
Noviny pre obyvateľov obcí na Dunajskej hrádzi a tiež všetkých milovníkov tejto oblasti.

Keď som sa minule náhlila cez pod-
chod pred Grassalkovichovým palá-
com, takmer ma ulovili. Bežala som 
na poštu, chcela som ešte stihnúť 
akútne platby, keď sa tu zrazu predo 
mnou ocitol durič. Ako v jarovskej 
bažantnici jazvečík vydurí vtáka na 
polievku, aj mňa zastavil celkom ne-
očakávane mladý muž s tým, či vôbec 
poznám kandidáta na starostu. Ani 
som nestihla odpovedať, už sa ku 
mne hrnul sám kandidát. Jeho meno 
mi nič nehovorilo, bol sympatický, 
usmiaty a značkovo oblečený. Pekný, 
ambiciózny muž, s ktorým by som si 
istotne rada posedela pri káve. V tom 
momente som však iba odmietavo 
odstúpila – nie, prepáčte, nechcem 
sa zoznamovať, mám iný program, 
letím, ale držím vám palce. Neviem, 
či som ho sklamala, lebo ľudí bolo 
v podchode neúrekom, istotne však 
bravúrne  získal  iné objekty. 

Lanárenie aj nad uhorkami
O dva dni neskôr som išla na trh ku-

povať nejakú domácu zeleninu a voňa-

vé ovocie. Sotva som siahla po broskyni, 
sotva som si premyslela, či si kúpim aj 
„kvašáky“, už ma opäť mali na muške. 
V tomto prípade už vyššie šarže. Kan-
didáti na primátora! Osobne na trhu 
striehli na ľudí a tvárili sa nesmierne ľu-
dovo. Nechcela som sa s nimi zhovárať 
o všetkom, čo ma trápi – o zlých cestách 
a chodníkoch, o nedostatku plavární 
v našom hlavnom meste, o tom, že sa 
presne v podchode, ktorý je tak veľmi 
blízko sídla prezidenta, neraz cez víkend 
váľajú kopy odpadkov. O špine, nepo-
riadku alebo aj o tom, ako podporujú či 
nepodporujú charitu a spolky v našom 
meste. Teraz by iste všetci sľúbili veľ-
kú podporu, ale čo bude neskôr? Radšej 
som sa kandidátom vyhla  a vyberala to 
najchutnejšie, čo nám táto jeseň serví-
ruje. 

Tajomstvá inšpirácie 
Niektorí komunálni poslanci boli jed-

no či dokonca dve volebné obdobia 
takmer neviditeľní. Iba teraz pred voľ-
bami rieši veci na poslednú chvíľu, aby 
sa mohli čo najlepšie ukázať na očiach 

verejnosti. Možno práve toto ich kona-
nie je inšpiráciou pre nováčikov v ko-
munálnej politike, ktorí majú jednodu-
cho dosť „Potemkina“ a myslia si, že 
dokážu veci urobiť inak, alebo lepšie. 
Ak je ich aktivita dôslednom občianskej 
nespokojnosti, potom je to v poriadku.

Kto vyhrá?
Momentálne sa  cítim ako bažant v ba-

žantnici, keď naňho poľoval osviete-
ný Jozef  II. so svojou družinou. Bol to 
úspech bažanta, keď ho ulovili, alebo 
bravúrneho politika, ktorý mal navyše aj 
dobrú mušku? Či sme dobre volili, to sa 
dozvieme, až keď uplynie celý ten vreskot 
okolo komunálnych volieb. K urnám by 
sme však mali pristupovať veľmi prag-
maticky. Napíšte nám do redakcie vaše 
názory na voľby a kandidátov. Radi ich 
uverejníme. Barbora Laucká 

redakcia@dunajskahradza.sk
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Príjemné miesto na život.
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Sonda v 
Rusovciach

4
kandidáti  na post starostu sú v Čunove 
a v Rusovciach.

Akí sú?

Naši kandidáti do 
komunálnych volieb.
 strany 9 - 11

Čunovo, 
do toho!
Všetko o futbalovom zápase 
s Mufuzou.
 strana 12

Ako bažant v obore

Mária Gábrišová:
V Čunove by sa 

zišiel lekár, bankomat 
aj pošta. Ale všetko 
pomaličky príde. Ja som 
sa tu narodila a teraz 
je všetko oveľa lepšie.

Marianne Chvala:
Máme vnučku, pre 

ktorú sme v Čunove 
nedostali škôlku. Zišla 
by sa nám tu preto 
nová škôlka.

Dušan Štefanovič:
V Jarovciach by 

mohli konečne urobiť 
cyklistickú dráhu. 
Aby bola pripojená na 
hrádzu.

Jozef  Višpel:
Mrzí ma, že u nás 

chýba priechod pre 
chodcov. Šoféri to  
nerešpektujú, a preto 
je cesta v Jarovciach 
nebezpečná.

Eva Olesíková:
Nuž, bez peňazí to 

nejde, ale prekáža mi, 
že pred voľbami aj v 
Jarovciach majú všetci 
plné ústa sľubov, potom 
sa však tichúčko veci 
dostanú do starých 
koľají. 
 Text a foto: (blau)

Boli sme na hodoch v Čunove. 
Viac na strane 2 a 3.
 Foto: blau

Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Živnostníci, strední a drobní podnikate-
lia, všetci, ktorí máte prevádzky na hrádzi 
alebo v obciach v okolí Dunaja (Čunovo, Ja-
rovce, Rusovce, Rajka, Dobrohošť, Vojka, 
Dunakiliti...), využite príležitosť bezplat-
nej reklamy. Aj v novembrovom čísle me-
sačníka Dunajská hrádza vám uverejníme 
inzerát formou vizitky. Napíšte meno,  
adresu, kontakt a oblasť, v ktorej podni-
káte. V prípade záujmu o bezplatnú vizit-
ku, kontaktujte:

inzercia@dunajskahradza.sk, 
0911 265 285, 02/5443 0478.
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Prevaha nezávislých 
kandidátov

Mená všetkých kandidátov na primátora Brati-
slavy, ale aj na starostov mestských častí a miest-
nych poslancov sú známe od konca septembra. 
Najviac kandidátov na starostu je v Petržalke – 
dovedna desať. V Starom Meste, v Ružinove a vo 
Vrakuni kandidujú šiesti, dvaja v Novom Meste, 
ale aj v Dúbravke, v Lamači a v Podunajských 
Biskupiciach, v Karlovej Vsi piati, v Rači, v De-
víne a vo Vajnoroch štyria, v Devínskej Novej Vsi 
traja. Ako je to pri hrádzi? V Čunove a v Rusov-
ciach kandidujú na starostu štyria a v Jarovciach 
traja kandidáti. Podľa oficiálnych zdrojov výraz-
nú prevahu majú nezávislí kandidáti. 

Volebná pikantéria
V meste a vo väčšine mestských častí Bratisla-

vy, na rozdiel od komunálnych, ale aj župných 
volieb v minulosti, proti sebe tentoraz kandidujú 
dve stredopravicové koalície. Pikantné je, že kým 
do mestského zastupiteľstva sa niektoré strany 
chystajú spoločne, v mestských častiach si kon-
kurujú.

 

Dôchodcovia na Vígľaš
Krásny výlet čaká dôchodcov z Čunova. Do-

vedna 47 starých Čunovčanov sa chystá 9. ok-
tóbra na autobusový výlet do Vígľaša. Prezrú 
si nielen krásnu obec za Zvolenom, ale najmä 
prenádherne zrekonštruovaný Vígľašský zámok, 
z ktorého je dnes butikový hotel. V rámci mesia-
ca úcty k starším sa v kultúrnej sále Miestneho 
úradu v Čunove bude konať 16. októbra aj tra-
dičné posedenie dôchodcov.

Pozor na otravu!
Na dunajskej hrádzi a v jej okolí sa v uplynu-

lých dňoch našli otrávené návnady na psov. Viac 
takýchto nálezov zaregistrovali majitelia psov 
najmä na dunajskej hrádzi v Petržalke. Ako po-
vedal Michal Szeiff  z krajského policajného ria-
diteľstva, doteraz neznámy páchateľ rozmiestnil 
v blízkosti ramena Dunaja viac kusov mäsových 
výrobkov s otravou. Kvôli tomu sa otrávilo nie-
koľko psov. Páchateľovi hrozí rok väzenia. Na 
dunajskej hrádzi sa vraj otravy pre psov a mačky 
vyskytujú opakovane. Nielen tento rok, ale aj pre-
došlé letá tu nebezpečenstvo na štvornohé zvie-
ratá striehlo niekoľkokrát.

Šarkany na Trojmedzí
Dňa 12.októbra sa uskutoční na Trojmedzí, 

teda na rakúsko-maďarsko-slovenskej hranici, 
stretnutie priateľov šarkanov pod názvom One 
Sky – One World. Podujatie sa bude konať v čase 
od 10. do 16. h vedľa hraničného prechodu 
v Rajke, presnejšie v priestore Monumente Park. 
Na znak mieru si v tento deň budú ľudia púšťať 
drakov na celom svete.

 (blau)

Správy

Dunajská hrádza je aj vaša. 
Oznamy, správy, pozvánky 
z obcí okolo dunajskej hrádze 
radi uverejníme. 
Posielajte ich na adresu:

redakcia@dunajskahradza.sk

Hody v Čunove v nedeľu bez jedla

Štvrtý ročník Mobilizácie pri bunkri 
B-S 4 priniesol návštevníkom nevšed-
ný pohľad na históriu dvoch veľkých 
vojen.

