
Zažívame úplne iný, často veľmi náročný, 
ale predsa obohacujúci rok, ktorý nám 
môže pomôcť prekonať vzájomná pomoc 
a podpora. Objavme preto ten skvelý pocit, 
keď pomôžeme niekomu, kto to potrebuje. 
Možno takých ľudí poznáme z nášho okolia, 
možno sme o niekom takom počuli. Spojme 
sa v tomto sviatočnom čase a hľadajme 
to, čo nás spája: úsmev pod rúškom, či 
úsmev v očiach, ktoré vedia žiariť – nič 
nestojí a dokáže veľa. Hľadajme vzájomnú 
láskavosť, radosť a potešenie z maličkostí, 
na ktoré sme už možno pozabudli.

Nemusíme sa naháňať za darčekmi, tráviť 
hodiny hľadaním parkovacieho miesta 
v obchodnom centre, alebo sa predbie-
hať, koľko toho máme. Užime si pohodu, 
nájdime „čaro Vianoc“ pri čítaní knihy, 
pozeraní rozprávok, buďme spolu. Uvarme 
si sladký čaj, upečme chutné medovníčky, 
vážme si teplo domova a naberme silu do 
ďalšieho roka.
 
Nech u Vás doma vonia sviatočné pečivo 
a aróma ihličia z ozdobeného stromčeka. 
Celá redakčná rada Vám praje zdravé 

a pokojné Vianoce a ďakujeme za Vašu 
priazeň počas celého roka. S úctou, 

Simona NOVOMESKÁ •
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Milé Rusovčanky,  

milí Rusovčania,

koniec kalendárneho roku je s urči-
tosťou spojený s najkrajšími sviatkami 
v roku. Tie tohtoročné budú v niečom 
iné. K tradičnej vianočnej atmosfére 
nám budú chýbať mestské vianočné 
trhy, živý Betlehem aj bazár v Pasto-
račnom centre, či Susedské trhy. 

Kým väčšina z Vás už žije prípravou 
na sviatočné dni, my stále naplno 
pracujeme. Finišujeme s prípravou 
podkladov na vyhlásenie verejného 
obstarávania na zhotoviteľa nadstavby 
školskej jedálne, dokončujeme pro-
jektovú dokumentáciu ku skateparku 
a k workoutovému ihrisku. Keďže nám 
záleží na pohodlí a bezpečnosti našich 
obyvateľov, plánujeme do konca roka 
nainštalovať ďalšie kamery. 

Naďalej pokračujeme v skrášľovaní 
obce. Našich Rusekáčov čakajú práce 
na kompletnej rekonštrukcii toaliet v bý-
valej sobášnej sieni. Rozhodli sme sa 
tiež uľahčiť prístup imobilným občanom 
a rodičom s kočíkmi a riešime namon-
tovanie schodiskovej rampy k pobočke 
Slovenskej pošty. V spolupráci s OZ 
Kukulienka sme získali finančnú dotá-
ciu a pripravujeme revitalizáciu časti 
priestorov Kresťanskej ligy. Od januára 
budú slúžiť na komunitné aktivity.

Napriek obmedzeniam, ktoré uplynu-
lý rok sprevádzali, nezabúdajme, že 
Vianoce sú najmä o rodine a tradíci-
ách v nej rokmi zaužívaných. Prajem 
Vám preto, aby ste ich prežili v pohode 
a radosti s Vašimi najbližšími a užili si 
každučký okamih sviatočných chvíľ. 

Radostné Vianoce a šťastný nový rok 
Vám praje,

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ •

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE 
V RUSOVCIACH

ĎAKUJEME. Ak máme jedným slovom zhrnúť prvé kolo celoploš-
ného testovania na ochorenie Covid-19, ktoré sa uskutočnilo na 
prelome októbra a novembra, bolo by to práve toto slovo. Nikto 
z nás netušil, do čoho ideme. Pokyny sa menili niekoľkokrát za deň 
a vzájomne si odporovali. Nevedeli sme, či, aké a v akom počte 
nám budú pridelené ochranné prostriedky. Nemali sme dostatok 
zdravotníkov… Neznámych bolo jednoducho priveľa a času na 
prípravu primálo. Ak sa však obzrieme dozadu, s odstupom času, 
vidíme, že napriek náročnosti celého procesu, sme dostali naspäť 
neskutočné množstvo pozitívnej energie. Zvíťazila ľudskosť, ochota, 
milota a zmysel pre humor tých, ktorí nám celoplošné testovanie 
pomáhali zvládnuť ako aj tých, ktorí sa dali otestovať. Aj po tejto 
skúsenosti veríme, že spoločne to zvládneme. 

