
Možno sa pýtate, prečo by ste mali absolvo-
vať celý proces prepísania trvalého pobytu 
a čo vám to prinesie? Okrem oficiálnej 
príslušnosti k Rusovciam majú Rusovčania 
nárok na rôzne výhody, napr. zaručené 
miesto v základnej škole pre dieťa, bez-
platné služby zberného dvora, zvýhodnenú 
daň za psa, nárok na zľavu z poplatku pri 
uzatváraní manželstva, zľavu na kultúrne 

podujatia, účasť na akciách organizovaných 
mestskou časťou len pre Rusovčanov, pre-
nájom priestorov vo vlastníctve mestskej 
časti za nižšie ceny, možnosť prihlásiť sa 
do poradovníka na pridelenie nájomného 
bytu či poskytnutie sociálnych služieb, 
zníženie dane pre osamelých dôchod-
cov... Mestská časť zároveň získa vyššiu 
sumu na podielových daniach – to pre nás 

všetkých znamená lepšie a kvalitnejšie 
služby a krajšie, upravenejšie Rusovce.

03  S A M O S P R Á V A
  Nové otočisko 

autobusov

09  R O Z H O V O R
  Rozhovor 

s diabetologičkou 
MUDr. Adrianou 
Ilavskou PhD., 
MBA, MPH

07  Ž I V O T  V  R U S O V C I A C H
  Hody v Rusovciach 

2020

KAŽDÝ Z VÁS JE DÔLEŽITÝ!
K 30. júnu 2020 evidujeme 4 301 obyvateľov prihlásených na 
trvalý pobyt v našej mestskej časti. Nie je žiadnym tajomstvom, 
že počet osôb bývajúcich v Rusovciach je omnoho vyšší. 
Vyzývame vás preto: Staňte sa Rusovčanmi!

Postup ako si zmeniť trvalý pobyt nájdete na strane 4 a v prípade otázok sme tu pre vás!

Foto: Tomas Vegh
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L Milí Rusovčania, 

vítam vás pri augustovom vydaní Rusovských novín. Dúfam, že aj napriek miernym 
obmedzeniam si užívate príjemné leto či už doma na Slovensku, alebo v zahra-
ničí. Máme veľa možností, ako ho stráviť aj v Rusovciach. Či už si zvolíte aktívny 
oddych a spoznávanie krás okolo nás objavovaním nových zátiší Rusoviec, alebo 
preferujete letné leňošenie s knihou, prácou v záhradke, zveľaďovaním našich 
príbytkov – nech sú Rusovské noviny pre vás príjemným rozptýlením a inšpiráciou. 
Na nasledujúcich stranách sa dozviete o výhodách trvalého pobytu v Rusovciach, 
ako dopadli Rusovské hody, kedy a ako bude prebiehať zápis do ZŠ a ZUŠ, a ako 
sa zdravo stravovať. A to zďaleka nie je všetko, čo na vás v tomto vydaní čaká. 
V mene celej redakčnej rady vám prajem krásny zvyšok leta. Nech sa podarí 
podľa vašich predstáv.

Simona NOVOMESKÁ •

P O Z O R
NA NÁKUP CEZ INTERNET 
A INTERNETOVÉ PODVODY

Na čo by ste si mali dávať pozor pri 
nákupe cez internet:
•  pred nákupom si e-shop preverte, 

skontrolujte kontakt a miesto, kde 
sa firma nachádza a či je zapísaná 
v Obchodnom registri SR,

•  preštudujte si dodacie podmienky, 
reklamačný poriadok predajcu, 
prečítajte si recenzie,

•  pozor na skryté poplatky pri nákupe,
•  pozor pri uvádzaní osobných úda-

jov – môžu byť zneužité,
•  nenechajte sa nalákať na podozri-

vo výhodné ponuky.
V prípade, že ste sa stali obeťou in-
ternetového podvodu a prišli ste na 
to včas, požiadajte svoju banku o za-
stavenie platby a oznámte to polícii.

MV SR •

PODNETY
Ak máte podnety, návrhy na riešenie či sťažnosti, kontaktujte nás prostredníctvom

Aplikácia Rusovce: modul Podnety podnet@bratislava-rusovce.sk

POSLAL SOM NÁVRH NA 
VÝSADBU STROMOV. 
AKÝ BUDE ĎALŠÍ POSTUP?

Ďakujeme všetkým za zaslané ná-
vrhy. Momentálne spracovávame 
zoznam vhodných lokalít na výsadbu 
(pozemky vo vlastníctve mestskej 
časti alebo zverené, nesmú byť pod 
nimi vedené siete), vyberieme vhod-
né stromy, ktoré zvládnu klimatické 
zmeny a potom zoznam predložíme 
Magistrátu hlavného mesta SR Bra-
tislavy. Výsadba by sa mala usku-
točniť na jeseň tohto roku.

JE MOŽNÉ PRENAJAŤ SI 
HASIČSKÚ ZBROJNICU NA 
RODINNÚ OSLAVU?

Áno. Hasičskú zbrojnicu sme opra-
vovali na ten účel, aby slúžila najmä 
Rusovčanom. Priestory sú kom-
pletne zrekonštruované a vybave-
né a môžu sa v nich konať nielen 
oslavy, ale aj rôzne konferencie, 
školenia, či záujmová činnosť. Pre 
Rusovčanov sme pripravili zvýhod-
nené ceny. Viac informácií nájdete 
tu: https://www.bratislava-rusovce.
sk/hasicska-zbrojnica

MÁM NEJAKÉ POVINNOSTI PRI 
SČÍTANÍ DOMOV A BYTOV?

Sčítanie domov a bytov sa začalo 
1. júna 2020 a skončí sa vo februári 
2021. Sčítanie prebieha plne elek-
tronicky, realizuje ho mestská časť 
a občania nemajú v tejto súvislosti 
žiadne povinnosti. Do budúceho 
vydania Rusovských novín pre vás 
pripravujeme článok, v ktorom vás 
oboznámime s podrobnosťami 
a tiež vám poskytneme informácie 
o sčítaní obyvateľov, ktoré nás čaká 
v budúcom roku.