V predpoludňajšom bloku sa na pó-
diu predstavili Petržalský okrášľova-
cí spolok so zaujímavými faktami o 
prvej svetovej vojne, veselá hudobná 
produkcia v podaní zoskupenia Funny 
Fellows, Bratislavská boxerňa a dobo-
vo odeté Pin up girls. Múzeum petr-
žalského opevnenia si v druhej polovi-
ci dňa pripravilo prepracované ukážky. 
Prvá odrážala udalosti odohrávajúce sa 
na hraniciach Českoslo-
venska v napätom obdo-
bí roku 1938, mobilizácie 
Československej armády 
a mníchovskej zrady s tra-
gickým záverom. Pokojný 
príchod československých 
civilistov bol brutálne na-
rušený útokom jednotiek 
Freikorps zo zálohy a vy-
žiadal si nemalé obete na 
životoch vojakov, ale aj 
bežných občanov. Po ob-
sadení hranice sa nemec-
ké polovojenské jednotky 
FK (Friekorps) pri závore 
IPPEN nezohriali dlho 
a boli zatlačené protiúto-
kom jednotiek Českoslo-

venskej armády a SOS (stráže obrany 
štátu, pozn. red.).

Po krvavej prestrelke zostalo na bo-
jisku mnoho padlých na oboch stra-
nách. Výkonmi zúčastnených hercov 
bola ukážka reálnou pripomienkou 
udalostí tridsiatych rokov. V druhej 
ukážke členovia o.z. MPO a kluby 
vojenskej histórie nasimulovali tak-
tiky útoku Wehrmachtu na česloslo-
venské opevnenie za mohutnej paľby 
z expanzných zbraní, doprevádzaných 
kontrolovanými výbuchmi, sa nemec-
ké jednotky priblížili k objektu B-S 4 
Lány a po uložení niekoľkých náloží 
znefunkčnili hlavné zbrane bunkra 
a následne tento objekt aj dobyli. Ta-
kéto nácviky nemecký Wehrmacht 
praktizoval aj na území Petržalky 
a využíval neskôr počas vojny na do-
bývanie bunkrov po celej Európe. 
Vystúpenie klubov vojenskej histórie 
a komparzu bolo skutočne dych vyrá-
žajúce, návštevníkom priblížilo realitu 
predvojnového a vojnového obdobia 
ako pripomienku toho, aký krehký 
mier v skutočnosti je.

O.z. Múzeum petržalského opevne-
nia úprimne ďakuje všetkým partne-
rom a sponzorom za pomoc pri or-
ganizovaní Mobilizácie, návštevníkom 
za hojnú účasť a trpezlivosť a teší sa 
na budúci, ešte prepracovanejší a bo-
hatší ročník. Róbert Hajastek

Nevšedný pohľad na históriu 

Párky v bufete nesvedčia práve 
o veľkom hodovaní! Okrem zemiako-
vých lupienkou sme na hodoch v ne-
deľu nenašli nič pod zub. Poslanky-
ňa Mária Broszová, ktorú sme stretli 
v dave oponovala – doma máme všet-
ci plné stoly. Načo by tu bolo jedlo? 
Dnes je iný program. 
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Miesto pre Pavla Marchenského z agentúry Prieskumy

Čunovská farnosť je zasvätená sv. Mi-
chalovi. Aj preto roky rokúce sa hody 
v tejto mestskej časti konajú práve okolo 
tohto dátumu v kalendári.

Tento rok sa hodovanie na počesť pat-
róna farnosti začalo v Čunovskej sýpke, 
kde sa konala diskotéka približne pre 200 
ľudí. Ľudia sa veselili do neskorej noci. 
V sobotu hrali na futbalovom štadióne 
„starí páni“ a následne sa Čunovčania ba-
vili pri tamburášskej hudbe Čunovských 
bečarov. Bolo pivo, víno a vraj aj tradičná 
husacinka s lokšami.  „Takú cigánsku akú 
napacoval Edo Maász som ešte nejedol,“ 
pochvaľoval si v sobotu pán v stredných 
rokochV nedeľu sa na štadióne konalo 
8 kolo majstrovského futbalového zá-
pasu IV. Ligy BZF seniorov A medzi TJ 
Čunovom a TJ Malinovom. V posledný 
deň hodov priestor postupne napĺňali aj 
mladé rodiny s deťmi, ale aj starší Ču-
novčania, ktorí sem sa sem prišli trošku 
pozhovárať, postretať sa s priateľmi. 
Čím sa dnes odlišujú hody od hodovania 
v minulosti? 

- Kedysi ľudia celý rok odkladali potra-

viny a peniaze, aby si počas hodov mohli 
viac dopriať. Dnes je to celkom prozaic-
ké: ak mátenato, môžete hodovať non-
stop. Starkí, neďaleko bufetu sa usmieva-
jú do piva a vyjadrujú svoje obavy – len 
aby nám nezrušili tento krásny štadión. 
On totiž stojí na súkromnom poli istej 

čunovskej rodiny, ktorá by mohla chcieť 
vrátiť svoju pôdu. Kde by sme potom 
mali futbalové zápasy? Ján Kovasich po-
krčí ramenami a pokračuje: - V minulosti 
bolo na našich hodoch oveľa menej ko-
lotočov, ako je teraz . Aj my sme mali ko-
lotoče, ale iné. Ak som ich sám dvakrát 

otočil, raz som sa mohol previesť.
Naozaj, tento rok bolo v Čunove na 

hodoch viac kolotočov, ako týždeň pred-
tým, keď hodovali Jarovčania. Tak situá-
ciu zhodnotil aj ďalší z nedeľných hostí 
na štadióne, herec, spevák a tanečník Mi-
lan Šimek, ktorý sa chystal aj na večernú 
zábavu do kultúrneho domu.

- Je tu dobrá zábava, stretneme sa s ro-
dinou. Manželka je Čunovčanka, preto 
sem na hody chodievame pravidelne, 
priznal Michal Szabó. Zo Stupavy prišli 
aj mladí ľudia. Zvláštne, pretože v rov-
nakom čase sa v Stupave konali tradič-
né Dni zelé. No vraj kotoloče, cukrová 
vata a iné jarmočné atrakcie boli v Ču-
nove lepšie. Pani Katarína, ktorá bola na 
miestnych hodoch po druhýkrát v živo-
te, čakala zasa na manžela a dcérku, ktorí 
si užívali na autodróme. – Je tu fajn, veľa 
kolotočov, streľnica, húsenková dráha, 
priznala mladá pani. Nevadí, že tu niet 
čo jesť.

V nedeľu o 20. hodine sa hodovanie v 
Čunove skončilo zábavou, na ktorej hrala 
skupina Mustang. blau, Foto: autorka

Komunálne voľby sa blížia a väčšina z nás 
sa zamýšľa nad otázkou - koho budeme vo-
liť? Naša kvalita života by mohla byť lep-
šia a práve k vôli  tomu by sme k urnám 
mali pristupovať premyslene a zodpoved-
ne.O význame komunálnych volieb sa Eva 
Sládková rozprávala s Pavlom Marchev-
ským z agentúry Prieskumy.

Ako hodnotíte dôležitosť komunálnych vo-
lieb? Kde je ich miesto v systéme našich volieb? 

Hodnotím ich ako po parlamentných voľbách 
druhé najdôležitejšie z hľadis-
ka možností ovplyvňovať 
kvalitu života občanov. V 
optike blízkosti a mož-
ností občanov pria-
mo ovplyvňovať 
verejné dianie sú 
jednoznačne na 
prvom mieste. Aj 
vzhľadom  k tomu, 
že máme   jeden 
volebný obvod, 
ktorým je Sloven-
sko v parlament-
ných voľbách, sta-
rostovia a primátori, 
poslanci miestnych a 
mestských zastupiteľ-
stiev,  sú výkonom verejnej 
moci a zodpovednosťou 
najbližšie k občanom.  Každý 
výkon samosprávy je tak vizit-
kou, do akej miery sa dané spolo-
čenstvo zaujíma o verejné dianie 
a ako je náročné voči svojim re-
prezentantom na komunál-
nej úrovni.

 V minulých 
k o m u n á l n y c h 
voľbách vý-
razne „bodo-
vali“ nezávis-
lí kandidáti 
– čím to je? 

Očakávate niečo podobné aj teraz?
Komunálna úroveň bola vždy v prvom rade 

o osobnostiach. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo 
sa takéto lokálne osobnosti snažili v minulosti 
zlepšiť svoje šance na zvolenie účelovými spá-
janiami s politickými stranami, teraz, keď kredit 
politických strán vo všeobecnosti klesá, majú 
väčšiu tendenciu kandidovať ako nezávislí kan-
didáti. 

Rok alebo pár mesiacov pred voľbami sú sa-
mosprávy mimoriadne aktívne a darí sa im zra-
zu plniť prísľuby dané v kampani – je to náho-

da? Čím to je?
Posledný, štedrý rok je prirodzenou 

účasťou volebného cyklu a deje sa 
to vo väčšej alebo menšej miere v 

parlamentných, regionálnych aj 
komunálnych voľbách. Nie je 
preto nutné takéto aktivity au-
tomaticky označovať ako zlé. 

Čo by si mali občania vší-
mať je účelnosť využívania 
peňazí v posledných mesia-
coch pred voľbami, ale aj 
ich zdroj, či ide o ušetrené 
resp. akumulované financie 

z rozpočtu samosprávy ale-
bo sú investičné akcie finan-
cované z pôžičiek. 

V kategórii Rodinné domy cenu získal architekt Peter Jurkovič za 
rodinný dom v Čunove. Stavba je inšpirovaná klasickou slovenskou 
dedinskou architektúrou, so sedlovou strechou, malými oknami a 
gánkom. Pozornosť priťahuje celopresklený štít domu smerom do 
záhrady. 

