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •
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1.  Vianočné prvky na námestí pri fontáne každoročne pri-
búdajú. Jeden z nich – vianočný fotorám – vyrobili naši 
Rusekáči a vyzdobili kolegyne z miestneho úradu.

2.  V januári bolo prioritou vypratať priestory bývalej jedálne 
tak, aby práce na jej rekonštrukcii mohli začať čím skôr.

3.  Napriek tomu, že zberné hniezda sú minulosťou, niektorí 
neprispôsobiví ľudia nemajú problém vytvárať si vlastné 
skládky. Okrem práce a peňazí, ktoré odpratanie takéhoto 
neporiadku mestskú časť stojí, je to aj neúcta voči všetkým 
obyvateľom Rusoviec.

4.  Pokračujú aj práce na zateplení Hasičskej zbrojnice.

V minulosti pracoval ako filmový a televízny 
kameraman a jeho pracovná náplň obsahovala 
nakrúcanie dokumentov venovaných 
cestovaniu a tiež výtvarnému umeniu, 
ktoré bolo vždy jeho vášňou. Odtiaľ už bol 
len krok k tomu, aby túto vášeň preniesol 
aj do hlavnej činnosti, ktorej sa venuje na 
dôchodku. Ostal verný vytváraniu obrazov, 
ale s odlišnými postupmi. 

Prv než sa vrhneme na tému maľovania, povedzte nám 
niečo o svojom živote. Aká bola vaša pracovná náplň pred 
odchodom do dôchodku?
Narodil som sa do rodiny učiteľov. Otec pochádzal z Košíc a mama 
sa narodila v Paríži. Študoval som na Vysokej škole technickej 
v Košiciach a neskôr na FAMU (Filmová akadémia muzických 
umení – odbor kamera) v Prahe. Za mladi som hral na klavír v hu-
dobnej skupine s Petrom Lipom a s Dušanom Grúňom. Neskôr 
moja cesta pokračovala do STV, kde som sa venoval nakrúcaniu 
už spomínaných dokumentov a cestopisov. A dva roky som pra-
coval aj v Štúdiu krátkeho filmu. Svoju kariéru kameramana som 
úspešne ukončil v TV Markíza.

Maľovanie a vaša tvorba. Ako vznikla myšlienka, že sa 
budete venovať maľovaniu?
Pri odchode do dôchodku pred 16 rokmi som mal dilemu, čo 
budem robiť ďalej. Prvý nápad boli obrazy. Systémom na plát-
no, neskôr na drevo. Druhý nápad bol, že budem cestovať po 
celej zemeguli. Doteraz som precestoval spolu s manželkou asi 
100 štátov a samostatných území, kde som mal možnosť oboz-
námiť sa s prácou a prostredím svetoznámych maliarov (Salvador 
Dalí v Španielsku, Fundació Miró na Malorke, Yves Saint Laurent 
v Marakéši). Avšak posledných 15 rokov sa vraciame na miesta, 
kde sa nám páčilo najviac. Tretím mojim záujmom je navštevovanie 
Univerzity tretieho veku. Za 14 rokov som absolvoval na škole 
niekoľko niekoľko programov, napr. talianske reálie, záhradnú 

architektúru, archeológiu, divy sveta, alebo dejiny Bratislavy. Teraz 
keď sa prechádzam po uliciach Bratislavy viem, prečo napríklad 
niektoré ulice majú taký tvar ako majú. Jiráskova ulica bola korytom 
rieky. Michalská brána – ostrá zatáčka bola z obranných dôvodov. 
Michalská veža – má najvyššie položený náhrobný kameň. 

Koľko obrazov ste doteraz namaľovali a akú techniku 
používate?
Na začiatku svojej tvorby som skúšal rôzne postupy a kompozí-
cie. Doteraz som vytvoril 108 obrazov na plátne a 37 obrazov na 
dreve. Drevený obraz vzniká tak, že stolár surové drevo spracuje 
do požadovaného tvaru, drevo sa nechá vysušiť a je pripravené 
na maľovanie. Tieto surové dosky sú cca 70 cm rovnako široké 
s plochou čo najväčšou na maľovanie. Takto namaľovaný obraz 
vydrží v rôznych extrémnych poveternostných podmienkach, čo 
mám odskúšané aj prakticky.

Kedy a ako sa venujete vašej tvorbe?
Obrazy tvorím paralelne a ich tvorba trvá rôzne dlho. Doslova 
niekedy čakám na múzu, ktorá ma potrebuje nakopnúť a potom 
tvorím. A v lete zvyknem maľovať aj na terase.

Kde čerpáte inšpiráciu?
Rád si nechám poradiť od výtvarníkov ako je napríklad Daniel Bi-
delnica alebo Štefan Porubän. Zároveň počas svojich zahraničných 
ciest som mal a aj mám možnosť obdivovať svetových výtvarníkov. 
Najbližšie plánujem cestu do Dubaja, na svetovú výstavu Expo 
Dubaj 2020, kde je spolu 192 pavilónov. 