23. JÚN

Na júnovom zasadnutí MZ samospráva predložila návrh na 
zníženie dotácií pre združenia a spolky v Rusovciach o 30% 
kvôli výpadkom v rozpočte v súvislosti s pandémiou Covid-19. 
Počas pandémie združenia žiadnu činnosť nevyvíjali, preto by 
tento výpadok nemali pocítiť. Miestny úrad toto zníženie vopred 
prerokoval so všetkými dotknutými subjektmi. Poslanci však 
návrh neschválili (ZA: Mokráň, Zjavková, Kalmár, Dubovská, 
PROTI: Filaga, Lošonský, Vandrášeková, ZDRŽAL SA: Jenčík). 
Poslanci sa jednohlasne vzdali svojich odmien do konca voleb-
ného obdobia.
Miestny úrad predložil návrh na zmeny rozpočtu v súvislosti 
s rôznymi dotáciami na plánované aktivity – multifunkčné ihrisko 
v areáli školy, rekonštrukcia cesty na Irkutskej a rekonštrukcie 
chodníkov v areáli škôlky. Poslanci tento návrh neschválili  

(ZA: Mokráň, Zjavková, Kalmár, Dubovská, ZDRŽALI SA: Lošon-
ský, Jenčík, Vandrášeková, Filaga).
Vzhľadom na potreby mestskej časti bol predložený návrh zmien 
a doplnkov k Územnému plánu pamiatkovej zóny. Samospráva 
navrhla výrazne zvýšiť limity na zastavanosť v areáli školy nie-
len kvôli pripravovanej prestavbe a nadstavbe školskej jedálne, 
ale aj s výhľadom do budúcna na prípadné ďalšie rozširovanie 
kapacít školy. Proti tomuto návrhu sa postavil poslanec Lošon-
ský a poslanci na jeho návrh znížili limity zastavanosti na 20 % 
a 3 poschodia, čo bude dostatočné iba na prestavbu školskej 
jedálne (Hlasovanie: ZA: Lošonský, Jenčík, Vandrášeková, Filaga, 
Kalmár, PROTI: Mokráň, Zjavková, ZDRŽALA SA: Dubovská). 
Takto upravený návrh poslanci schválili jednohlasne.
Na žiadosť riaditeľa školy poslanci schválili poverenie na vypla-
tenie nevyužitých prostriedkov z poplatkov za škôlku a klub detí.

MÚ •

ZASADNUTIE MZ
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Milé Rusovčanky,  
milí Rusovčania,
máme tu dovolenkovo-prázdninové 
obdobie a s ním čas na oddych a na-
čerpanie nových síl. U nás na úrade sa 
ale aj naďalej usilovne pracuje. Využíva-
me čas, že naši škôlkari a školáci majú 
voľno od školských povinností a začali 
sme s prácami na novom multifunkč-
nom ihrisku, ktoré bude slúžiť všetkým 
športuchtivým Rusovčanom. V mater-
skej škole zase plánujeme vymeniť be-
tónový hrací priestor za nový bezpečný 
povrch. Do konca leta by mala byť 
ukončená aj oprava Balkánskej ulice. 
Finalizujeme zoznam stromov, ktoré 
sa budú kvôli bezpečnosti orezávať 
(a je to úctyhodné číslo, takmer 120 
ks) a tiež zoznam miest určených na 
náhradnú výsadbu. Píšeme nový pro-
jekt na cezhraničnú spoluprácu s našim 
partnerským mestom Petronell-Carnun-
tum a nakupujeme nové knižné tituly 
do našej knižnice (získali sme grant 
4-tisíc eur). No a tak ako sme sľúbili na 
verejnej diskusii s obyvateľmi Irkutskej 
ulice, ktorých trápi dlhoročný problém 
s cudzími parkujúcimi návštevníkmi, 
zadali sme spracovanie dopravného 
projektu na riešenie parkovania, ktorý 
sa, dúfame, dočká svojho spustenia 
ešte v tomto roku.

Aj keď je toho veľa na práci, vždy nás to 
poteší a motivuje, ak sa projekty vyda-
ria. A to aj napriek tomu, že sme občas 
nútení hľadať riešenia, keďže niektorí 
naši poslanci s nami naše „nadšenie“ 
nezdieľajú. :-) 

Všetkým želám krásne a pohodové leto 
a vidíme sa osobne na Dni Rusoviec, 
v sobotu 29. augusta 2020 v parku pri 
kaštieli (ak sa nezmení epidemiologická 
situácia).

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ •

ZREVITALIZUJEME 
AUTOBUSOVÉ OTOČISKO!
Máme skvelú správu pre všetkých Rusovčanov – uchádzali sme sa o podporu financo-
vania projektu revitalizácie autobusového otočiska a boli sme úspešní! 

Získali sme finančnú podporu vo výške 491 780 EUR. Z nášho rozpočtu pridáme 
sumu povinného spolufinancovania (celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 
517 663 EUR) a môžeme sa všetci tešiť na skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej 
dopravy prostredníctvom revitalizácie autobusového otočiska, ktoré sa nachádza 
v tesnej blízkosti železničnej stanice a na modernizáciu autobusových zastávok.

PRE ZVÝŠENIE KOMFORTU CESTUJÚCICH:
• bude celý areál bezbariérový,
•  vybudujeme dva bezpečné priechody pre chodcov,
•  nainštalujeme informačnú tabuľu,
•  priestor osvetlíme LED svietidlami a dvomi bezpečnostnými kamerami,
•  vybudujeme nové autobusové zastávky s dvomi informačnými tabuľami o aktuálnych 

príchodoch a odchodoch autobusov,
•   osadíme stojany na bicykle, lavičky, smetné koše,
•  ako príspevok k zlepšeniu životného prostredia umiestnime tri polozapustené kon-

tajnery na separovaný odpad a rekultivujeme zeleň, zasadíme stromy a vybudujeme 
studňu na zavlažovanie.

Projekt bol podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zmluvu sme 
podpísali a čaká nás proces výberu dodávateľa, kontrola dokumentácie a budúci rok 
začneme s realizáciou projektu samotného.

Alexander KITANOVIČ •

Pôvodný stav

Vizualizácia zrevitalizovaného autobusového otočiska
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K dispozícii sú dva spôsoby:
  Osobne počas stránkových dní na miestnom úrade na ohlasovni 
pobytu (1. posch., č. dverí 11). 

  Elektronicky za seba alebo svoju rodinu prostredníctvom 
elektronickej služby). Bližšie informácie nájdete tu: https://
portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/
pobyt/pobyt-t/trvaly-pobyt-prihlasenie/

PRIHLÁSENIE SA NA TRVALÝ POBYT JE BEZPLATNÉ.

KTO MÔŽE PRIHLÁSIŤ NA TRVALÝ POBYT KOHO?

Osoba môže prihlásiť na trvalý pobyt:
  samú seba, 
  členov svojej rodiny, 
  dieťa do 18 rokov,
  dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou 
výchovou,

  občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo 
ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,

  iného občana na základe splnomocnenia.

AKÉ DOKLADY BUDETE POTREBOVAŤ?

  platný doklad totožnosti,
  údaje potrebné na overenie vlastníctva alebo spoluvlastníctva 
k nehnuteľnosti, kde si chcete trvalý pobyt prihlásiť, 

  ak nie ste vlastník príslušnej nehnuteľnosti: 
•  súhlas vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti (vybavíte osobne, 

ak príde vlastník nehnuteľnosti s vami na miestny úrad),
•  písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý 

pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka/spoluvlastníkov (ak sa 
prídete prihlásiť na trvalý pobyt sám – bez vlastníka nehnuteľnosti), 

•  nájomnú zmluvu,

  originál rodného listu pri maloletých (ak prihlasujete na trvalý 
pobyt maloleté dieťa).