MÚ •

24. NOVEMBER

Na novembrovom zasadnutí starostka predložila nový návrh čle-
nov rady školy, nakoľko predchádzajúci návrh nebol schválený. 
Navrhla kandidátov z volieb do rady školy, ktorí skončili tesne pod 
čiarou - Ing. Ľubicu Farkasovú, Janette Michlík Litvovú a Daniela 
Šarišského BSBA. Ani s týmto návrhom sa skupina poslancov 
okolo p. Lošonského a p. Jenčíka nestotožnila. Namiesto toho 
p. Lošonský navrhol poslancov Mgr. Katarínu Zjavkovú, Veroniku 
Vandrášekovú a Radovana Jenčíka. Vzhľadom na okolnosti sta-
rostka tento bod stiahla z rokovania.

Poslanci na zasadnutí jednohlasne schválili návrh zmien rozpočtu 
mestskej časti.

Starostka poslancom predstavila medzinárodný projekt Gerulata 
– Carnuntum. Bol vypracovaný v spolupráci s rakúskou stranou 
a Rusovciam prinesie investície vo výške 450 000 EUR. Tieto 
peniaze sa použijú na vyasfaltovanie Ulice Laury Henckelovej 
neďaleko Gerulaty, chodníky na Irkutskej ulici a vybudovanie 
drobného mobiliára (cyklostojany, informačné tabule atď.). 
Časť peňazí sa investuje do kultúrnych a informačných aktivít  
a do propagácie. Poslanci tento projekt ocenili a spolufinancovanie 
vo výške 22 500 EUR jednohlasne schválili. 

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
SA ÚSPEŠNE ROZBEHLA
Koncom novembra sa nám s rakúskou partnerskou obcou 
Petronell-Carnuntum podarilo podať spoločný projekt  
v rámci európskeho cezhraničného programu  
Interreg SK-AT s názvom „GeruCa - Zažite históriu“.

Projekt sa zameriava na digitalizáciu 
rímskeho dedičstva. Verejnosti bude 
sprostredkovaný cez moderné infotabule 
s QR kódmi. Okrem toho osadíme drobnú 
architektúru a vybudujeme nové chodníky 
na Irkutskej ulici a Ulici Laury Henckelovej. 
Pre verejnosť sme pripravili sériu pred-
nášok s rímskou tematikou, premietanie 

filmov, bohatý kultúrny program počas 
tradičných Rímskych hier i Detský letný 
rímsky tábor. Veríme, že projekt bude za-
čiatkom budúceho roku kladne posúdený 
a od leta budeme môcť naplno rozbehnúť 
všetky naplánované aktivity.

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ •
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Do Rusoviec sa vrátil vianočný stromček. Keďže miestny úrad 
doteraz nevlastnil poriadne vianočné osvetlenie, predchádzajúce 
roky sme si museli vystačiť s menším stromčekom. Situácia 
sa však zmenila, a tak sa všetci môžeme tešiť na vianočnú 
atmosféru na námestí pri fontáne.
 
Za príspevok na nákup osvetlenia na vianočný stromček by 
sme sa radi poďakovali županovi BSK Jurajovi Drobovi, ktorý 
nám poskytol dotáciu, ako aj členom komisií zriadených ako 
poradný orgán pre miestne zastupiteľstvo, ktorí sa zriekli svojich 
odmien. Umožnili nám tak kúpiť osvetlenie, aké si Rusovce 
určite zaslúžia. Atmosféru Vianoc nám prinesú, striedmo, ale 
predsa, vianočné stánky s občerstvením a vianočným tovarom. 