O voľbách a štedrom roku

THINK SAFETY BEFORE YOU START
 

hygienické poradenstvo, vypracovanie systému 
HACCP, prevádzkových poriadkov, sanitačných 
poriadkov, verifikácia a validácia systému HACCP, 
vykonávanie interných a externých auditov, školenie 
odbornej spôsobilosti a školenie HACCP, vyhoto-
venie odvolaní na Rozhodnutia kontrolných orgá-
nov, zabezpečenie a príprava nových prevádzok na 
schválenie kontrolným orgánom.

Food Control s.r.o., Zobova 513/3, 851 10 Bratislava - Čunovo,
tel. 0904 336 293, 0904 579 727 ,
www.foodcontrol.sk, info@foodcontrol.sk
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Dobrý deň!
V septembrovej Dunajskej hrádzi ste 

uviedli, že naše rodinné centrum Kukulien-
ka sa schádza pravidelne v Jarovciach. Ne-
tuším, ako ste prišli k tomuto uzáveru, pre-
tože my sme Rusovčania a schádzame sa 
v rusovskej herni vždy v utorok a vo štvrtok 
od 9.30 do 11.30 h. 

Materské centrum Kukulienka je občianske 
združenie zamerané na podporu a ochranu mla-
dých rodín s deťmi v Rusovciach. Legislatívne 
zaregistrované bolo v máji 2005. MC Kuku-
lienka bola v rokoch 2006 - 2011 členom Únie 

materských centier, ktorá zastrešuje množstvo 
materských centier na Slovensku. Prvé mater-
ské centrum vzniklo v roku 1991 v Prešove a 
dodnes existuje, čo je dôkaz o zmysluplnosti 
aktivít MC. V októbri sme tiež prichystali pre 
mamičky s deťmi pekný program. Napríklad 
angličtinu Hocus lotus, cvičenie mamičiek 
s deťmi či tvorivé dielne na jesennú tému.

 Ivana Kukanová, MC Kukulienka

Odpoveď redakcie:
Niekedy pri našej práci funguje povestný 

redakčný škriatok. Tým, že v Jarovciach 
pracuje MC Luskáčik, vznikla mýlka, za 
ktorú sa všetkým mamám, otcom a starým 
rodičom, čo sa angažujú v MC Kukulienka, 
ospravedlňujeme.

 blau

Listáreň - Bútľavá vŕba

V katastroch obcí Rusovce - Ču-
novo – Hamuliakovo funguje po-
ľovnícka spoločnosť Lúčka, zdru-
žujúca poľovníkov z Rusoviec aj 
z Čunova. Dovedna obhospodaruje 
3 180 hektárov plochy. Spočítané 
to má poľovný hospodár tejto spo-
ločnosti Karol Petržílka, ktorý sa 
približne 20 rokov aktívne venuje 
práci pre poľovníkov. Lúčka má v 
súčasnosti 42 členov, ktorí sa starajú 
o zver v tejto oblasti. Z Čunova po-
chádza 25 mužov, šesť je Rusovča-
nov a zvyšok tvoria poľovníci z veľ-
kej Bratislavy.

 Do roku 1995 poľovali v tomto re-
víri dve poľovnícke združenia – ja-
rovské a čunovské. Hranica medzi 
ich revírmi bola v Rusovciach.

Horší - lepší
 Bolo to paradoxné, lebo rusovskí po-

ľovníci boli rozdelení medzi Jarovča-
nov a Čunovčanov. Rusovce si potom 
tiež založili svoje poľovnícke zdru-
ženie, no nakoľko žije v revíri jelenia 
zver, ktorá potrebuje plochu 2-tisíc ha, 
muselo vzniknúť Združené poľovníc-
ke združenie Rusovce-Čunovo. Určili 
si hranice a každý si poľoval na svo-
jom. Takto to fungovalo desať rokov. 
Na otázku, kto má lepšiu mušku – Ru-
sovčania, Čunovčania či Jarovčania, sa 
Karol Petržílka iba usmeje: „To sa nedá 
takto povedať. Pofušovať môže každý, 
aj dobrý strelec. A naopak, aj zlému 
strelcovi sa môže podariť.“

O zvieratách
V celom revíri sa vyskytuje predo-

všetkým srnčia zver, v tomto období 
narástli stavy diviačej zveri, vyskytol sa 
tam už aj daniel. Poľovníci sa tešia, že 
v katastroch majú zajacov, bažantov, ja-
rabice a dropy. V októbri je obdobie, 
keď sa strieľa všetko, okrem divej  husi, 
zajacov a bažantov, ktoré môžu loviť až 
od novembra. Pravdaže, okrem chrá-
nených dropov, na ktoré sa však kedysi 
tiež poľovalo. A viete, na čo strieľajú 
Čunovčania najradšej? Podľa všetkého 
na diviakov. Jarovčania a Rusovčania 
nemajú diviakov veľa, preto si radšej 
zacielia na srnčiu zver.

Päťdesiatročná láska
 Karol Petržílka žije vo Vojke a v Lúč-

ke funguje roky. Odmalička miluje ru-
sovské polia.

 „Vodieval ma tam otec, ešte keď boli 
drôty, a ja som si túto prírodu nado-
všetko zamiloval,“ hovorí pán, ktorý 
poľovníkom aj predáva značkové lo-
vecké potreby v Istropolise a po lesoch 
okolo Rusoviec, Čunova a Hamuliako-
va chodieva pomaly 50 rokov. Ako ho-
vorí, za tento čas sa znížil počet drob-
nej zveri, lebo na veľkej ploche funguje 
družstevná práca, sú veľké lány polí, 
repka a kukurica, zmizli remízky, kríč-
ky, kde sa zver mohla schovať.

Migrujúci drop 
Do šesťdesiatych rokov bol drop lov-

ným vtákom. Pretože ide o vtáka po-
dobného moriakovi, ktorý je najväčší 
v strednej Európe, takmer ho vykán-
trili. V priebehu celého roka poľovníci 
zaznamenávajú 14 až 17 kusov dropov, 
ktorí sa zhlukujú. Vedno s ochranármi 
však na celom území Zadunajska na-
počítali do 300 dropov. V revíri je však 
trojhran - Rakúsko-Maďarsko-Sloven-
sko, a tak sa títo vtáci grupujú z týchto 
troch území a migrujú. Poľovníci sa 
však o zver starajú a presne podľa jej 
stavov a stanoveného plánu likvidujú 
iba staré, choré a slabé kusy. V tejto 
oblasti však migruje aj iná zver. Odha-
dy hovoria o 120 kusoch srnčej zveri, 
stáda do 60 kusov jeleňov sa pohybujú 
na maďarskej strane hranice a diviak 
je tulák. Pred tromi rokmi zaregistro-
vali poľovníci v lesnej časti Rusovce-

-Čunovo najlepšiu sezónu – strelili 69 
diviakov. Diviaky boli premnožené, 
škody na kukurici značné, a preto ich 
bolo treba po dohode s družstevníkmi 
pretriediť.

Rany padajú
Hoci o pytliactve v revíri ťažko ho-

voriť, poľovníci nachádzajú uhynutú 
postrieľanú zver. Kto je však na vine, 
ťažko povedať. Možno strieľal Maďar, 
možno Rakúšan, alebo bujarí obyvate-
lia hausbótov, ktorí vlastnia aj zbrane. 
Všetko však treba dokázať. Pri hrádzi 
sa vraj strieľa ostošesť. Na hrádzi je do 
hlbokej noci veľký pohyb, zver rušia aj 
psičkári. Ľudia si neuvedomujú, že les 
v okolí hrádze niekomu patrí a podlie-
ha istému režimu. Ľudia nemajú úctu 
a rešpekt voči zákonu. To by sa malo 
zmeniť aj v prospech zveri v okolí hrá-
dze. 

O starostlivosti
Poľovníci sa však o zver vo svojom 

revíri musia starať. Podľa pána Petr-
žílku im pri tom najviac pomáha poľ-
nohospodárske podieľnicke družstvo 
v Rusovciach. Za zimu zver v revíre 
spotrebuje až 150 metrákov krmiva. 
Vďaka družstevníkom prosperujú aj 
dropy, ktoré majú radi repku olejnú, 
ktorá sa tu tiež pestuje.

gibaľka
Foto: autorka

Lovecká sezóna je v plnom prúde 

Kompostujeme – 
pomáhame sebe aj planéte

Mestské časti pri dunajskej hrádzi majú 
svoje čaro najmä preto, že ich obyvatelia 
tu žijú ako na vidieku a zároveň v meste. 
Rodinné domy obklopujú záhrady, jedna 
krajšia ako druhá. A mať záhradu – to je 
dnes veľká výhoda. Stále viac ľudí sa totiž 
prikláňa k BIO – životnému štýlu, čo zna-
mená, že chcú jesť zdravé domáce potravi-
ny a uvedomujú si, že k prírode sa musíme 
správať šetrnejšie. Vedeli ste, že každý z nás 
vyprodukuje až 333 kíl komunálneho odpa-
du? A že väčšina z neho ešte stále končí na 
skládkach a v spaľovniach?