Potvrdenie o súhlase s prihlásením sa nevyžaduje len v prípade, 
ak sa prihlasuje:

  vlastník/spoluvlastník,
  občan, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania 
nehnuteľnosti,

  manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka,
  vlastník alebo spoluvlastníci budovy, alebo jej časti, svojím 
podpisom potvrdia na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt 
súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnan-
com ohlasovne.

AKO SI VYBAVÍTE NOVÝ OBČIANSKY PREUKAZ?

O vystavenie nového občianskeho preukazu môžete požiadať na 
Klientskom centre, oddelení dokladov, Tomášikova 46, Bratislava. 
Treba si doniesť starý občiansky preukaz.

KDE MUSÍTE NAHLÁSIŤ ZMENU TRVALÉHO POBYTU?

  Zamestnávateľ: zmenu adresy, nový trvalý pobyt, nezabud-
nite nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. Pokiaľ ste evidovaní 
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nahláste zmenu na 
príslušnom úrade.

  Zdravotná poisťovňa: zdravotnej poisťovni zmenu trvalého 
pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej 
republiky s trvalým pobytom na území Slovenska. V opačnom 
prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní, 
a to osobne, e-mailom alebo telefonicky. 

  Sociálna poisťovňa: zamestnancom oznamovaciu povinnosť 
spĺňa ich zamestnávateľ; pokiaľ nie ste zamestnancom, zmenu 
hláste v Sociálnej poisťovni samostatne.

  Odbor živnostenského podnikania, daňový úrad, banka, 
poisťovňa: zmenu nahláste aj v pobočke daňového úradu, 
banke a poisťovni; podnikatelia musia zmenu nahlásiť navyše 
aj na odbore Živnostenského podnikania. V prípade, že ste 
spoločník, alebo konateľ, je potrebné do 30 dní nahlásiť zmenu 
trvalého bydliska do Obchodného registra SR.

  Dopravný inšpektorát: ak vlastníte motorové vozidlo, zmenu 
je potrebné nahlásiť aj Dopravnému inšpektorátu.

  Poskytovatelia služieb: všetky spoločnosti, ktoré vám zasielajú 
listové zásielky – napríklad lekári, pošta, dodávatelia energií, 
mobilní operátori, poskytovatelia internetu a pod.

Zmeny je najlepšie oznamovať už s novým občianskym preukazom 
(okrem tých, kde je lehota na nahlásenie kratšia ako lehota, v ktorej 
vám bude vydaný nový občiansky preukaz).

Veronika KOLLÁROVÁ •

AKO SA MÔŽETE 
PRIHLÁSIŤ  
NA TRVALÝ POBYT?

V Ý Z V A
MILÉ SUSEDKY, MILÍ SUSEDIA,
prijmite, prosím, moje pozvanie a staňte sa aj oficiálne 
Rusovčanmi. Okrem zmeny adresy v občianskom preu-
kaze, získania viacerých výhod, zaradenia sa na zoznam 
úspešných Rusovčanov, nám zmenou vášho trvalého 
pobytu pomôžete aj s ďalším skrášľovaním a úpravou 
našej mestskej časti. 

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ, starostka •

Pri prihlasovaní trvalého pobytu vás po dohode vybavíme 
aj mimo stránkových dní.
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POZVÁNKY

POĎAKOVANIE
•  Mestská časť Bratislava-Rusovce 

touto cestou ďakuje spoločnosti 
ANSELL, spol. s r.o. v zastúpení 
Rusovčana p. Augustína Lovásza 
za vecný dar pracovných ruka-
víc pre MP Ruseko a spoločnosti 
T.M.A., spol. s r.o. za vecný dar 
počítača do miestnej knižnice. 

•  Strata domova (aj keď len dočasná) 
nie je určite príjemným zážitkom. 
Naši susedia z Firmovej ulice si 
takouto skúsenosťou prešli začiat-
kom prázdnin. Radi by sme sa po-
ďakovali všetkým, ktorí sa zapojili 
do finančnej zbierky na odstránenie 
škôd spôsobených požiarom i tým, 
ktorí našim susedom pomohli ma-
teriálne, dočasným ubytovaním či 
povzbudivým slovom.

Konanie akcií podlieha aktuálnej epidemiologickej situácii a prijatým opatreniam v čase ich konania.

ZAČIATOK  
ŠKOLSKÉHO 
ROKU 

Základná škola

2. 9.  
streda

SUSEDSKÁ 
SOBOTA
Mufuza pub

5. 9. 
sobota

JAZDA 
VETERÁNOV
Parkovisko  
reštaurácie SĽUK

5. 9. 
sobota

MEDVEDICA  
BIKE TOUR
Rusovský park  
pri kaštieli

20. 9. 
nedeľa

ŠARKANIÁDA
Letisko pri PD Dunaj

3. 10. 
sobota

18. – 19. 9.
piatok – sobota 

BÁBKY V PARKU
SĽUK a okolie

PETANGOVÝ 
TURNAJ O POHÁR 
SNP
Dom záhradkárov

30. 8. 
nedeľa

29. 8. 
sobota

DEŇ RUSOVIEC  
A VATRA
Rusovský park  
pri kaštieli 

MESIAC ÚCTY 
K STARŠÍM, DIVADLO 
PRE DÔCHODCOV
Detaily upresníme

9. 10. 
piatok

RETRO DISCO 
PÁRTY
Kultúrna sála MÚ

16. 10. 
piatok

RÍMSKE HRY
Múzeum Gerulata

12. 9. 
sobota

KVITNÚCA LÚKA v parčíku 
na Irkutskej hrala všetkými farbami 
a máme z nej veľkú radosť. Tento rok 
sme začali s malým pilotným projek-
tom v spolupráci s BROZ a učili sme 
sa ako na to, keďže pre trvalejšiu 
udržateľnosť je potrebné rešpektovať 
určité postupy. Veríme, že budúci 
rok sa nám podarí potešiť obyvateľov 
viacerých lokalít Rusoviec.

NAŠE MESTO 2020
Rusovce – rôzne  
lokality

18. 9. 
piatok

5

Ž I V O T  V  R U S O V C I A C H



Svetoznámy umelec Christo sa už v 70. 
rokoch preslávil zahaľovaním veľkých 
predmetov. Volali ho „baliaci umelec“. 
V skutočnosti veci len dočasne zahalil 

oponou, aby dal vyniknúť hlbšej kráse 
a zviditeľnil skryté. Tak prekryl farebnou 
oponou údolie v amerických Skalnatých 
vrchoch. Opona bola 400 m široká a 111 m  
vysoká. Zabalil budovu Berlínskeho par-
lamentu a jeden z Parížskych mostov. 
Za každou oponou sa skrýva iná realita. 
A po odhalení si Parížania začali viac vážiť 
a obdivovať historický most. Christo chcel 
ľuďom pripomenúť, že za všetkým čo vi-
díme, môže byť viac. Aj celý svet a všetko 
skutočné môže byť len oponou, za ktorou 
sa neskrýva NIČ, alebo naopak nie len NIE-
ČO ale aj NIEKTO. Umelec zahaľoval veci 
naschvál len na 14 dní, aby tým zdôraznil 
pominuteľnosť všetkého pozemského. 
Opona sama nie je večnosťou. Pripomína 
možnosť iného, iných a večnosti. Kresťania 
takúto hru symbolov poznajú ako liturgiu. 
Na Veľkú noc sa v kostoloch zahaľujú kríže. 
Pri krste sa používa viditeľná voda a pri sv. 
omši chlieb a víno, všetko ako „opona“, za 
ktorou sa skrýva skutočnejšie Tajomstvo. 
Profánne – ako viditeľný záves, za ktorým 

sa skrýva Boží svet a každý je pozvaný sa 
na ňom večne podieľať.