MÚ •

PhDr. Ján Škott celý svoj profesionálny 
život zasvätil práci s mentálne postihnu-
tými klientmi; bol dlhoročným štatutá-

rom Kresťanskej ligy pre pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Rusovciach. 
Jeho zásluhou sa v našej mestskej časti 
20 rokov konala jedinečná súťaž v stol-
nom tenise Gerulata Cup, ktorá spájala 
zdravých aj postihnutých hráčov z via-
cerých kútov Slovenska. Srdce tohto 
skvelého muža náhle dotĺklo v stredu 
2. decembra 2020. Jeho pracovná ro-
dina v ňom stratila oddaného profesi-
onála, ochrancu a náhradného otca. 

Budete nám chýbať, pán doktor. 
Česť Vašej pamiatke!

X X X X
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Všetko je inak ako pred rokom. A to nielen 
mentálne, ale aj navonok. Takto sme ešte 
vianočné obdobie, ten vzácny čas prípravy 
na Príchod, nezačínali. V neistote, v ohro-
zení, či budeme Kristovo narodenie sláviť 
aj spoločne v chráme alebo iba so svojou 
rodinou sám doma. Svet, ktorý mal čoraz 
jasnejšie definované a určené pravidlá, 
ten svet má odrazu pravidlá, o ktorých 
sa nám ani nesnívalo. Už ani veľmi nerie-
šime, či Vianoce budú biele, ale to, ako 
ich zažijeme. Budeme môcť byť s tými, 
s ktorými nám je dobre? Budeme môcť ces-
tovať za svojimi rodičmi, starými rodičmi? 
Budú sa môcť tí, ktorí žijú v zahraničí vrátiť 
na sviatky domov? A neohrozíme ich alebo 
oni nás, ak sa aj stretneme? Budú vari také 
autentické, ako tie prvé? Sami doma, bez 
hostí a priateľov, len úzky kruh rodiny spolu 

žijúcej, ako vtedy prvý raz v Betleheme? 
A prečo aj nie? Veď Vianoce sú predsa 
o inom, než sme si zvykli (jedlo, dary, hosti-
ny, lyžovačka...). Nie som zlomyseľný, ale je 
v tom istá symbolika. Veľká túžba sa miesi 
s obavami a povznesená nálada adventu 
s nevraživými náladami. Keď Augustus 
nariadil kvôli daniam sčítanie obyvateľov 
svojej ríše, iste bolo nie málo tých, ktorí boli 
nahnevaní a zlí. Taká nehoráznosť a obme-
dzovanie slobody. Veď život je aj bez toho 
ťažký. A tento ešte vymýšľa „sťahovanie 
sa národov“ kvôli daniam do svojho rodiska. 
Dnes nám hrozí, že nám nedovolia stretávať 
sa tak, ako by sme chceli. Otrasné a neho-
rázne. A prečo nie také, ako vtedy? Tá noc 
a príchod Dieťaťa, tu predsa záleží na tom, 
čo sa pre každého z nás stalo. Nič na tom 
nezmenil veľký Augustus. Všetko a všetka 

tá trma-vrma v tých dňoch iba potvrdila, 
aké dôležité bolo, aby prišiel a priniesol 
zmysel do nezmyslu sveta a života. Nebola 
to žiadna párty, ani veľkolepé zhromaž-
denie. Ale prišiel medzi nás Boh a to je to 
najdôležitejšie. Ježiš=Emanuel=Boh s nami.
Vianoce budú aj tento rok nádherné. Sú ob-
razom a svedectvom Božej lásky. Počujme 
a prežime ich krehkosť, ale aj silu evanjelia 
vo svojich srdciach a tešme sa z toho, že 
náš život je bezpečný a v dobrých rukách 
Toho, ktorý nás miluje. Krásne sviatky.

Mgr. Ján KOLESÁR  
evanjelický a. v. farár •

MICHAL KORDOŠ
Mladý, sympatický a veľmi šikovný šéfkuchár. 
Má už niečo za sebou a napriek tomu veľa 
výziev a nesplnených prianí pred sebou. 
Rodený Rusovčan, ktorý začínal v reštaurácii 
Antica Toscana.

Keby si sa mal čitateľom opísať pár vetami, ako by to znelo?