Moderné kompostéry
Kompostovanie je stále viac trendy, ľu-

dia si uvedomujú, že takto nielenže získajú 
kvalitné hnojivo pre svoju záhradku, ale sú 
aj šetrní k životnému prostrediu. Moderné 
kompostéry, ktoré sú nielen účinné, ale aj 
pekné, sa dnes dajú kúpiť aj prostredníc-
tvom e-shopu. JRK Waste Management sa 
zaoberá odpadovým hospodárstvom a spo-
lupracuje s OZ Priatelia Zeme. Krédom tej-
to spoločnosti je: vraciame bioodpad späť 
do života. A pomôcť im v napĺňaní tohto 
motta môžete aj vy. Stačí málo. „Kompos-
tovať sa dá takmer všetok biologicky roz-
ložiteľný odpad, ktorý vzniká v domácnos-
ti alebo v záhrade. Zvyšky zo spracovania 
zeleniny, ovocia, tŕstie, káva, čaj, škrupiny z 
vajec alebo papierové vreckovky. To všetko 
môžeme premeniť na hnojivo vhodné na 
pestovane zeleniny,“ vyratúva Radoslav Ko-
šík z JRK Waste Management. Kompost má 
vynikajúce účinky na pôdu – to potvrdí ne-
jeden záhradkár, ktorý vďaka kompostova-
niu vypestoval krásne, chutné a veľké plody.

 Eva Krásna

Elegantný obchodník a lovec Karol Petržilka.

Foto: archív
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Danubiana – magické miesto
Danubiana Meulensteen Art Museum prešlo 

dostavbou a rekonštrukciou. Budovu po 18 
mesiacoch slávnostne otvorili 5. septembra 
tohto roku. Otvorenie sa uskutočnilo za prí-
tomnosti významných osobností politického 
života. Po vyše roku majú tak všetci priaznivci 
moderného umenia možnosť vidieť diela naj-
významnejších osobností svetovej, európskej 
a slovenskej výtvarnej scény. Toto “najroman-
tickejšie múzeum moderného umenia“ pre-
kvapí nielen výnimočnou architektúrou, ale 
aj inštaláciou zbierky zakladateľa múzea, ho-
landského zberateľa a podporovateľa umenia 
Gerarda Meulensteena a zbierky Danubiany. 
Prekrásny sochársky park a pochôdzna stre-
cha ponúkajú návštevníkom pohľady nielen 
na Malé Karpaty, ale predovšetkým na ma-
jestátny Dunaj. Zážitok z návštevy Danubiany 
stojí zato. Podobné magické miesto iba ťažko 
nájdete v Európe a nám zostáva iba zablahože-
lať staviteľom k výnimočnému dielu, ktoré sa 
čoskoro stane novým symbolom modernej Bratislavy.

Ruženec (z lat. rosa-
rium - ružová záhrada) je 
jednou z najznámejších mod-
litieb rímskokatolíckej cirkvi. 
Je to súbor opakujúcich sa 
modlitieb prerušovaných 
rozjímaním. Modlitby pozo-
stávajú zo sekvencií Otčená-
ša, nasledovaných desiatimi 
modlitbami Zdravas Mária a 
ukončených Sláva Otcu. Ta-
káto sekvencia sa nazýva de-
siatok. Pôvodný ruženec sa 
niekedy na rozlíšenie od iných 
podobných modlitieb nazýva 
aj prívlastkom mariánsky ale-
bo dominikánsky.

Ruženec je rozjímavou 
modlitbou, ktorá vedie mod-
liaceho sa k rozjímaniu nad 
niektorými tajomstvami 
(udalosťami) zo života Ježi-
ša Krista a Panny Márie. Po-
zostáva najmä z opakovania 
modlitby Zdravas Mária. Ru-
ženec tvoria 2 prvky: modlit-
by a meditácie.

V ruženci sa používajú tie-
to modlitby: vyznanie vie-
ry, Otče náš, Zdravas Má-
ria, Sláva Otcu. Voliteľnými 
sú fatimská modlitba (Ó, Je-
žišu...) po desiatku, na záver 
Zdravas Kráľovná a pod.

Meditácie sa týkajú tajom-
stiev a konajú sa počas mod-
litby desiatkov. Ruženec má v 
súčasnosti spolu 20 desiatkov 
s tajomstvami, ktoré sa de-
lia na: radostné (zvestovanie,  
navštívenie Alžbety, naro-
denie Pána, obetovanie, náj-
denie Ježiša), svetla (krst, 
zázrak v Káne, ohlasovanie 
kráľovstva a pokánia, preme-

nenie, ustanovenie Sviatosti 
Oltárnej), bolestné (agónia, 
bičovanie, tŕním korunovanie, 
nesenie kríža, ukrižovanie) a 
slávnostné (zmŕtvychvstanie, 
nanebovstúpenie, zoslanie 
Ducha Svätého, nanebovza-
tie Panny Márie, korunova-
nie Panny Márie). Existuje 
viac spôsobov, ako tajomstvo 
vyjadriť. Rímskokatolíci na 
Slovensku najčastejšie pridá-
vajú príslušné slová tajomstva 
doprostred modlitby Zdravas 
Mária po mene Ježiš, ktoré za-
končuje prvú časť Zdravasu. 
Možno ho tiež povedať pred 
začiatkom desiatku a potom 
sa modliť Zdravas obyčajne, 
alebo si nájsť iný spôsob, pri-
dať príslušnú pasáž zo Sväté-
ho Písma a pod. Sv. Ľudovít 
Mária z Montfortu spomína 5 
spôsobov modlitby ruženca. 

Modlitba tajomstiev sa po-
čas týždňa delí takto: radost-
né - pondelok a sobota, svetla 
- štvrtok, bolestné - utorok a 
piatok, slávnostné - streda a 
nedeľa. 

Sv. pápež Ján Pavol II. hovo-
rí: „Ruženec je moja najobľú-
benejšia modlitba. Je to nád-
herná modlitba! Nádherná vo 
svojej jednoduchosti a hĺbke. 
Dá sa povedať, že ruženec je 
istým spôsobom modlitbo-
vým komentárom poslednej 
kapitoly konštitúcie Druhého 
vatikánskeho koncilu Lumen 
gentium, teda kapitoly, ktorá 
uvažuje o obdivuhodnej prí-
tomnosti Matky Božej v ta-
jomstve Krista a Cirkvi. Na 
pozadí slov modlitby Zdravas 
Mária sa pred očami duše ob-
javujú základné udalosti živo-
ta Ježiša Krista. Spájajú sa v 

jednotnom celku radostných, 
bolestných a slávnostných 
tajomstiev a umožňujú nám 
vytvoriť živé spoločenstvo s 
Ježišom cez srdce jeho mat-
ky. Zároveň môže naše srdce 
v desiatkoch ruženca obsiah-
nuť všetky udalosti, ktoré 
tvoria životy jednotlivcov, ro-
dín, národov, Cirkvi a celého 
ľudstva. Osobné záležitosti, 
ako aj potreby našich blíž-
nych, hlavne tých najbližších, 
ktorí sú nám najdrahší. Tak 
jednoduchá modlitba ruženca 
bije pulzom ľudského živo-
ta.“

Nikto sa nemôže mod-
liť ruženec bez toho, aby 
sa cítil zaangažovaný v jas-
nom poslaní šíriť pokoj, s 
osobitnou pozornosťou na 
stále tak ťažko skúšanú Je-
žišovu zem, ktorá je blíz-
ka srdcu každého kresťana. 
Podobná naliehavá potreba 
angažovanosti a modlitby vy-
rastá pri ďalšom závažnom 
súčasnom probléme: rodina, 
základná bunka spoločnosti, 
je čoraz väčšmi ohrozovaná 
silami dezintegrácie na ideo-
logickej aj praktickej rovine, 
čo v nás vyvoláva strach o bu-
dúcnosť tejto základnej a ne-
nahraditeľnej inštitúcie a spo-
lu s ňou o osudy spoločnosti 
ako celku. Oživenie ruženca v 
kresťanských rodinách v rám-
ci kontextu širšej pastoračnej 
služby rodiny sa ponúka ako 
efektívna pomoc na zastave-
nie devastujúcich následkov 
tejto krízy, typickej pre našu 
dobu.

DH-2014-19

Zamyslenie farára Mariana Červeného

Október - mesiac ruženca Baran
Hoci sa rozhodujete, či 

máte alebo nemáte ísť vo-
liť, uznajte aj iným právo 
na názor.

Býk
Hrozí vám prechladnutie, 

a preto pite viac mätového 
čaju.

Blíženci
Venujte október rodine. 

Nemusíte stále behať za 
frajerkami.

Rak
Mali by ste piť viac bur-

čiaku, prečistia sa vám 
vnútornosti.

Lev
Nebojujte, lebo na je-

seň bývajú levy oslabené 
a vždy prehrávajú.

Panna
Doprajte si dlhú cyklotú-

ru po hrádzi. Na jeseň je 
osobitne pekná.

Váhy
Nezabudli ste z pôdy 

vybrať tulipány a cibuľky 
narcisov? Na rok ich bude-
te mať menej. 

Škorpión
Začnite detoxikáciu or-

ganizmu, inak vám hrozí 
obezita..

Strelec
Zamerajte svoju pozor-

nosť na zľavy. Nájdete me-
dzi nimi pobyt vašich snov.

Kozorožec
Dostanete zlú správu, ale 

nezúfajte. Všetko sa obráti 
na dobré.

Vodnár
Ak pôjdete na zábavu 

do Rusoviec, zaľúbite sa. 
Vhodný deň – piatok.

Ryby
Nemlčte, ak vás trápi ne-

spravodlivosť. Vždy sa tre-
ba ozvať!

Horoskop
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Kedysi objavili krásy tohto miesta 
a jeho okolia rímske vojská. Pradávno 
sa tu prechádzal aj preslávený Marcus 
Aurelius a o ďalšiu tisícku rokov vo 
vznešenom parku pri rozkošnom zá-
močku venčila psíkov grófka z rodiny 
Habsburgovcov. Toto všetko je minu-
losť, na ktorej možno stavať a pýšiť 
sa ňou. Rusovce sú výnimočná obec 
aj v súčasnosti. 