V Rusovciach sú niektoré objekty ešte 
stále akoby zahalené závesom a čakajú 
na odkrytie. Nielen viditeľného, ale aj his-
tórie a pravdy o minulosti. Napr. po vojne 
zrovnaný so zemou neďaleký Laurin majer. 
Doteraz zarastená a desaťročia zanedbaná 
lokalita ako pamiatka totalitného režimu. 
Podľa historikov a žijúcich svedkov bol na 
majeri okrem iných budov aj malý Zichyho 
kaštieľ a kostolík zasvätený sv. Vavrincovi. 
Podobne, ako druhý majer na rakúskej 
strane Zeiselhof, ktorý patril k Rusovské-
mu zámku, by aspoň čiastočné odkrytie 
základov, čiastočná rekonštrukcia kaplnky 
či informačná tabuľa, mohli návštevníkom 
pripomenúť kus sveta a života našich pred-
kov. Tiež jedna z opôn, za ktorou sa veľa 
skrýva. Možno namaškrtí pár nadšencov 
aby ju „zdvihli“.

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

Je tu leto, čas oddychu. Tento rok však 
viac premýšľame o tom, kam sa vydáme 
na dovolenku, s kým sa stretneme a ako 
si oddýchneme. A čo na nás potom čaká? 
Všetci túžime, aby sme mohli žiť bez obáv 
o život, o zdravie. A preto musíme byť zod-
povední. Ochrannými symbolmi sú rúška 
na našich tvárach, dezinfekčné prostriedky 
a vzájomný odstup. Na niektoré zmeny sme 

si už zvykli, iné nás zaskočia. Zabudne-
me... Hlavne, keď sme s blízkymi, milými 
ľuďmi, chceme, aby to bolo ako predtým, 
pred pandémiou. Ale zdá sa, celkom také 
jednoduché to nebude. Ohrozenie trvá, 
opatrenia zostávajú v platnosti. Nevieme 
ešte ako dlho nás tento problém bude 
trápiť, zdá sa však, že svet už nebude nikdy 
taký ako bol pred tým. Nedá sa povedať, 
že bude horší, ale môžeme povedať, že my 
už budeme lepší? Vieme len, že to bude 
iné. No žiť sa musí a my by sme mohli byť 
minimálne múdrejší. Chovať sa napr. podľa 

zlatého pravidla z evanjelia, kde Ježiš Kris-
tus hovorí: „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia 
činili, čiňte im aj vy.“ (Matúš 7,12) Teda, ak 
chceme, aby nám iní neubližovali, nerobiť 
to druhým. Aby si nás vážili, vážiť si aj my 
iných. A ak chceme dýchať čistý vzduch 
a piť čistú vodu, nedovoľme znečistenie 
zdrojov pre ďalšie generácie. Táto múd-
rosť totiž znamená ochranu života, toho 
najvzácnejšieho, čo máme. Veľa šťastia 
nám všetkým! 

Mgr. Eva KOLESÁROVÁ 
evanjelická farárka •

• FARNOSŤ

OPONA

• FARNOSŤ

VRAJ: ČASY SA MENIA  
A ĽUDIA TIEŽ...

ZUŠ-ka v Rusovciach otvorí v škol-
skom roku 2020/2021 svoje brány už po 
ôsmykrát. Zápis žiakov sa bude konať 
2. až 4. septembra, každý deň v čase 
od 14:00 do 18:00 hod. Možno študovať 
literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor 
a pre veľký záujem rozširujeme štúdium 
v hudobnom odbore o nové študijné za-
merania – hru na husliach a hru na flaute.
Hlavným poslaním základnej umeleckej 
školy je príprava žiakov na profesionálnu 

umeleckú činnosť. Preto sme veľmi radi, že 
sa nám aj v uplynulom roku podarilo pri-
praviť žiačku, ktorá bola úspešne prijatá na 
bratislavské Konzervatórium. Gratulujeme 
Paule Dane Zagyiovej a prajeme jej veľa 
úspechov v ďalšom umeleckom rozvoji.
Elektronická prihláška je dostupná na 
www.zuska.sk

Mgr. Dominik GAJDOŠECH  
zriaďovateľ SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava •

• ZUŠ

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V ZUŠ-KE
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• ŠKOLA

LETNÝ ŠKOLSKÝ KLUB

• ŠKÔLKA

LETO V ŠKÔLKE

Druhý rok po sebe sme tento slávnostný 
deň začali tak trochu netradičnou svätou 
omšou, ktorá sa konala pod holým nebom 
v areáli futbalového ihriska. Rusovčanov 
i návštevníkov počas omše sprevádzal tak 
miestny pán farár Július Marián Prachár 
ako aj biskup a niekdajší arcibiskup Trnav-
skej arcidiecézy Róbert Bezák. O umoc-
nenie atmosféry sa postaral spevácky 
zbor CHORUS CANTILENA pod vedením 

zbormajtra Martina Puhovicha. Poobede 
sa Rusovčania na ihrisku zišli opäť pri 
tradičnom futbalovom derby. Proti sebe 
sa postavili Starší páni verzus Mladší páni 
a Mufuza club, ktorí sa stali aj víťazmi. Pre 
deti nechýbala šmykľavka, cukrová vata či 
maľovanie na tvár, pre hodujúcich pestrá 
ponuka stánkov. 

Veronika VANDRÁŠEKOVÁ a MÚ •

Školský klub detí pri Základnej 
škole s materskou školou Vývo-
jová 228 Bratislava-Rusovce už 
šiesty rok organizoval pre deti, 
ktoré počas roka navštevujú 
ŠKD Letný denný klubový tábor. 
V týždni od 2. 7. do 10. 7. pri-
pravila vedúca LDKT p. Alenka 
Jurčová s pani vychovávateľ-
kami pre deti bohatý program 
výletov a aktivít.