A čo výstava vašich diel? Kde ste vystavovali a kde môžeme 
nájsť vašu tvorbu v súčasnej dobe?
V minulosti boli moje diela vystavované v CT Gallery 2017, Čierna 
ruža 2019, na slovenskom veľvyslanectve v Kyjeve, v mestách 
Kremenčuk, Konotopi Alexandria. Jednu z výstav som napríklad 
pomenoval „Možno niekde...“. Zároveň mám možnosť svoju vý-
tvarnú tvorbu vystavovať na miestnom úrade v Rusovciach. A tiež 
v Kostole sv. Víta.

A čomu sa venujete, keď nemaľujete?
Bývam blízko pri lese a chodím sa rád bicyklovať. Alebo zvyknem 
navštíviť kúpele u našich blízkych susedov. 
 
Ďakujeme za rozhovor.

Ľubica FARKASOVÁ • 

Mgr. ALEXANDER MAURER
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V decembrovom čísle Rusovských novín 
sme vás informovali o rekonštrukciách miest-
nych komunikácií v Rusovciach. Dnes vám 
prinášame fotodokumentáciu toho, čo sme 
si ako mestská časť mohli dovoliť aj vďaka 
tomu, že sa nám podarilo získať externý zdroj 
financovania novej školy a jedálne. 

MÚ •

KRÍŽOVKA
Slávnu históriu našej obce nám okrem dávnych stavieb a pamiatok pripomínajú aj názvy 
ulíc nových štvrtí. Ulice v Gaštanovej aleji sa volajú podľa historických období. Napríklad 
Bronzová či Keltská ulica. Ulice okolo Pontea sú viazané na rímske dejiny a nesú mená 
rímskych cisárov a bohov. Je to ulica Attidova, Dolichénska, Auréliová… Podľa historických 
miest Rusoviec sú zas pomenované niektoré z nových ulíc ako Švajčiareň či Mínešská ulica. 
Históriu a jej pamiatky však musel niekto objaviť a tak sa ulice (pokračovanie v tajničke)

RECEPTY 
OD SUSEDOV

ZELEROVÝ ŠALÁT  
PÁNA ALEXANDRA MAURERA

SUROVINY
1 zaváraný pohár zeleru aj s nálevom
1 konzerva kukurice
1 konzerva ananásu
20 dkg pór nakrájaný na jemno
20 dkg tvrdý syr
20 dkg šunka
3 jablká nastrúhané na hrubo
4 – 5 vajec uvarených na tvrdo
1 tatarská omáčka
1 majolka
soľ
čierne korenie

POSTUP
•  Všetky suroviny si pripravíme 

večer a necháme odležať cez 
noc v chlade.

•  Do šalátu môžeme pridať aj na-
hrubo nastrúhanú mrkvu a polo-
vicu zelenej a červenej papriky 
– nakrájané na drobné kocky.

•  Soľ a korenie pridáme do šalátu 
až tesne pred jeho podávaním.

Rodinný recept p. Maurera

VODOROVNE: A. Druhá časť tajničky – vojenský 
útvar. B. Mastná tekutina – plameň – obojživelník, 
ktorý cúva – jedlo z papriky, rajčín a vajec. C. Da-
rujem – ohňom sčerneté drevo – spoločenstvo 
potomkov jedných prarodičov – horská roztrúsená 
osada – autoznačka okresu Stropkov. D. Skratka 
imunity – forma – ruská rieka – obydlie, stavba 
– africký prežúvavý párnokopytník (gnu). E. Cudzí 
po anglicky (alien) – prípravok na natieranie – naša 
planéta – dravý vták. F. Pokoj – nepríjemná burina 
– alpský škriatok (alp) – predlohy. G. Silný povraz 
– tretia a posledná časť tajničky. H. Osobné 
zámeno – ľaľa, aha – časť vojenského oddielu – ja-
ponská mena – 48 hodín sú dva ... I. Autoznačka 
okresu Krupina – označenie výkonnosti hráčov 
v šachu (ELO) – živočíšny tuk – vrecovitý obal 
– príslušník západo-germánskeho kmeňa. J. Dlhý 
povraz so slučkou – súper v láske – pevná vodivá 
látka - činnosť na zábavu – tebe. K. Ja, centrum 
osobnosti (ego) – otrok – mazľavá látka – nižší 
ženský hlas – vrh. L. Tamtá – platidlo v Tuzexe 
–  nočný zábavný podnik – orgán zraku – pohovka, 
leňoška. M. Prvá časť tajničky.