V uplynulom období sa tu k lepšiemu 
zmenil najmä priestor pred potravinami 
Terno, ktoré sú neďaleko výpadovky ve-
dúcej priamo z Bratislavy. Z europeňazí 
tu vyrástla krásna fontána s lavičkami 
a peknou dlažbou. Vlastnými rukami sa 
na nej podieľal aj sám starosta Rusoviec 
Dušan Antoš. 

Aký otec, taký syn
Pred Rusovskou reštauráciou a penzió-

nom sedia štamgasti. Je niečo po desiatej 
a oni riešia nad prvým pivečkom úspešný 
futbal. Rusovčania Peter Krajčovič a Ti-
bor Tóth hovoria: „Chodíme sem často, 
lebo tuto sú najskôr otvorení.“

 Rusovská reštaurácia s kapacitou 46 
miest patrí starostovi tejto mestskej časti. 
Vedie ju jeho syn Dušan Antoš a man-
želka Zlatica. Ponúka klasické menu bez 
polievky za 3,30 eura, s polievkou za 
3,90, od pondelka do piatka. Samostatná 
polievka stojí 1 euro. V sezóne, ktorá je 
v plnom prúde, je v ponuke aj husacinka 
so všetkým, čo k tomu patrí. Každý pia-
tok tu býva zábava pri hudbe na terase od 
17. do 22. hodiny a ak sa počasie nevy-
darí, podujatie sa presúva do vnútorných 
priestorov podniku. „Penzión s tridsiati-
mi lôžkami funguje od roku 2006,“ ho-
vorí sympatický mladý Antoš. „Tento rok 
sme v reštaurácii začali so živou country 
hudbou.“

 Po chodníku popri hlavnej ceste sme-
rujeme okolo pohostinstva U Šiša ( písali 
sme o ňom v septembrovej Dunajskej 
hrádzi), ktoré prevádzkuje herec Štefan 
Kožka. V sezóne aj tu bývajú hudobné 
popoludnia, počas ktorých hosťom po-
núkajú pečené ryby a iné lahôdky. Sta-
nislava Šišková pri pohostinstve ponúka 
v sezóne vždy od obeda vychýrenú tra-
dičnú zmrzlinu. 

Všetko pre lovcov 
 Čunovčan Marek Horváth o niečo ďalej 

vedie na Balkánskej ulici tretí rok obcho-
dík Poľovnícke a rybárske potreby. „Som 
zanietený poľovník, a preto tieto veci aj 
predávam. Potreby pre rybárov sú u mňa 
iba doplnkovou záležitosťou.“ Pretože 
ku klasickému obchodu je pridružený 
už aj internetový predaj, zákazníci pána 
Horvátha pochádzajú z celého Sloven-
ska. Obchod slúži od utorka do piatka od 
10. do 17. hodiny a v sobotu od 9. do 12. 
hodiny. Vášnivý poľovník sa o zver stará 
a občas ju aj loví v Čunove: „Máme tam 
srnčiu, jeleniu aj diviačiu zver. Žijem síce 
v Čunove, ale podnikám v Rusovciach. 
Teší ma civilizačný tlak, ktorý tu v os-
tatnom čase pociťujú hádam všetci. Pre 
mňa to však znamená viac zákazníkov.“ 
A čo mu chýba? „Zatiaľ nič, no perspek-
tívne v tomto kraji nebudú stačiť cesty. 
Urbanisti a developeri by s tým mali po-
čítať a niečo vymyslieť.“

 Míňame robotníkov z firmy Nope, kto-
rí o pár krokov ďalej makajú na novom 
priechode pre chodcov. A sme pri Stodo-
le.

Langoše zo Stodoly
Cez víkendy ponúkajú langoše, pečené 

ryby, ale aj húsky a kačice. Stodola s vnú-
tornou kapacitou 40 ľudí a veľkou záhra-
dou je druhá najstaršia reštaurácia tohto 
typu v Rusovciach. Hostia sú väčšinou 
domáci, ale aj ľudia z mesta. Menu s po-
lievkou tu stojí 4,10 eura, bez polievky je 
tu za 3,30 eura. Výčapníčka Monika Mit-
tendorferová je jednou z 10 ľudí, ktorí tu 
našli zamestnanie. Čo im chýba v Rusov-
ciach najviac? Odpoveď je jednoznačná 
– obchvat okolo obce. 

O kvetoch z Viedne
Rodáčky z Rusoviec sú aj kvetinárky 

Martina Vargová s mamou Annou. Kve-
tinárstvo Margarétka v krásnom novom 
dome pomenovali po starej mame. Ob-
chodík s množstvom pozitívnej ener-
gie ponúka črepníkové aj rezané kvety, 
svadobné kytice a darčekové predme-
ty. Unikátne sú ručne robené črepníky 
a vždy čerstvé kvety, ktoré dovážajú pria-
mo z Viedne. „Dnes som vstávala o pol 
štvrtej, aby som doviezla z Rakúska čer-

stvé kvety,“ priznáva pani Anna. „Teraz, 
v októbri, zákazníci majú najväčší záujem 
o chryzantémy, eriky a ozdobné kapusty. 
S  dcérou pracujem rada. Môžeme sa na 
seba spoľahnúť.“ 

Yankee pub a zdravotne postihnutí
Daniela Miškovič býva v Rusovciach už 

dlho. Osem rokov je majiteľkou Yankee 
pubu, ktorý pripravuje denne od 10. do 
22. hodiny menu pre robotníkov a v so-
botu a v nedeľu do 23. hodiny. Zvláštnos-
ťou toho pohostinstva je, že práve sem 
sa chodia stravovať zdravotne postihnutí 
obyvatelia z podporovaného bývania v 
Rusovciach. Menu, pozostávajúce z po-
lievky a hlavného jedla, je za 3,50 eura. 

V čase našej návštevy si na „sedliackej“ 
polievke, inde známej ako hŕstková, 
pochutnávali viacerí zdravotne postih-
nutí občania. Yankee pub máva aj dve-
-tri desiatové polievky s pečivom alebo 
s chlebíkom. Ďalšou špecialitou tohto 
zariadenia sú Yankee krídelká a Yankee 
zemiaky  so smotanou, syrom a so slanin-
kou. Od septembra tu býva v sobotu od 
17. do 22. hodiny hudba. Rocková kapela 
Nultý pilier, ale aj iné country a džezo-
vé kapely. V Rusovciach sa teda naozaj je 
kde zabaviť.

Dve opravovne áut
V tejto mestskej časti sa dobre uživia 

aj viaceré opravovne áut. Je ich približne 

Po optimizmus si treba chodiť do Rusoviec. 

V pohostinstvách sa príjemne relaxuje.

Ponteo je krásna moderná súčasť Rusoviec.

Zoznam prevádzok Rusovce 
Názov Adresa Kontakt Otváracie hodiny
Activity park Ponteo Ružová dolina 8 0911 445 547 recepcia non-stop
Antica Toscana Maďarská 27 0908 414 427 Ut - Ne /12:00 - 23:00/
Dandelion Starorímska 18 0917 950 638 Po - So /8:00 - 20:00/
Toro Sushi Lounge Starorímska 20 www.sushitoro.com Str - Po /12:00 - 22:00/
Salón Melrose Sokolíková 1 0907 444 414 Po - Pia / 10:00 - 22:00 /
   So /15:00 - 20:00/
Kidmania Melrose Starorímska 16 0903 549 549 Po - Pia /9:00 - 17:00 / 
   Štv /11:00 - 19:00/
Pepi Melrose Market Starorímska 14 910 959 896 Po - Pia /6:00 - 21:00 /
   So /8:00 - 17:00 /
   Ne /8:00 - 15:00/
Lekáreň Melrose Starorímska 14 02 45 69 19 32 Po - Pia /8:00 - 18:00/
    So / 8:00 - 12:00
Heaven Starorímska 6 0910 817 385 Po - Ne /8:30 - 22:00/
Luwe Studio Starorímska 6 0917 184 188 na objednávku
Biela Pec Starorímska 6 0903 777 019 Po - Ne /10:00 - 22:00/
Autoservis Jurík Balkánska 302/7A 0949 287 367 Po - Pia /8:00 - 17:00/
Yankee Pub Balkánska 65 0905 985 874 Po - Štv /10:00 - 22:00/
   Pia - So /10:00 - 23:00/
Penzión pri Kaštieli Balkánska 57/86 0908 955 705 Po - Ne /8:00 - 23:00/
Margarétka Balkánska 115/1243 0918 277 700 Po - Štv /10:00 - 18:00/
   Pia /9:00 - 18:00/ 
   So /8:00 - 15:00/ 
   Ne /9:00 - 13:00/
Reštaurácia Stodola Balkánska 107 02 62 85 93 16 Po - Ne /10:00 - 22:00/
CK Satur Balkánska 102 info@dovolenka4U.sk 
Raftovanie Balkánska 102  
Fashion54 Balkánska 102 09 210 227 Po - Pia /10:00 - 18:00/
Deerland Balkánska 102 0948 633 776 Ut - Pia /10:00 - 17:00/
U Šiša Balkánska 10  Po - Ne /12:00 - 20:00
Rusovská reštaurícia Balkánska 113/114 www.ruskovskypenzion.sk Po - Ne / 9.00 - 22.00
Terno pIvánska cesta 12  Po - Pia /6:00 - 21:00/
   / So - Ne/ 7:00 - 15:00

Služby 
pre ľudí sú poruke.
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päť a jedna ručná umývačka. V autoser-
vise neďaleko kaštieľa zastihneme mamu 
majiteľa, Tatianu Juríkovú. „Najprv mal 
autoopravovňu manžel, po ňom firmu 
prebral náš syn Tomáš,“ hovorí milá 
pani, ktorá ešte prezradí: „Už tradične 
opravujeme najmä audi, volkswageny 
a škodovky.“ 

V Pieskovom hone
Sme v Rusovciach pri novej štvrti Mel-

rose, v časti Pieskový hon. Reštaurácia 
Biela pec na Starorímskej ulici sa pyš-
ní tým, že ponúka osobité jedlá priamo 
z pece. Vlastní ju od februára tohto roka 
„telepeš“ z Ukrajiny, Viktor Jaceniak. In-
teriér jeho moderného podniku s rusti-
kálnymi prvkami je krásny, hostia vyzera-
jú spokojne. Zrejme aj toto bude čoskoro 
jedna z ďalších kulinárskych možností 
malebných Rusovice.