Vo štvrtok sme počas dopoludnia navštívili Sad Janka Kráľa 
a potom sme si užili športové hry. V piatok sa deti tešili na Cik-
Cak Centrum, kde mali možnosť tvoriť hlinené výrobky a neskôr 
spoznávali liečivé rastliny. Nasledujúci pondelok sme išli do galérie 
optických klamov a ilúzií Tripland. Po návrate si deti v tvorivých diel-
ňach vyrobili pekné prívesky. V utorok do školy zavítalo divadielko 
Dúha. Na nasledujúci deň sa naši táborníci veľmi tešili na celodenný 
výlet – plavbu loďou po Dunaji, návštevu prírodovedného múzea 
a Domu detí Bibiana. Vo štvrtok sme sa s deťmi vybrali autobusom 
k Danubiane. Inšpirované si po návrate tvorili svoje vlastné výtvarné 
dielka. Posledný deň v tábore sme išli na prírodovednú vychádzku 
ku kaštieľu v Rusovciach. Počasie nám v tábore prialo a deti si 
letný tábor užili bez úrazov. Na konci tábora dostali všetci sladkú 
odmenu a diplom na pamiatku.

Vychovávateľky ŠKD, ZŠ s MŠ •

Plní zvláštnych pocitov po 
vyhlásení pandémie a ustá-
lení situácie sme 1. júna 2020 
opäť privítali deti v našej ma-
terskej škole. Znovuotvore-
niu predchádzali prípravy 
a pokyny z Ministerstva 
školstva, ktoré sa často me-
nili a dopĺňali, preto bola 
príprava náročná. Do 1. júna 
sa nám však podarilo všetko 
pripraviť a materskú školu sprevádzkovať pre najvyšší možný 
povolený počet detí. V deň D sa deti vrátili do priestorov škôlky 
a musíme konštatovať, že práve deti boli tie, ktoré dodávali 
istotu aj nám dospelým. Boli disciplinované, správali sa k sebe 
navzájom s rešpektom, mali informácie o víruse a preventívnych 
opatreniach a mali sme pocit, že sa na škôlku, kamarátov a pani 
učiteľky veľmi tešili. V júni a júli sa prevažná časť aktivít presunu-
la na náš dvor. Deti trávili čas hraním, tvorením, upevňovaním už 
poznaného a poznávaním nového. Okrem iného sme do každej 
triedy zabezpečili Motýliu záhradu. Cieľom motýlej záhrady je 
ukázať deťom fascinujúci svet prírody. Milým programom sa 
s materskou školou rozlúčili deti, ktoré v septembri zasadnú 
do školských lavíc. 

Budúcim prvákom želáme veľa úspechov a všetkým, ktorí nám 
pomáhali, zo srdca ďakujeme.

Kolektív materskej školy •

HODY 2020
Posledná júlová nedeľa sa niesla v duchu sviatočnom. Spoločne 
sme si uctili pamiatku patrónky nášho rusovského kostola, 
svätú Máriu Magdalénu. 

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
Žiakov 2. až 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 v Bratislave-Rusovciach privítame 2. septembra 
o 8.30 hod. v ich triedach. Na našich prváčikov sa tešíme 2. septembra o 9.00 hod. taktiež v ich triedach.
Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy (aj vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii) budú zverejnené na webovej 
stránke školy (https://skolarusovce.edupage.org/) a vyvesené na budove školy posledný augustový týždeň.

Lenka KRIŠPINSKÁ • 
zástupkyňa riaditeľa ZŠ

7

Ž I V O T  V  R U S O V C I A C H



R
U

S
E

K
O

 I
N

FO
R

M
U

JE

AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Na konci júna sa uskutočnilo rokovanie 
mestského zastupiteľstva. Malo rekordných 
72 bodov a medzi nimi aj zmenu rozpočtu 
hlavného mesta, ktorá reflektovala pláno-
vaný krízový výpadok príjmov mesta na 
úrovni 37 mil. EUR. Mesto navrhlo kon-
krétne úspory vo výdavkoch ako napríklad 
zosekanie mzdových výdavkov o 1,2 mil. 
EUR alebo zrušenie plánovaných nákupov 
nehnuteľností. Rovnako bolo schválené 
zapojenie rezervného fondu a načerpanie 
nového úveru. Tieto opatrenia umožnili, 

aby nedošlo ku kráteniu niektorých roz-
počtových položiek ako napríklad opravy 
ciest alebo výsadby stromov.

Aj vďaka tomu prebieha oprava cestného 
povrchu a zastávok na Balkánskej ulici 
– smer Jarovce. Ide o ďalšiu opravu z toh-
toročného zoznamu výmeny povrchov 
v hlavnom meste.

Zastupiteľstvo schválilo aj projekt do-
stupného nájomného bývania na princípe 
„bývanie ako prvé“, ktoré pomáha ľuďom 
žijúcim na okraji spoločnosti zaradiť sa 
späť do života. Bratislava sa tak zaradila 
medzi svetové metropoly, v ktorých tento 
prístup funguje a pomáha najslabším.

Výskyt komárov znepríjemňuje večerný 
pobyt vonku pre mnohých Bratislavča-
nov. Monitoring aj zásahy sa zameriavajú 
predovšetkým na problémové a kalamitné 
druhy komárov liahnuce sa v územiach 
zaplavovaných vodou z koryta riek. Podob-
ne ako v Rakúsku, sa aplikuje ekologický 
prípravok BTI, ktorý larvy ničí skôr, ako 
sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. Zásahy 
prebehli aj v rusovských lokalitách ako aj 
na Veľkom Zemníku.

Prečo sme teda mali komáre aj v Rusov-
ciach?

Hlavným zdrojom výskytu komárov tento-
krát boli malé zdroje vody vytvorené v ko-
runách stromov po mohutných zrážkach. 
V nich nemožno aplikovať BTI. Aj preto 
najintenzívnejší výskyt komárov zazna-
menali ľudia v blízkosti lesných porastov 
napríklad v Rači, kde je bežne výskyt ko-
márov nižší.

Prečo sa neaplikuje chemický postrek ako 
v minulosti?

Najmä z dôvodu karcinogénnych rizík 
spojených s ich aplikáciou v blízkosti 
ľudských obydlí. Sme presvedčení, že 
zdravie ľudí stojí nad dočasne zníženým 
komfortom. 

Tí čo fandíte hokejovému Slovanu už 
iste viete, že klub mení majiteľa. S bu-
dúcim vlastníkom sme absolvovali prvé 
stretnutia. Pre mesto je kľúčové, aby nový 
majiteľ zabezpečil stabilitu klubu a nevy-
stavoval tak ostatné mestské športoviská 
nedostatku financií. Aj preto trváme na 
úhrade starých dlhov voči mestu vo výške 
viac ako 600-tisíc EUR. Je to základná 
podmienka rokovania o novej nájomnej 
zmluve.

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •

Vykonali sme búracie, zemné a prípravné práce na osadenie nového 
multifunkčného ihriska v areáli základnej školy

Boli sme nápomocní pri príprave Rusovských hodov

Zrealizovali sme pravidelné orezávanie zelene 
v mestskej časti

Vyčistili sme preliezku pri futbalovom štadióne 
od starých náterov a dali jej nový šat

Vykonali sme zmenu zvislého dopravného 
značenia na Pieskovom hone
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Inšpiratívne rozhovory. Susedia, ktorí majú 
rôzne koníčky, vedomosti, skúsenosti  
a radi sa s nami o ne podelia. Ako prvá  
- MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH, 
diabetologička, ktorá sa zameriava na liečbu 
porúch metabolizmu a výživy, dlhodobú 
starostlivosť o pacientov s nadváhou 
a riešenie obezity.