ZVISLE: 1. Sprevádzajú a vysvetľujú – obojživelník 
s tmavohnedými škvrnami – lietanie. 2. Poola-
muj – popínavá rastlina – tŕnitý strom. 3. Obruba 
– zatieňuje – túz – chemická značka berýlia (Be). 
4. Spojka (i) – ver tomu – zohlo – kút. 5. Jedno 
z krstných mien J. S. Bacha – domácke oslovenie 
Pavla – sánky. 6. Neobrobená zem – strunový 
hudobný nástroj – v tenise prehodenie súpera 
vysokým oblúkom – autoznačka Bratislavy. 7. Zbe-
rajú ho včely z kvetov – podarúnok – krátky klinček 
s oblou hlavičkou – lénnik, vazal. 8. Oňho – 365 
dní – neformálny pozdrav – mäso z chrbta brava. 
9. Malé ovládané lietadielko – pozlievaj – vozidlo 
– Olympijské hry. 10. Pevné skupenstvo vody 
– hala na úschovu a údržbu vozidiel – zjav – otázka 
na spôsob. 11. Keď – kameňolom – príves – tŕnitý 
ker. 12. Plameň – nestály plyn, modifikácia kyslíka 
(ozón) – vŕtanie, otvor vytvorený vŕtaním – spolu. 
13. Choď po štyroch – horúci nápoj s rumom 
– číslovka (2) – naháňačka. 14. Vyučuj – slieď, 
stopuj – zámeno (tá či ...) – sójový syr. 15. Polgu-
ľovité klenby – obmena, modifikácia (vid) – ženské 
meno (16. 2.).

LEGENDA

SNEHULIACKA SÚŤAŽ
V polovici decembra potešila najmä deti na bratislavské 
pomery štedrá snehová nádielka (hoci cestárov a vodičov 
už menej). Vyhlásili sme preto „snehuliacku súťaž“, kde 
ste nás milo prekvapili kreativitou vašich výtvorov. Pri-
nášame vám aspoň zopár z nich. Všetkým zúčastneným 
ďakujeme a veríme, že si podobnú súťaž zopakujeme 
aj budúci rok. 

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH 
KOMUNIKÁCIÍ V OBRÁZKOCH

Nová uličná vpusť a vsakovacia 
šachta na Irkutskej ulici

Výjazd z Irkutskej ulice

Colnícka ulica pred rekonštrukciou Colnícka ulica po rekonštrukcii

ulica Pohraničníkov pred rekonštrukciou ulica Pohraničníkov po rekonštrukcii

Tri nové vsakovacie šachty 
na Starorímskej ulici

Spomaľovací prah pri škole na Vývojovej ulici

Oprava cyklochodníka  
na Irkutskej ulici

MÚ •
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Vytlačené na recyklovanom papieri

MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 2 68294111

MB Panónska

Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk

Váš Mercedes-Benz partner v Bratislave vás pozýva 
vyskúšať si naše vozidlá 

Občianske združenie Aktívna jeseň života a Mestská časť 
Bratislava-Rusovce vás srdečne pozývajú na VEĽTRH 
RUSOVSKÝCH SENIOROV, ktorý sa uskutoční pod 
záštitou starostky mestskej časti Bratislava-Rusovce 
Lucie Tulekovej Henčelovej v sobotu 23. apríla 2022 od 
10:00 do 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu 
Bratislava-Rusovce na Vývojovej 8.

Podujatie bude zamerané na prezentáciu a predaj pro-
duktov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu každodenného 
života seniorov a umožňujú im viesť aktívny život, napr. 
rehabilitačné a kompenzačné prostriedky, úpravy auto-
mobilov pre osoby s pohybovým obmedzením, meranie 
zdravotných hodnôt (tlak, tuk a pod.), zdravotnícke 
pomôcky a poradenstvo, doplnky do domácnosti, voľný 
čas a športové aktivity. Súčasťou veľtrhu bude aj kultúrny 
program. Vstup na veľtrh je voľný. Radi privítame aj vašich 
rodinných príslušníkov a priateľov.

Termín konania veľtrhu môžu  
ovplyvniť aktuálne epidemiologické  
opatrenia. 

TESTOVACIE CENTRUM 
NA COVID-19 V RUSOVCIACH 
Spoločnosť BHR medical s. r. o. otvorila v januári testovacie centrum 
na Covid-19 pri Zdravotnom stredisku v Rusovciach, ktoré funguje 
7 dní v týždni.

V prípade potreby môžete využiť antigénové testovanie (výter zo 
špičky nosa) a PCR testovanie (výter, kloktací a slinný test), či tes-
tovanie na protilátky po očkovaní a prekonaní ochorenia Covid-19 
(odber kapilárnej krvi z prsta (len kvapka ako pri inzulíne).

Otestujete sa s rezerváciou aj bez nej, platiť môžete kartou alebo 
v hotovosti.

PREVÁDZKOVÉ HODINY
PON – PIA: 07:00 – 11:00 a 11:30 – 15:30
SO – NE: 09:00 – 13:00 a 13:30 – 17:30

Kontakt na pracovisko počas prevádzkových hodín: 
rusovce@BHRmedical.eu alebo 0951 839 163. 

Viac info na: https://www.covidtestbhr.sk/ 
a https://www.supertest.sk/

POPLATKY NA MIESTNOM ÚRADE 
MOŽNO UHRADIŤ AJ PLATOBNÝMI 
KARTAMI
Miestny úrad urobil ďalší malý krôčik k modernizácii a zvýšeniu užívateľského kom-
fortu pre obyvateľov. Od januára môžete zaplatiť svoje poplatky v podateľni nielen 
v hotovosti, ale aj prostredníctvom platobných kariet. 
Akceptujeme platobné karty Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, V Pay, Diners 
Club International a JCB. Okrem toho akceptujeme aj mobilné platby.

I N Z E R C I A