Lekáreň, Kidmánia a kaderníctvo
Moderná lekáreň Melrose je druhou ru-

sovskou lekárňou. Na Pieskovom hone 
je približne rok, ľudia sem chodia s re-
ceptami, ale aj si pýtať rozličné osobi-
tosti, ako napríklad chaluhy na trávenie. 
Magistra Eva Flaškárová sa v lekárni 
strieda s majiteľkou, v Rusovciach však 
nežije. Podobne, ako Robert Štinger zo 
susedných malých Pepi potravín, kde 
denne obsluhuje zákazníkov. Dochádza 
sem z Mossonymagyarováru. Zákazník 
v potravinách Martin Vavrinec je zasa 
Dlhodielčan. „Kúpili sme si tu záhradu 
a v týchto potravinách dostanem, čo po-
trebujem,“ hovorí usmiaty mladý muž. 

Od roku 2012 tu funguje aj obchodík 
Kidmánia. Ponúka drevené ekologické 
hračky, ktoré dovážajú z Francúzska a sú 
originálne v tom, že sa s nimi deti vyhra-
jú aj viac rokov. Zákazníčkami sú ma-
mičky z Melrose a z rodinných domov. 
Hračky kupujú pre deti od 1 do 9 rokov. 
Kaderníctvo a solárium Melrose je v per-
manencii od augusta 2013. Jeho klientky 
pochádzajú nielen z dediniek od hrádze, 
ale zo širokej Bratislavy. Majiteľka Lucia 
Bučková je z Petržalky. Kaderníčka, ktorá 
tu pracuje, používa kozmetiku firmy Joio. 

Vedľa salónu krásy je japonská reštaurá-
cia, nechýbajú ani poradenské služby o 
duševnom zdraví, na ktoré sa treba ob-
jednať telefonicky. V ďalšom priestore sa 
pripravuje na otvorenie cukráreň. 

Cviklové rizoto a wellnes 
  Sadáme do auta a smerujeme do mul-

tifunkčného moderného objektu Ponteo. 
Dá sa v ňom nielen exkluzívne stolovať, 
ale aj bývať, využívať jeho tenisové a squ-
ashové kurty či wellnes. Ponteo je naozaj 
nádherné zariadenie, ktoré zamestnáva aj 
obyvateľov Rusoviec a funguje šiesty rok. 
Manažérka Barbora Lamatová hovorí: 
„Naše služby využíva najmä biznis klien-
tela, ale v poslednom čase aj mladé rodi-
ny s deťmi a turisti. Máme približne 60 
percent hostí zo zahraničia - Rakúšania, 
Američania a Japonci, ostatní pochádzajú 
zo Slovenska.“ Od 10. septembra spusti-
la reštaurácia nový jesenný jedálny lístok 
s rozmanitými špecialitami, ktoré sú vý-
tvormi dvoch vynikajúcich kuchárov. 
Napríklad, ich cviklové rizoto s grilova-
ným kozím syrom patrí medzi osobitosti, 
na ktoré si chodia pochutnať labužníci aj 
spoza hraníc. V tomto októbrovom čase 
je kačacina a husacina na rozmanité spô-
soby v reštaurácii Pontea 
samozrejmosťou.

Kus malého Talianska
„Grande, prines ešte 

tiramisu,“ kričí blondiak 
Mirko na svojho podria-
deného Mihóka, ktorý 
naozaj pripomína ta-
lianskeho mafióza. Sme 
v skvelej reštaurácii Anti-
ka Toscana neďaleko ru-
sovského kostola. Do tej-
to najlepšej reštaurácie na 
okolí chodievajú aj krčmári 
z Čunova či Jaroviec. Lebo 
tiramisu, ale aj cestoviny 
či domáci chlieb sú tu ozaj 
božské. Nádherná záhrada, 
v ktorej dozrievajú citróny 
a spinká staručký boxer, je 
plná hostí. Ponuka je skve-

lá, chuť v ústach ako v nebi. A atmosféra 
typicky talianska. Mirko Berrettini otvoril 
svoj podnik v roku 2005 a odvtedy sem 
chodia ozajstní labužníci. Vyštudovaný 
architekt zo Sienni je polovičný Slovák, 
má slovenskú ženu, s ňou tri deti a Ru-
sovce mu trochu pripomínajú vidiec-
kym charakterom Toskánsko. „Kedysi tu 
predsa boli Rimania, tak prečo by som tu 
nežil aj ja?“ Uškŕňa sa sympatický mla-
dý muž, ktorému sa na Slovensku dobre 

podniká a dobre žije. Pracuje, darí sa mu, 
nesťažuje sa. V Rusovciach sa mu páči. 
Zmenil by iba jedno – cesta v obci delí 
centrum na dve časti a tak chýba klasické 
námestie, priestor, kde by sa mohli všetci 
stretávať, kde by boli spolu ako jedna ko-
munita. Ponúka nás vynikajúcou kávou 
a my si hovoríme, že ak nie kvôli špeciál-
nemu bifteku na florentský spôsob, oplatí 
sa sem prísť kvôli optimizmu. Lebo ten-
to mladý muž vie to, čo naši mladí asi ešte 

všetci netušia: všade 
na svete má život aj 
chlieb dve strany. 
A všetko si treba 
zaslúžiť. V Rusov-
ciach, v Sienne aj na 
Pieskovom hone. 

Najbližšiu sondu 
absolvujeme v Ja-
rovciach. Potom 
budeme porovná-
vať.

 Gibaľka,
 foto: autorka

V pohostinstvách sa príjemne relaxuje.
Krásna ponuka pre poľovníkov.

Rusovce 
pripomínajú 
Taliansko.

Na tomto mieste sú Rusovce charitatívne. Daniela Miškovič a jej špeciálni hostia.

Viete prečo?
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1) K mestským častiam, tvoriacim spoločne tzv. Zadunajsko, mám vo všeobec-
nosti veľmi dobrý vzťah. Myslím si, že by si mali zachovať svoj tradičný charakter, 
teda brániť sa  výškovej zástavbe, prípadne intenzívnemu zahusťovaniu. Svojím 
typickým charakterom a koloritom sú pre Bratislavu obohatením tak z kultúrneho 
ako aj historického hľadiska. 

2) Spoločne s manželkou chodievame na hrádzu pravidelne. Veľmi rád som sa 
zúčastnil na Dni Rusoviec, kde som stretol množstvo príjemných ľudí a zažil skvelú 
atmosféru. Je veľmi dobre, keď sú ľudia spolupatriční so svojou mestskou časťou, 
kde žijú, a vlastným úsilím sa snažia zlepšovať veci okolo seba. Myslím, že práve 
v Rusovčiach, Čunove a Jarovciach, ako menších mestských častiach, je túto snahu 
vidno. 

3) Bratislava musí aktívne podporovať aj svoje menšie mestské časti. Viem o neú-
nosnej situácii v oblasti vzrastajúcej tranzitnej dopravy. Jednou z priorít bude aktív-
na podpora magistrátu pre vybudovanie obchvatu, vďaka ktorému by sme výrazne 
odbremenili dopravu v týchto mestských častiach, predovšetkým Balkánsku ulicu 
v Rusovciach. Zároveň je potrebné modernizovať cyklotrasy dobudovaním altán-
kov a oddychových priestranstiev, aby sa hrádza stala plnohodnotným miestom 
oddychu tak pre deti, ako  aj dospelých. Rovnako vnímam aj potrebu vyriešenia 
problému s nevysporiadanými pozemkami pod budovami základných škôl, ktoré 
bránia v ich výraznejšej modernizácii.

Milan Ftáčnik, 
nezávislý (s podporou SMER-SD)

1) „Sú to miestne časti, ktoré sú jedinečné a zaujímavé. Na jednej strane svojím cha-
rakterom ako keby to nebola Bratislava, na druhej strane zasa sú to časti, ktoré môžu 
ťažiť z toho, že sú súčasťou hlavného mesta, napríklad z hľadiska mestskej dopravy. 
Vo mne evokujú relax, peknú prírodu, šport. V Čunove sa nachádza športový areál 
Divoká Voda a Danubiana, ktoré majú veľký prínos pre turizmus. V Rusovciach je 
nádherný park a pri ňom malebný neogotický kaštieľ, ktorý, keď bude zrekonštru-
ovaný, bude pre všetkých veľkým lákadlom. V Jarovciach je to kostol Sv. Mikuláša, 
ale, povedzme, aj zaujímavé možnosti pre cykloturizmus a cezhraničnú spoluprácu, 
napríklad aj s chorvátskou menšinou.

2) Pravidelne sa zúčastňujem na 
podujatiach vo všetkých mest-
ských častiach. V Rusovciach som 
bol koncom augusta na veľmi vy-
darenom podujatí Dni Rusoviec 
2014, v Jarovciach som bol začiat-
kom septembra na futbalovom 
zápase poľovníkov a rybárov pro-
ti muzikantom. V Čunove som 
bol na otvorení dostavby múzea 
Danubiana začiatkom septembra.