Pôsobíte na mňa ako vyrovnaný a kľudný človek. Čo robíte, 
aby ste mali takýto prístup k životu? 
Ďakujem pekne, mám prácu, ktorá ma veľmi baví a doma mám pre 
ňu podporu. V zime lyžujeme a v lete sme na golfe, keďže dcéra sa 
tomuto športu aktívne venuje a reprezentovala nás na niekoľkých 
majstrovstvách Európy. Prispieva k tomu aj bývanie v Rusovciach, 
ktoré je pre nás výnimočné pohodou, pokojom a možnosťami, 
ktoré nám poskytuje. Vždy budem vďačná kamarátke, ktorá nás 
presvedčila, aby sme sa sem presťahovali.

Generácia súčasných detí to má podstatne ťažšie ako sme 
to mali my. Sú ovplyvňovaní médiami, sociálnymi sieťami. 
Máte radu pre rodičov, ktorá pomôže, aby z našich detí 
vyrástli zdraví jedinci? 
Iba trpezlivosť a príklady. Na jednej strane nám narastá počet 
obéznych detí, na druhej strane, aj počet rodín, v ktorých je zdravé 
stravovanie veľmi dôležité. Väčšinou sú líderkami mladé mamy, 
ktoré si dokážu naštudovať, čítať a venovať sa tomu, čo je najdô-
ležitejšie v živote. A to je zdravie.

Ísť príkladom sa ľahko hovorí, ale ťažšie realizuje. Dieťa 
navštevuje školskú jedáleň, funguje podstatnú časť dňa 
medzi kamarátmi s rôznymi stravovacími návykmi. Ako 
udržať tú správnu mieru, nezakazovať napr. sladké, slané 
alebo naopak nebyť posadnutý BIO produktmi?
Nie je dobrý jeden ani druhý extrém. Odporúčam školskú jedáleň 
si otestovať na vlastnej koži – buď je možné ochutnať na mies-
te, alebo zobrať domov. Moja osobná skúsenosť bola, že téglik 
bol úplne mastný a museli sme ho umývať väčším množstvom 
detergentu. A potom je zložitá cesta k náprave, presviedčania 
kompetentných. Zdravé rozmýšľanie je najlepšie. Ale ak dieťa 
vidí a počuje, čo je dobré a správne, akceptuje názor zo svojho 
prostredia. Netvrdím, že ak vidí u spolužiaka na desiatu chipsy, že 
by nemal chuť. V súčasnosti sú aj zdravé varianty chipsov. Stačí 
nájsť, ktoré budú chutiť. Pokiaľ dospelý potrebuje na otestovanie 
chuti dva až trikrát skúsiť, dieťa až desaťkrát.

Novodobé diagnózy ako napr. intolerancia laktózy, 
histamínová intolerancia, ADHD atď. sú naozaj spôsobené 
potravinami, ktoré už zďaleka nie sú také ako v minulosti 
(GMO)? 
Odpoveď na to, čo urobia geneticky modifikované potraviny s našim 
telom uvidíme, žiaľ, až v budúcnosti. Určite platí, že priveľa aditív 
do potravy má síce efekt na trvanlivosť, tvar a farbu, ale určite nie 
na zdravie. Pokiaľ na výrobu kváskového chleba stačí voda, múka 
a soľ, v chlebe z obchodu na etikete môžete napočítať desať a aj 
viac zložiek. Preto je veľmi dôležité čítať etikety a trošku sa aj 
naučiť rozumieť skratkám.

Sme to, čo jeme. Hrubé črevo je taký náš druhý mozog. Aký 
veľký vplyv majú zdravé potraviny na naše zdravie?
Úplne dominantný. 70 – 80 % diagnóz závisí od nás a nášho život-
ného štýlu. Znamená to strava a pohyb. Jedno s druhým priamo 
súvisí. Genetika alebo faktory prostredia nie sú pri väčšine diagnóz 
také dominantné ako práve strava a stravovacie zvyklosti.

Akou formou môžeme pomôcť blízkemu, ktorý má 
problém s váhou a chýba mu pevná vôľa? Ako postupovať 
– nastolenie diéty za pomoci výživového poradcu, operácia 
žalúdka, nájsť kondičného trénera? Kde začať?
Začnem od najťažších prípadov – operácie pri obezite sú krajným 
riešením, ale obyčajne veľmi účinným. Každá bariatrická, či teraz 
už metabolicko-bariatrická operácia, ktoré nahrádzajú bandáže 
žalúdka, má svoje presné indikácie, BMI nad 40 kg/m2 alebo nad 
35 kg/m2, ak je obézny človek aj pacientom s inými komplikáciami. 
Všetci ostatní sú odkázaní na svoju pevnú vôľu. Ale jej zapojenie 
nepredstavuje žiadne iné komplikácie, čo pri operácii nemožno 
povedať. Z praxe viem, že na chudnutie je treba aj jednoznačné 
presvedčenie človeka, podmieňovací spôsob typu „chcel by som“ 
nestačí. Bez úpravy stravy a bez dostatočného aktívneho pohybu 
to nejde. V súčasnosti aj na internete sú odborníci, ktorí vypracujú 
jedálny lístok a cvičiť sa dá online. Alebo stačí vynechať prílohy 
v podobe zemiakov, ryže, cestovín a nahradiť ich šalátom. Jar 
a leto je obdobie, kedy sa chudne najľahšie.

V akých prípadoch by mal človek (laik) vyhľadať odbornú 
pomoc? 
Vždy, keď sa človek cíti zle, zvláštne, alebo si je neistý. Nie každá 
zmena subjektívneho vnímania má aj pôvod v nejakom ochorení. 
Vždy je však lepšie každého včas vyšetriť a zistiť prípadnú diagnó-
zu. Každé ochorenie sa v úvode lieči ľahšie ako keď sú rozvinuté 
všetky príznaky alebo komplikácie. 

A čo výživové doplnky?
Výživové doplnky sú samostatnou kapitolou. Užíva ich 60 – 70 % 
ľudí a často sa na ne spoliehajú viac ako na liečbu liekmi. Ak sa 
niekto rozhodne pre výživové doplnky, lieky ktoré mu ordinoval 
lekár, by nemal vynechať. Je dôležité nechať pacientovi aj pocit 
možnosti aktívneho zasahovania do svojej liečby. V prípade pre-
ventívneho užívania multivitamínových preparátov platí, že pestrá 
strava je dostatočným liekom a nepotrebuje žiadnu suplementáciu 
navyše. Po zime alebo v náročnejšom období má dopĺňanie C a D 
vitamínu, spolu so zinkom, racionálne zdôvodnenie. Ale stále platí, 
že najvýraznejší efekt má dostatok ovocia a zeleniny.