Som niečo medzi šéfkuchárom a podnikateľom. Jedlo prejde mojimi 
rukami od výberu surovín až po servírovanie. Mám voľnosť a som 
sám sebe pánom. Varím, radím a tvorím. Vybral som si, podľa mňa, 
to najlepšie z oboch svetov. 

Ktorú skúsenosť považuješ za najdôležitejšiu počas svojej 
doterajšej kariéry a prečo?

Zlomov bolo viac. Dva najdôležitejšie. Prvý zlom nastal, keď som 
svoju záľubu, už ako 13-ročný, pretavil do stáže v rusovskej reštau-
rácii Antica Toscana. Naučil som sa tam všetky základy potrebné 
na varenie. Od predjedál až k cestovinám. Pre mňa odrazový mostík, 
za ktorý som doteraz veľmi vďačný najmä majiteľovi Mirkovi. Druhý 
zlom – stáž v kedysi najlepšej reštaurácii na svete Noma, v Kodani. 
Nie je dôležité, že bola najlepšou na svete, hoci je pravda, že som 
si ju vtedy práve preto vytipoval.  Dôležitejšie je, že mi táto stáž 
otvorila dvere do sveta gastronómie. Byť v kuchyni, kde je viac 
kuchárov ako hostí a variť 16 hodín denne, päť dní v týždni. Verte 
mi, to sa vám vryje do pamäte. 

Kam by si sa ešte rád vo svojej profesii posunul?

Chcel by som tvoriť kvalitné videá o varení – na Slovensku ich je 
málo. Tiež by som sám rád vymyslel produkt, ktorý by sa predával 
v bežných potravinách. Niečo použiteľné pri každodennom varení. 
V neposlednom rade by som chcel napísať knihu. Nebolo by však 
na nej iba moje meno. Obsahovala by bežne zaužívané recepty, 
ale v modernejšom a odľahčenom šate. 

Aký bol pre teba rok 2020 v porovnaní s inými rokmi?

Rok 2020 bol náročný. Pandémia do veľkej miery ovplyvnila aj mňa. 
Stále ovplyvňuje. Obmedzenia, ktoré priamo limitujú možnosti pre 
moje podnikanie – varenie na svadbách, firemných večierkoch, či 
v domácnostiach. O mnohé tieto udalosti bol tento rok pre mňa 
ochudobnený. Našťastie sa v rámci gastronómie venujem aj iným 
aktivitám, a teda mám stabilný príjem. 

Aké jedlá najradšej pripravuješ hosťom? 

Väčšinou sa snažím používať lokálne a sezónne suroviny. Nenazval 
by som to slovenskou kuchyňou. Zjednodušene by sme to mohli 
zaradiť medzi akýsi progresívny pohľad na stredoeurópske chute. 
Pre rodinu a pre seba rád pripravujem prácnejšie, tradičnejšie 
recepty, na ktoré cez týždeň nie je čas – takú sviečkovú na smo-
tane, či plnenú papriku. Jedlá, z ktorých sa najviac teším, pretože 
ich tak často nejedávam. Sú to jedlá, ktoré, skvele zvládajú moje 
babky, či mama. 

Mohol by si sa s nami a našimi čitateľmi podeliť  
o vianočný recept? 

Samozrejme, veľmi rád! Nie je to síce čisto vianočný recept, ale ja 
si Vianoce bez neho neviem predstaviť.

MORČACÍ REZEŇ SO ŠALÁTOM
Potrebujeme (na 4 porcie): 

Na rezne: 600 g morčacích pŕs / hladkú múku / 4 vajcia / strúhanku 
/ 0,5 dcl plnotučného mlieka / slnečnicový olej / soľ

Na šalát: 8 vajec / 600 g zemiakov (varný typ A) / 6 – 8 kyslých uho-
riek + nálev / 1 cibuľu / 600 ml slnečnicového oleja / citrónovú šťavu 
/ plnotučnú horčicu / jablčný ocot / cukor alebo med / soľ / korenie

1.  Deň vopred si pripravte šalát. Začnite domácou majonézou, 
resp. si zaobstarajte kupovanú. Ak sa rozhodnete urobiť si 
vlastnú, začnite blanšírovaním vajec (vajcia ponorte do vriacej 
vody na 30 – 60 sekúnd, potom vychlaďte).