3) Určite je to zachovanie príro-
dy a prírodného bohatstva. Rov-
nako by mal byť zachovaný vi-
diecky ráz týchto mestských častí. 
Ak sa tu bude realizovať nová 
výstavba, mala by byť rozumná 
a regulovaná. Akékoľvek zaťa-
žovanie týchto mestských častí 
novými sídlami obyvateľom spô-
sobujú záťaž na dopravnú infraš-
truktúru, ale vyvolávajú napríklad 
aj nedostatok služieb pre rodiny 
s deťmi. Pre tieto mestské časti 
máme pripravené rozširovanie a 
spájanie cyklistických trás.

Tatiana Kratochvílová 
(Sieť, SaS, Most-Híd a SDKÚ-DS)

1 a 2) „Tieto tri bratislavské obce 
som pred rokmi spoznávala ako 
správkyňa dopravného značenia. S 
deťmi sme si chodili do rusovské-
ho parku opekať, teraz zájdem ob-
čas po hrádzi na bicykli do Čunova, 
mám rada galériu Danubiana. Ob-
čas som sa pristihla pri tom, že si 
predstavujem, že by som sa do kto-
rejkoľvek  z týchto mestských častí 
s rodinou presťahovala. Je dobre, 
že všetky tri obce si napriek tomu, 
že sú súčasťou Bratislavy, zachovali 
pokojný vidiecky charakter. Prispe-
lo k tomu aj to, že tu bola vybudo-
vaná diaľnica. 

3) Tak, ako v meste, aj v ostatných 
mestských častiach je potrebné sta-
rať sa o kvalitu verejného priesto-
ru, bezbariérovosť, bezpečnosť na 
cestách a spríjemňovať si okolie po-
stupným odstraňovaním vizuálneho 
smogu.“

Ivo Nesrovnal, nezávislý
1)„Ako Bratislavčan ich predovšetkým vní-

mam ako súčasť nášho mesta. Majú vidiecky 
charakter a to je obohatenie pre celú Brati-
slavu. Plnia dôležité aj rekreačné funkcie, pre 
ktoré ich vyhľadávame. Za všetky spomeniem 
iba rusovské jazerá či hrádzu. Aj preto som 
ako mestský poslanec bojoval za zachovanie 
financovania malých mestských častí, aby im 
veľké mestské časti prispievali na činnosť a 
rozvoj tzv. príspevkom solidarity.“

2) „Naposledy som tam bol v sobotu, 27. 
septembra,  odštartovať Rusovský beh. Bolo 
krásne počasie a znovu som cítil perfektnú 
atmosféru Rusoviec. A na hrádzi som strávil 
takmer celé leto.“

3) „Ako primátor budem trvať na zachovaní 
takého financovania, aby občania Rusoviec, Ja-
roviec a Čunova cítili silnú podporu zo strany 
mesta, aby videli, že zázemie, ktoré Bratislave 
poskytujú, si mesto aj váži. Samozrejme, treba spravodlivo doriešiť obchvat Bratislavy 
tak, aby ľuďom, predovšetkým Jarovčanom, nestrpčoval život. Rusovce, Jarovce a Ču-
novo sú bratislavské klenoty a takými musia aj ostať.“

 (blau)

Na post primátora Bratislavy kandidujú viacerí  politici. V záujme nestrannosti a objektivity sme
niektorým z nich položili rovnaké otázky. Tu sú ich odpovede:

1) Aký máte vzťah k častiam Bratislavy, ktoré majú vidiecky charakter (Čunovo, Rusovce, Jarovce)?
2) Kedy ste sa tam boli pozrieť naposledy?
3) Čo by ste ako primátor urobili pre skvalitnenie života týchto ľudí?

Milan Kňažko, 
nezávislý kandidát

Kandidáti na primátora Bratislavy. Akí sú?
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Ing. Ema Orlická, 
52 r. ekonomická a účtovná poradkyňa, 
nezávislá kandidátka

1) Nastupujúci územ-
ný rozvoj riadiť s maxi-
málnou zodpovednos-
ťou a rozhodnosťou, 
aby sa predišlo tomu, 
že pôvodne určené plo-
chy na občiansku vyba-
venosť v rozvojových 
územiach sa stanú sta-
vebnými pozemkami. 

Včas obstarávať od-
borné posudky na stav 
existujúcej technickej 
infraštruktúry. Riadiť 
investičnú činnosť tak, 
aby sa po čase nezisti-
lo, že kapacita a tlakové 
pomery napr. vodného 
zdroja sú nepostačujú-
ce, že nie je dobudovaná technická infraštruktúra, ako 
verejný vodovod, kanalizácia, plynovod, dopravná komu-
nikácia a chodník.

Nedávať ľudom prázdne sľuby, ale začať riešiť nosnú 
komunikáciu Petržalská cesta, vytipovať územie na nové 
zariadenia občianskej vybavenosti s pozemkovou spolu-
účasťou a spolupodieľaním sa investora. Zostaviť plán 
investičnej činnosti a riešiť havarijný stav dopravných ko-
munikácii a chodníkov. Dôležité je rozumne hospodáriť 
s verejnými prostriedkami a tvoriť peňažné a rezervné 
fondy. 

Nastupuje nové programové obdobie čerpania euro-
fondov. Tieto aj iné zdroje využiť na obnovu národnej 
kultúrnej pamiatky Kaštieľ a sýpka s priľahlým parkom.

Po odbornom posúdení stavu budovy bývalého zdra-
votného strediska nájsť jeho zmysluplné využitie. Vytvá-
rať podmienky na voľnočasové aktivity nášho najväčšie-
ho bohatstva - detí a mládeže. Podporovať mládežnícky 
futbal, organizovať denné letné tábory pre deti, podpo-
rovať detské folklórne súbory a iné zmysluplné aktivity. 
Poskytnúť pomoc tým, ktorí sa dobrovoľne a nezištne 
starajú o rozvoj športu a o zachovanie národných kultúr-
nych hodnôt v Čunove.

Nájsť vhodnú formu pomoci pre seniorov a tých, ktorí 
sú na ňu odkázaní. Od vytvorenia vhodného priestoru 
na aktívny oddych, cez prenájom zdravotníckej pomôcky, 
ako napr. invalidný vozík, polohovateľná posteľ, donášky 
jedla, až po hľadanie poskytovateľa domácej opatrova-
teľskej služby.

2)Starosta by nemal prestať počúvať občana, ktorý mu 
dal mandát a dôveru. 

Komunikovať a spolupracovať s občanom, vyvolať 
v ľuďoch záujem o verejné veci, zapájať ich do komunál-
nej politiky po celé volebné obdobie. Pripraviť pravidlá 
na spolurozhodovanie obyvateľov o časti rozpočtu mest-
skej časti. Hľadať spoločné riešenia a rozhodovať v pro-
spech väčšiny. Transparentnosť v hospodárení a rozho-
dovaní. 

Ing. Gabriela 
Ferenčáková, 
60 r., ekonómka,
 (Most-Híd, Sieť, SDKÚ, 
Strana zelených,
SaS, OKS, KDH

- Kontinuálne nadviazať 
a pokračovať v rozpraco-
vaných projektoch a vy-
užiť všetky možnosti na 
získanie finančných pro-
striedkov, ktoré pomôžu 
zabezpečiť absentujúcu 
vybavenosť a skvalitniť ži-
vot našich obyvateľov.

Kandidáti
pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Čunovo
15. novembra 2014

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Zoltán Bán, 47 r., živnostník, nezávislý kadidát
Ján Bodics,34 r., vodič ADR, nezávislý kandidát
Mária Broszová, 46 r., ekonómka, SDKÚ-DS
Renáta Čaplová, Ing., 50 r., stavebná inžinierka, SDKÚ-DS
Ján Hátas, 38 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

Monika Kovašichová, Ing., 27 r., štátna zamestnankyňa,nezávislá kandidátka
Otokar Labaš, PhDr., 60 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Lenka Maschkanová, Ing., 26 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
Pavol Novotný, Ing., 26 r., technik nezávislý kandidát
Ján Puhovich, 37 r., živnostník nezávislý kandidát
Martin Puhovich, PaedDr., PhD., 33 r., manažér
Karol Rakovský, Mgr., Ing. 49 r., manažér SMER-SD, SNS, Strana moderného 

Slovenska, SDS, SZS, Lepšia štvrť Slovenska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ SMER-
SD, SNS, Strana moderného Slovenska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ

Jana Randíková, Mgr. 45 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
Alexander Valentich, Ing. , 41 r., manažér, nezávislý kandidát

Oľga Šujanová:
Aby sa nemenil urba-

nistický plán našej mest-
skej časti.

Zlatica 
Valentíchová:
Ten, kto bude staros-

tovať, by mal vyriešiť 
mnohé veci. Cesty aj 
chodníky sú v hroznom 
stave, lekár sem nechodí. 
Za všetkým musíme ces-
tovať inde.

Božena Bánová:
Nemáme lekáreň, poš-

tu, chýbajú miesta v ma-
terskej škole, aj škola, 
obchodné centrum. Nový 
starosta naozaj nebude 
zaháľať. 

Milan Kovašich:
Peniaze do futbalu. 

Nový starosta by sa mo-
hol pokúsiť dať viac pe-
ňazí do futbalu, lebo tu, 
v Čunove, by futbal hralo 
oveľa viac ľudí, len nie je 
dotovaný.

Zuzana Gomory:
Mohol by sa postarať 

o väčšie priestory v škôl-
ke, aby tu bola škola a v 
obci chýba bankomat.

Čo očakávate od nového starostu 
alebo starostky?