„Všetko s mierou“ a počúvať svoje telo. Máte aj vy obľúbený 
citát alebo motto?
„Vieme, kým sme, ale nevieme, kým môžeme byť.“ William Shake-
speare

zhovárala sa Ľubica FARKASOVÁ •

TROCHU INAK Z RUSOVIEC
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V sivom lese sa  
i sivá myška bojí
Timo, Kubo a Mimi sa kúpali v jazere. Pravdaže, bol s nimi i 
pes Fúzik, ten nemohol chýbať, ale vodu veľmi nemusel. Keď 
bol smädný, napil sa a už aj bežal preč. Ešte by mu niekto 
náhodou zamokril kožúšok. „Bŕŕŕ,“ striaslo ho len pri pomys-
lení. Poslušne čakal na deti, hľadal tieň medzi kríkmi a našiel 
prázdnu fľašu. Trochu malinovky z nej ešte cvrlikalo, a tak ju 
schuti olízal. „Sladučkááá!“ potešil sa a zrazu mu akási vôňa 
sadla na ňufák. 
„Čuchy-čuchy, čo sú to za puchy? Konzervička a v nej muchy.“ 
Odohnal ich a čo nevidí? Paštéta sa naňho usmiala. Raz-dva ju 
zlupol, no poranil si jazýček. „Baúúú,“ kvílil bolestivo. „Aúúúú,“ 
zakvílil hlasnejšie, aby ho celý les mohol ľutovať.
„Ticho!“ ozvalo sa z igelitovej tašky, čo sa váľala pod 
stromom. Vyliezla z nej sivá myš a obzrela si zraneného.
„Tak ti treba, pažroš! Tučný si, vidím, že ťa nemučia doma 
hladom. Nemusíš vyjedať odpadky!“
Fúzik sa smutne zalizol boľavým jazykom a upa-
ľoval za deťmi. 
„Počkaj, kamoško!“ zapišťala za ním myš. 
„Ukážem ti niečo!“ 
Psík zabrzdil a zavrčal: „Raz mi povieš pažroš 
a teraz som ti kamoš? Čo mi chceš ukázať?“ 

„Poď za mnou a uvidíš!“ prikázala myš a vbehla medzi kríky.
Zvedavý Fúzik sa pustil za ňou. Spráchniveným stromom 
hrozivo praskali konáre, spúšťali sa z nich čierne pavúky 
a škaredo zazerali.
„Kŕŕŕááá!“ ozvalo sa z koruny stromu.
„To bol krkavec,“ zhíkla myš, stiahla chvost a vbehla rovno 
do velikánskej pavučiny.
Všade boli pohádzané haraburdy, prázdne fľaše a kadejaké 
smeti. Vietor všetko rozfúkaval ďalej do lesa. Akoby sa strácal 
život a príroda pustla. Fúzik si všimol, že všade tam, kde ležali 
odpadky, sa zeleň lesa stratila. Sivé listy, sivé steblá trávy, ba 
i kôra stromov bola akási ponurá.
„Ďalej už nejdem, bojím sa,“ zapišťala myš.
Vtom čosi zašuchorilo a zjavili sa deti.
„To je spúšť!“ zvolala Mimi a Kubo s Timom celkom onemeli.
„To nemôžeme takto nechať!“ povedala Mimi. „Musíme tu 
upratať. Zavoláme pomocníkov a dáme všetko do poriadku.“ 
Netrvalo dlho a smeti z lesa zmizli. Aj Fúzik pomáhal. Toľko 
fliaš a plechoviek poodnášal, až mu pritom aj brucho spľaslo. 
Príroda bola opäť čistulinká ako nikdy. Akoby sa nadýchla. Sivá 
farba listov sa menila na zelenú. Spokojná Mimi sa poobzerala 
a zvolala: „Komu sa nelení, tomu sa zelení!“
„Tak hovorí dedo Maroš!“ povedali 
naraz Kubo s Timom.
„Dobre hovorí,“ pritakala myš. 
Radostne behala tu i tam 
a už sa lesa nebála.

Správne odpovede: 1a, 2b, 3a, 4a, 5b

a. 100 – 500 rokov
b. 4 500 rokov

Ilustroval: Filip Horník

Zuzana BOĎOVÁ •

4.

a. pár týždňov
b. pár mesiacov

1.

a. 1 – 10 rokov
b. 40 – 400 rokov

2.

a. 1 – 15 rokov
b. 1 – 5 mesiacov

3.
a. 500 rokov
b. nevie sa

5.

Deti, skúste uhádnuť, za aký 
dlhý čas sa rozložia v prírode 
tieto odpadky:
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KRÍŽOVKA
Dnešná tajnička nás zavedie na najstaršiu ulicu v Rusovciach. Volá sa Maďarská a nájdeme ju 
v blízkosti Kostola sv. Márie Magdalény. Tento priestor spolu s Irkutskou ulicou tvoril hlavnú 
verejnú komunikáciu obce a smeroval k dunajskému brodu. V 80. rokoch 18. storočia bol 
však brod zrušený a komunikácia stratila svoj pôvodný význam. Pomenovanie „Maďarská 
ulica“ je doložené už od roku 1716. Jej názov sa spája s pôvodným osídlením maďarského 
obyvateľstva. Je to jediná ulica v našej mestskej časti… (pokračovanie v tajničke).

RECEPTY 
OD SUSEDOV
Dnes Vám predstavíme koláčik od 
našej susedky pani Annie Jaroňovej. 
Hoci v Rusovciach žije už viac ako 
20 rokov, narodila sa vo Francúzsku. 
Robí skvelé bretónske palacinky 
a dnes sa s nami podelí o recept 
na koláč z jej rodnej krajiny.

BRETÓNSKY FAR SO SUŠENÝMI 
SLIVKAMI (pre 6 – 8 osôb)

Ingrediencie: 
200 g hladkej múky, 150 g cukru, 
4 vajcia, 1 struk vanilky, 200 g vy-
kôstkovaných sliviek (cca 20 ks), 
2 polievkové lyžice rumu (nepovin-
né), 600 ml plnotučného mlieka

Postup: 
1. Vykôstkované slivky vložíme do 
misky spolu s 2 polievkovými lyži-
cami rumu a doplníme vodou po 
úroveň sliviek. Zakryjeme a necháme 
nabobtnať. 2. Mlieko dáme variť 
spolu s rozkrojenou vanilkou. Za-
kryjeme vrchnákom a necháme stáť 
mimo ohňa. 3. V ďalšej miske vy-
šľaháme celé vajcia s cukrom, kým 
nedosiahneme penovú zmes. 4. Pri-
dáme múku. Dobre vymiešame, kým 
nezískame hladkú hmotu. 5. Z odlo-
ženého mlieka vyberieme vanilkový 
struk (semiačka zostávajú v mlieku). 
Vanilkové mlieko vlejeme do cesta. 
6. Koláčovú formu (s priemerom 25 
– 30 cm) potrieme maslom. Cesto 
vložíme do formy. 7. Namočené 
slivky precedíme a rozložíme po 
koláčovej forme. Koláč dáme piecť 
do vopred vyhriatej rúry na 190 °C. 
Pečieme cca 40 – 45 minút. 8. Po 
upečení necháme Far vychladnúť. 
Potom ho necháme stáť v chlad-
ničke aspoň 2 hodiny. Slivky možno 
nahradiť hrozienkami. Recept môže 
byť aj bez rumu.
Prajeme vám Dobrú chuť!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