2.  Blanšírované vajcia spolu s olejom rozmixujte ponorným mixé-
rom, postupujte s ním zdola nahor, kým sa nevytvorí hustá 
majonéza. Dochuťte soľou, korením, horčicou, citrónovou 
šťavou, jablčným octom a cukrom alebo medom, podľa chuti.

3.  Zemiaky uvarte v osolenej vode, v šupke. To, či sú zemiaky 
hotové, zistíte pichnutím noža do zemiaka. Snažte sa vyberať 
približne rovnako veľké zemiaky, aby sa uvarili rovnomerne. 
Nakrájajte ich na kocky.

4.  Medzitým si pripravte zvyšné ingredience. Vajcia uvarte natvr-
do, následne ich nakrájajte. Pridajte najemno nakrájané kyslé 
uhorky a cibuľu, ktorú predtým uvaríte do sklovita v troške 
nálevu z uhoriek. 

5.   Všetko spolu dôkladne premiešajte. Ak je šalát príliš hustý, 
zrieďte ho nálevom z uhoriek. Ak treba, dochuťte soľou a ko-
rením. Nechajte odstáť cez noc. 

6.  Deň vopred si naložte mäso do marinády. Zarobte si na to soľný 
roztok (na liter vody použite 20 g soli). Premiešajte s vlažnou 
vodou. Do roztoku ponorte naporcované morčacie prsia. Porcie 
nevyklepávajte, radšej si dajte námahu nakrájať ich na tenšie 
kúsky. Krájajte proti vláknam, rezne tak budú krehkejšie. 

7.   Deň D – vyprážanie rezňov. Pripravte si do samostatných misiek 
hladkú múku, vyšľahané vajíčka s mliekom a strúhanku. Soľ 
už nikam nepridávajte. Popritom si rozpáľte slnečnicový olej. 
V prípade, že sa z neho „parí“, je až príliš rozpálený. 

8.  Rezne vyberte z roztoku a obaľte v múke, potom vo vajci a ná-
sledne v strúhanke. Vysmážajte do zlatova z oboch strán. 

9.  Vďaka soľnému roztoku a správnemu obaľovaniu by sa trojobal 
mal sám oddeľovať od mäsa. Tak by mal vyzerať správny rezeň. 

10.  Rezne sa podávajú čerstvé so šalátom, prípadne kvapkou 
citrónovej šťavy. 

 Dobrú chuť! 
Ľubica FARKASOVÁ •

Idú Vianoce a mnohí sa zmietame v pochyb-
nostiach, niektorí medzi hnevom a apatiou. 
Ale najmä v očakávaní, ako a kedy to skončí. 
To už súvisí s Vianocami, ktoré sú tiež o oča-
kávaní a s otázkou, čo vlastne človek očaká-
va. Na to je viacero odpovedí. Napr. veriaci 

majú očakávania tu, aj po smrti. Neveriaci 
len tu. Síce aj potom, ale cieľom je nič. Dosť 
málo vzhľadom na to, čo všetko sa očakáva 
v tunajšom živote. Takéto postoje majú tiež 
náboženský charakter, ibaže sú zamerané 
len na plošný a časovo obmedzený svet. 
Napr. veda, od ktorej niekto očakáva vyrie-
šenie problémov, dokonca aj dlhého života  
a presťahovania sa mimo zemegule, ale 
predsa len do určitého času a vzdialenosti. 
Ďalej veda nejde. Rovnako veľa sa očakáva 
od zdravotníctva. Ochrana od zlého a prísľub 
zdravia, fyzického fungovania a čím dlhšieho 
života. V rebríčku hodnôt vraj vyhráva ná-
boženstvo zvané ekonomika. Podriadiť by 
sa mu mali nielen virológovia, politika, veda, 
ale aj iné náboženstvá. Doslova, ako v ná-
boženstve, len opačne: „pamätaj človeče, 
že si stvorený, aby si pracoval, zarábal, bo-
hatol, užíval a konzumoval“. A zase koniec. 
Lebo do hrobu si nikto nevezme ani groš. 
A predsa zo všetkých týchto skupín, väčšina 