VODOROVNE: A. Prvá časť tajničky – štvrtá 
časť tajničky. B. Nikto – tvrdé čierne drevo 
z tropických stromov – ženské meno (6. 4.). C. 
Rímskych 999 – číslovka (dve na tretiu) – skona-
nie – autoznačka Dunajskej Stredy. D. Spaľoval 
sa – otvorený po anglicky – kovová súčiastka na 
spájanie. E. Aretácia – pohybový ústroj tela – ná-
poj s chmeľom. F. Druhá časť tajničky. G. Abyže 
– včelí produkt – zotrvávajú v spánku – stredová 
priamka. H. Zvratné zámeno – rytina – reťazec 
obchodov s nábytkom – ktože. I. Vtiahol do seba 
– mohol – dravý vták. J. Oddelenie technickej 
kontroly – ťahaj šúchaním po zemi – nevyplnené 
miesto. K. Predložka (z) – somár – najväčšie 
súvislé vodné plochy. L. Tretia časť tajničky.

ZVISLE: 1. Slovesné dielo vydané tlačou – zno-
vu – vozidlo. 2. Ostrov v Malajskom súostroví 
(Východný...) – plášť z ťavej srsti – veľká kopa 

naukladanej slamy. 3. Anglické pritakanie – škru-
pinovité plody – obojživelník s klepetami – okrem 
iného. 4. Opätovné spustenie operačného systé-
mu počítača – neúmyselná chyba – Východoslo-
venské strojárne. 5. Mužské meno (2. 1.) – zem 
so všetkým, čo je okolo nás – konektor. 6. Na 
toto miesto – veľký dotieravý hmyz – parazitická 
rastlina na stromoch. 7. Dnu po anglicky – driemal 
– scénka s humorom – kypri pôdu pluhom. 8. Kov 
(Ni) – výzva – oslovenie otca. 9. Mužské meno 
(2. 4.) – náležiaca psovi – jeden z rodičov. 10. 
Sústredené rozjímanie v budhizme – plesňový syr 
– film s množstvom vrážd. 11. Osobné zámeno – 
divoko – mužské meno (5. 12.) – zámeno, ktoré 
používame, keď si nevieme spomenúť na názov 
predmetu (podaj mi ten...). 12. Značka pre volt- 
ampér – zostaň stáť – solmizačná slabika – rýľuj.
Pomôcky: D. open. 2. aba. 3. OK. 4. reset. 5. 
slot. 10. zen.

VÝSLEDKY ŽREBOVANIA SÚŤAŽE K 20. VÝROČIU RUSOVSKÝCH NOVÍN

K 20. výročiu Rusovských novín sme pre vás pripravili súťaž. Z doručených kupónov 
a správ zaslaných cez aplikáciu Správy o meste – Rusovce sme vyžrebovali troch 
výhercov, ktorí získavajú nasledovné ceny:
1.  poukážka do reštaurácie SĽUK v Rusovciach v hodnote 30 EUR a knižka  

Rusovce-Oroszvár-Karlburg (Juraj Hradský/ Jozef Mallinerits) – Dominika Kmilčíková
2.  poukážka do kvetinárstva Margarétka v hodnote 30 EUR a knižka  

Rusovce-Oroszvár-Karlburg (Juraj Hradský/Jozef Mallinerits) – Monika Galovičová
3.  knižka Rusovce-Oroszvár-Karlburg (Juraj Hradský/Jozef Mallinerits)  

a darčekové predmety z miestneho úradu – Silvia Széherová

Výhercom srdečne blahoželáme!
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P O D N E T Y  A  N Á M E T Y
Podnety, námety a príspevky do ďalšieho čísla Rusovských novín nám posielajte do 24. 9. 2020 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk
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Chcete realizovať oslavu, konferenciu, klubovú činnosť 
či športovú aktivitu priamo v Rusovciach? Ak áno, čítajte ďalej.

PONUKA/PRENÁJOM

Mestská časť Bratislava-Rusovce ponúka na prenájom 
priestory Hasičskej zbrojnice na Gerulatskej ulici.
Priestory si možno prenajať na menšie, či väčšie oslavy, 
konferencie, semináre alebo športové aktivity. 

• pohodlné a funkčné oblečenie pre detičky
• kvalita na prvom mieste
• zdravotne nezávadné látky s certifikátom OEKO-TEX®

• štýlové, hravé a praktické oblečenie
•  TOP produkty: dvojvrstvová čiapka a nákrčník, 

softshellová vesta a nohavice, bunda a overal.

KIWI – ručne šité detské oblečenie 
plné fantázie z Rusoviec

www.nosimekiwi.sk 
IG – @nosimekiwi.sk a FB KIWI – @kiwinosimekiwi.sk

ZVAŽUJETE PREDAŤ BYT,
DOM, CHATU, POZEMOK?

POMÔŽEM VÁM.

Mgr. Martina Šurinová

0908 792 937
martina.surinova@re-max.sk

Pre Rusovčanov sme pripravili zvýhodnené ceny;  
cenník, kontakt a fotografie nájdete na našej webstránke:

http://www.bratislava-rusovce.sk/hasicska-zbrojnica

mwk-naradie.sk
Starorímska 16 * 851 10 Bratislava-Rusovce

info@mwk-naradie.sk * 0905 432 800

KUPÓN mínus 10 %
RUSOVSKÉ NOVINY
na všetok tovar a služby požičovne

pre obyvateľa Rusoviec
okrem MX FUELTM

* SHOWROOM * PREDAJŇA * POŽIČOVŃA *

Z nášho sortimentu:
akumulátorové, sieťové a ručné náradie pre dielňu, stavbu, domácnosť 
či záhradu v rôznych cenových hladinách, ale vždy vo vysokej kvalite 
MILWAUKEE® a RYOBI®, príslušenstvo a spotrebný materiál k nára-
diu, kotviaca technika ako hmoždinky, skrutky, chemické kotvy, PUR 
pena FISCHER®, batérie (aj do naslúchacích prístrojov), power banky a 
svietidlá VARTA®, geodetická a meracia technika LEICA, lepiace pásky
a maskovací sortiment TESA®, vodováhy SOLA®. Vami objednaný tovar 
v iných obchodoch doručí k nám ZÁSIELKOVŇA.

Katalógy tovaru a cenník poži-
čovne nájdete v predajni a na
našej webovej stránke a k dispo-
zícii je aj náš e-shop!
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