sa teší na Vianoce. Ich oslava, vo všetkých 
možných formách, je ako poetická a ume-
lecká odpoveď na otázku z chaotických dní 
epidémie, či náhradných „náboženstiev“: 
nechceme byť náhodou všetci nesmrteľní? 
Na Vianoce oslavujeme príchod večného 
Boha. Pod vianočným stromčekom, kde 
sa dokážeme obdarovať a objať, sa zasta-
vuje čas. V zábleskoch pociťujeme časové 
momenty, ktoré sú z iného sveta, bez času 
a hraníc: Šťastie, ktoré nemá konca. Niečo 
ako plnosť života a splnenie všetkých túžob 
a očakávania. 
Žeby nám aj očakávanie víťazstva nad epi-
démiou malo pripomenúť perspektívu defi-
nitívneho víťazstva nad časom a priestorom, 
ako moment vianočného čara a šťastia bez 
hraníc a naveky? Kto z nás by to nechcel? 
(G. Fuchs, kňaz a publicista,Wiesbaden)

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

• FARNOSŤ

VIANOČNÉ 
ČARO 

• FARNOSŤ

AUTENTICKÉ VIANOCE?

Zuška aj počas dištančnej výučby naplno 
pracuje a najmä, tvorí nové projekty. Práve 
v týchto dňoch sme dokončili prípravu muzi-
kálu Príbeh oceánu, na ktorom spolupraco-
vali viaceré umelecké odbory. Muzikál získal 
ocenenie v rámci súťaže Deti pre Bratislavu, 
ktorú vyhlásil Metropolitný inštitút Bratisla-
vy. Bol realizovaný s finančnou podporou 
mestskej časti Bratislava-Rusovce 2020.

Blížia sa nám Vianoce a rada by som 
Vás všetkých pozvala na online Vianočný 
koncert, ktorý si pre Vás pripravil hudob-
ný odbor. Informácie o koncerte nájdete 
na stránkach SZUŠ. V mene celej ume-
leckej školy Vám želám pekné sviatky 
a šťastný nový rok!

Monika STANKOVIČOVÁ •

• ZUŠ

ZUŠKA MÁ NOVÉ PROJEKTY

Foto: Kristína VEČERKOVÁ
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AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
V decembri uplynuli dva roky od nástu-
pu M. Valla do funkcie primátora mesta 

Bratislava. Druhý rok bolo najdôležitejšie 
ochrániť našich spoluobčanov v sociálnych 
zariadeniach pre seniorov pred pandémiou 
a zabezpečiť chod úradu. Verím, že rok 
2021 bude viac rozvojový a menej krízový. 
Len pre ilustráciu, Bratislava kvôli kríze 
prišla o 25 mil. EUR, z toho výpadok DPB 
12 mil. EUR. Napriek tomu chceme v roku 
2021 pokračovať vo významných investíci-
ách, najmä do verejných priestorov, život-
ného prostredia a rozvoja dopravy. Budeme 
pokračovať v rekonštrukciách ciest, vo vý-
stavbe cyklotrás, plánujeme revitalizáciu 
verejných parkov, najmä postupnú obnovu 
Sadu Janka Kráľa, vrátane Tyršovho nábre-
žia a pomníka Daniela Tupého. Spustíme 
výstavbu petržalskej električky až ku Slneč-
niciam, čo bude mať zásadný dopad na to, 
ako sa Rusovčania od roku 2024 dostanú 
verejnou dopravou do centra mesta. Okrem 
toho sú pre Rusovce vyčlenené zdroje 
na prípravu projektu revitalizácie námestia.  

Ak Rusovce uspejú v grantovej výzve, 
mesto zafinancuje aj významnú časť vý-
stavby skateparku pri ŽST Rusovce. Okrem 
toho v spolupráci s DPB plánujeme zmo-
dernizovať zastávku na Kovácsovej ulici.

Žiaľ, Vianoce budú tento rok bez tradičných 
trhov na Hlavnom námestí. Náhradou sú 
stánky s tvorbou ľudových umelcov, ume-
lecké inštalácie v podchode na Klariskej, 
či výstava reprodukcií diel so zimnými 
motívmi zo zbierok mestskej galérie. Samo-
zrejmosťou je krásna 17-ročná jedľa biela 
z Karlovej Vsi, umiestnená na Hlavnom 
námestí.

Každú stredu až sobotu môžete kúpou dar-
čeka podporiť remeselníkov na vianočných 
trhoch v Starej tržnici. Prejdite sa večernou 
vianočnou Bratislavou, stojí to za to. 

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •
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Sme pripravení na zimnú sezónu a s ňou spojenú údržbu Rusoviec

Pripravili sme priestory na celoplošné testovanie na Covid-19 
a zabezpečili logistiku počas testovania

Prispeli sme k tomu, aby aj v Rusovciach zavládla vianočná 
atmosféra

Vymaľovali sme nové priestory pre MC Kukulienka, ktoré bude 
fungovať od januára v nových priestoroch Humanitného centra 
na Kovácsovej ulici

BUDÚCI ROK NÁS 
ČAKÁ SČÍTANIE 
OBYVATEĽSTVA 
KEDY SA SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA USKUTOČNÍ?
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. To znamená, že na sčítanie sa budeme mať 
k dispozícii šesť kalendárnych týždňov.

KTO MÁ POVINNOSŤ ZÚČASTNIŤ SA SČÍTANIA 
OBYVATEĽOV?
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci 
obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania obyvateľov 
sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike 
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň 
rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na našom území pobyt. 

MUSIA SA SČÍTANIA ZÚČASTNIŤ AJ NEPLNOLETÍ 
A NESPÔSOBILÍ NA PRÁVNE ÚKONY?
Áno. V takomto prípade vypĺňa údaje za neplnoletého alebo osobu, 
ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, jeho právny zástupca.

ČO ZNAMENÁ ROZHODUJÚCI OKAMIH SČÍTANIA?
Rozhodujúcim okamihom sčítania sa rozumie polnoc zo štvrtka 
31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Všetky údaje, 
ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať 
k tomuto dátumu. 

AKÝM SPÔSOBOM BUDE SČÍTANIE PREBIEHAŤ?
Sčítanie bude prebiehať dvoma spôsobmi: samosčítaním alebo 
sčítaním pomocou sčítacieho komisára. 

SAMOSČÍTAŤ sa môžete sami alebo s pomocou blízkej osoby 
na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu 
s pripojením na internet, a to prostredníctvom sčítacieho formu-
lára na webovej stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú 
aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android 
a iOS. Samosčítanie je rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie 
sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny.

SČÍTANIE POMOCOU SČÍTACIEHO KOMISÁRA: Ak sa ne-
môžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu 
asistovaného sčítania. Na miestnom úrade bude zriadené kontaktné 
miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území mestskej časti budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí 
navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu 
požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov 
doby sčítania zavolá na mestskú časť alebo call centrum.
Bližšie informácie k sčítaniu obyvateľov 2021 nájdete priebežne 
na našich webových stránkach a na https://www.scitanie.sk/
ako-sa-scitat.

Zdroj: Štatistický úrad SR •

V predchádzajúcich týždňoch sme sa rodi-
čov detí stravujúcich sa v školskej jedálni 
pýtali na názor v súvislosti so snahou mest-
skej časti zlepšiť podmienky poskytovania 
školského stravovania. Dotazník vyplnilo 
164 rodičov, čo je viac ako polovica zákon-
ných zástupcov detí navštevujúcich školskú 
jedáleň a preto jeho výsledky možno pova-
žovať za relevantné.

Zmenu stravovacích služieb si želajú 
tri štvrtiny rodičov, čo je jasná väčšina. 
Väčšina rodičov si želá najmä výber z via-
cerých jedál, zvýšenie kvality jedál a pou-
žívanie zdravých surovín pri varení. Výber 
z dvoch jedál si želajú dve tretiny rodičov. 
80 % rodičov si chce obedy pre svoje dieťa 
vyberať na týždennej báze. 

Rodičia tiež prejavili záujem o doplnkovú 
stravu, najmä o ovocie a mliečne výrobky. 
Uvítali by tiež desiate a olovranty. Dve 
tretiny rodičov majú záujem o to, aby ich 

dieťa malo možnosť využiť zeleninový pult, 
na ktorom by bola k dispozícii surová zeleni-
na a šaláty. Pokiaľ ide o pitný režim, takmer 
všetci rodičia preferujú pitnú vodu, prípadne 
kombináciu pitná voda/klasický čaj.

V dotazníku dostali rodičia tiež priestor 
napísať svoje podnety a postrehy, ktoré 
možno zhrnúť do nasledovných okruhov: 
zlepšenie stravovacej kultúry, pestrejší 
jedálniček, výhrady k niektorým druhom 
jedál a nápojov, viac sezónneho ovocia 
a zeleniny, možnosť výberu z jedál a nové 
priestory školskej jedálne.

Uvedené podklady predložíme na vyhodno-
tenie pracovnej skupine, ktorá bude zriade-
ná v priebehu decembra na účely zlepšenia 
poskytovania stravovania v školskej jedálni.
 
V tejto súvislosti by sme vás tiež radi in-
formovali o postupe vo veci rekonštrukcie 
školskej jedálne a nadstavby základnej 

školy nad objektom jedálne. Dňa 23. 9. 2020 
nám vláda SR schválila projekt rekonštruk-
cie školskej jedálne a nadstavby základnej 
školy. Neteší nás, že celý proces sa na stra-
ne štátu predlžuje (vzhľadom na zmenu 
vlády SR a vznik nového ministerstva), keď 
my sme na 100 % pripravení a netrpezlivo 
prešľapujeme na štartovacej čiare. Takmer 
2,5 milióna EUR (mínus povinných 5 % 
spolufinancovanie zo strany mestskej 
časti), ktoré nebudeme musieť vytiahnuť 
z kasy mestskej časti, za chvíľu strpenia 
určite stojí. 

Dňa 26. 11. 2020 Národná rada SR schválila 
návrh vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVaR SR, ktorým schválila poskytovanie 
príspevku na stravu do konca júla 2021. 
Cena obedov tak ostáva do konca júla 2021 
v pôvodnej výške.

MÚ •

AKO ĎALEJ SO ŠKOLSKÝM STRAVOVANÍM

Budúcnosť je tu. 
S ponukou, ktorá sa neodmieta

viac informácií na www.mercedesbratislava.sk

8 010 eur s DPH
Využite edície so zvýhodenením až do

na Technology, Comfort a Satisfaction

30 rokov na Slovensku
Mercedes-Benz
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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 22. 1. 2021 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk
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Vytlačené na recyklovanom papieri

Ankety sa zúčastnilo 408 občanov. Z výsledkov vyplýva, že 
72 % našich obyvateľov počas nedieľ a sviatkov nevykonáva 
hlučné činnosti, alebo len veľmi výnimočne. Za úplné alebo 
čiastočné obmedzenie hlučných činností sa vyjadrilo 58,5 % 
občanov, 39,5 % je proti. Najviac občanov (35,5 %) by však 
preferovalo iba apelovať na ľudí. Za zákaz prostredníctvom 
všeobecne záväzného nariadenia by bolo 28,5 % a proti 
zákazu sa stavia 35 % ľudí.

Úplné znenie a výsledky ankety nájdete na web stránke 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce.

Aký bude ďalší postup mestskej časti vás budeme infor-
movať.

MÚ •

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

Nakupujte v našej predajni alebo online v e-shope mini-
málne v hodnote 25 € s DPH a 23. 12. 2020 spo-
medzi nakupujúcich vyžrebujeme troch výhercov, ktorí 
získajú tieto pekné ceny - výrobky spoločnosti VARTA!
Podmienkou účasti je aspoň jeden tovar značky VARTA 
v nákupe.

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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30 rokov na Slovensku
Mercedes-Benz

viac informácií na 
www.mercedesbratislava.sk

MB Panónska
Váš Mercedes-Benz partner v Bratislave

NEDEĽNÝ POKOJ. 
ÁNO, ČI NIE?
Počas novembra sme vykonali anketu, 
v ktorej sa občania mohli vyjadriť  
k otázke obmedzenia hlučných činností 
počas nedieľ a sviatkov. 
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