V Čunove kandidujú na post starostu štyria kandidáti. Spýtali sme sa ich preto rovnako:

Aké budú vaše priority v pozícii starostu? 
Čo chcete zmeniť vo vašej mestskej časti?
Tu sú ich odpovede:

Mgr. Alžbeta Broszová,
56 r., odborná referentka, Nezávislé fórum

V samospráve v Čunove som 
pracovala 22 rokov. Posledných 
8 rokov som pozorne sledovala 
dianie v Čunove a práve nerie-
šenie niektorých nedostatkov 
ma priviedlo k myšlienke kan-
didovať opäť na post starostu. 
Mojou prioritou budú tie akti-
vity, ktoré sú pre obyvateľov 
najakútnejšie a to: rozšírenie 
kapacity materskej školy, nakoľ-
ko je v mestskej časti množstvo 
mladých ľudí s malými deťmi 
citlivo pristupovať k zmenám 
v územnom rozvoji, dbať na to, 
aby sa územný rozvoj v spolu-
práci s obyvateľmi rozvíjal, tak, aby bol prínosom všetkým, či už 
v oblasti zabezpečenia občianskej vybavenosti, ale aj pracovných 
príležitostí poskytnúť pomoc pri dobudovaní nájazdu a výjazdu 
z diaľnice D2 v oboch smeroch, zabezpečiť zlepšenie príjazdo-
vých ciest do mestskej časti, komplexne riešiť statickú dopravu, 
dobudovať infraštruktúru, zabezpečiť rekonštrukciu a opravu 
chodníkov a ciest obnoviť poskytovanie zdravotnej služby, pod-
ľa možnosti zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti znehodno-
tenú stavbu sýpky, pripraviť zámer a dokumentáciu pre budúcu 
možnú rekonštrukciu kaštieľa s využitím európskych fondov.

V mestskej časti Bratislava-Čunovo žijú po stáročia vedľa seba 
ľudia rôznych národností a to len vďaka dobrým vzťahom, kto-
ré je potrebné obnoviť, ďalej je potrebné zabezpečiť čo najširšiu 
škálu služieb, ktoré obyvateľom chýbajú, či už zdravotné služby, 
bankomat, ale aj ostatné služby, ktoré absentujú, podporovať 
rozvoj mládeže, či už cestou kultúry alebo športu, a v nepo-
slednom rade venovať pozornosť seniorom. Všetky aktivity je 
potrebné riešiť transparentne, tak, aby boli prístupné všetkým 
a boli prínosom pre väčšinu obyvateľov.

Ing. Mgr.Karol Rakovský, 
49 r., manažér, SMER-sociálna 
demokracia, SNS, Strana moderného 
Slovenska, Strana demokratického 
Slovenska, Strana zelených Slovenska, 
Lepšia štvrť

- Ďakujem za váš záujem prezentovať 
kandidátov na post starostu. Môj volebný 
program podlieha odsúhlaseniu všetkých 
koaličných strán. Po odsúhlasení môjho vo-
lebného programu vám ho obratom poskyt-
nem. Zároveň očakávam, že v dohľadnom 
čase bude verejne dostupná informácia o 
naplnení volebného programu súčasnej sta-
rostky počas jej funkčného obdobia.
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Kandidáti
pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rusovce
15. novembra 2014

Ľubomír Fajta, Ing., 35 r., stavebný inžinier,  nezávislý kandidát
Karol Farkašovský, PhD., 59 r., moderátor, Koalícia: SMER – SD, SNS, Strana 

moderného Slovenska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ
Peter Federič, Ing., 58 r., projektant, statik, SIEŤ, KDH, SaS
Peter Filaga, Mgr., 26 r., hasič, SDKÚ-DS, MOST – HÍD 
Juraj Glazer-Opitz, 35 r., logistik, SIEŤ, KDH, SaS
Peter Golej, 39 r., vodič,  SDKÚ-DS, MOST – HÍD 
Peter Hausleitner, Ing., 25 r., nezávislý kandidát
Miloš Horváth, 46 r., logistik, OBYČAJNÍ  ĽUDIA a nezávislé osobnosti; 

NOVA; Zmena zdola, DÚ, OKS
Peter Horváth, 34 r., stavebník,  SDKÚ-DS, MOST-HÍD 
Jana Jamborová, 57 r., občianska aktivistka, OBYČAJNÍ  ĽUDIA a nezávislé 

osobnosti; NOVA; Zmena zdola, DÚ, OKS

Radovan Jenčík, 36 r., referent obchodu a služieb, SDKÚ-DS, MOST – HÍD 
Darina Jenčíková, 53 r., referentka, EDS
Róbert Kalmár, Ing., 34 r., ekonóm, SIEŤ, KDH, SaS
Gabriel Karácsony, Ing., 68 r., manažér, PD
Jozef Karácsony, 57 r., robotník, nezávislý kandidát
Peter Kövesi, JUDr., 46 r., právnik, Koalícia: SMER – SD, SNS, Strana moderné-

ho Slovenska, SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ
Martin Kubánka, Ing., 56 r., elektrotechnik, SDKÚ-DS, MOST – HÍD 
František Lošonský, 37 r., predajca vozidiel, SDKÚ-DS, MOST – HÍD
Vladimír Michniewicz, Ing., 50 r., ekonóm, SDKÚ-DS, MOST – HÍD 
Pavol Mikšík, Ing., 56 r., technik, OBYČAJNÍ  ĽUDIA a nezávislé osobnosti; 

NOVA; Zmena zdola, DÚ, OKS,
Pavel Mokráň, Ing., 46 r., IT špecialista, SIEŤ, KDH, SaS
Vladimír Mokráň, Mgr., 42 r., programátor, SIEŤ, KDH, SaS
Ján Rebro, Ing. PhD, 46 r., manažér, SIEŤ, KDH, SaS
Lucia Tuleková Henčelová, PhDr. Mgr., 34 r., vysokoškolská pedagogička, 

SIEŤ, KDH, SaS
Veronika Vandrášeková, Mgr., 28 r., novinárka, SDKÚ-DS, MOST – HÍD 

František 
Lošonský 
Rusovce sa rozširujú, 
zlepšuje sa infraštruktú-
ra. Malo by sa zamerať 
na zlepšenie občianskej 
vybavenosti: pošta, ban-
ka, nové obchody a služ-
by pre ľudí. Bez ohľadu 
na osobu starostu. 

Alexander 
Kitanovič:
Íha, mne asi nechýba 
nič. Ja nemám deti, 
neviem, aká je úroveň 
školy. Ja som viac-menej 
spokojný. Robia sa tu 
aj kultúrne podujatia. 
Na túto dedinu, to, čo 
je, stačí.  

Michal Kordoš:
Očakávam lepšie 
správanie sa poslancov 
aj starostu a privítal 
by som menej zásahov 
a zmien do územného 
plánu.

Fedor Frešo:
Chcel by som, aby sa 
nový starosta pričinil 
o to, aby sa zotrel 
rozdiel medzi starými 
a novými Rusovcami. 
Ak zostane starý 
starosta, nech zhodnotí 
svoju činnosť za uply-
nulé roky a určite v nej 
nájde nejaké rezervy. 

Laura Gáliková 
a Ľudmila Piecková:
V Rusovciach by sme 
chceli mať viac špor-
tovísk a väčší obchod 
s oblečením. Alebo 
aspoň Lidl.

 Text a foto: blau

Čo očakávate od nového starostu 
alebo starostky?

V Rusovciach kandidujú na post starostu štyria kandidáti. Spýtali sme sa ich:

Aké budú vaše priority v pozícii starostu? 
Čo chcete zmeniť vo vašej mestskej časti?
Tu sú ich odpovede:

Dušan Antoš, 
55 r., starosta nezávislý kandidát

Moje priority: 
- oprava celej vozovky po 

vybudovaní kanalizácie na 
Maďarskej a Gerulatskej ulici 

- riešenie dopravy na Balkán-
skej ulici, tzn. vybudovanie 
prepojenia na diaľnicu pri od-
bočke do Čunova, aby sa od-
bremenili Rusovce od áut 

- zvýšenie kapacity v ma-
terskej a základnej škole a to 
otvorením nových možností a 
tried 

- budovanie nových cyklotrás 
- rekonštrukcia a bezbariérovosť chodníkov v celej MČ 
- kruhový objazd v centre 
- výstavba ďalších nájomných domov pre mladé rodiny 
- udržanie samosprávy a spravodlivé prerozdelenie financií z 

hlavného mesta medzi MČ 
- byť nápomocný ÚV pri naštartovanej obnove kaštieľa a 

jeho parku, kde som členom komisie. 
Som srdcom Rusovčan, a preto budem rád starostom všet-

kým Rusovčanom, ktorí majú u mňa vždy dvere otvorené.

Ing. Gabriel Karácsony,
68 r., manažér, PRIAMA DEMOKRACIA

Som Rusovčan a žijem tu s 
prestávkami od narodenia. 
Dôverne poznám starosti, aj 
radosti Rusovčanov a  Bra-
tislavčanov. Mám bohaté ži-
votné, pracovné a riadiace 
skúsenosti. Kandidujem na 
post starostu, aj na primáto-
ra Bratislavy. Mám názor na 
mnohé veci, ale za rozhodu-
júce považujem rešpektovanie 
vôle väčšiny občanov. Repre-
zentujem novú politickú líniu, 
ktorá chce odstrániť moc po-
litických strán a dať ju do rúk občanom! Preto vám voličom 
nič nesľubujem ! Zaväzujem sa, že do mesiaca zorganizujem 
všeľudovú diskusiu, z ktorej, formou ľudového hlasovania, 
vzíde náš spoločný volebný program. Čo odsúhlasí väčšina 
občanov, stane sa pre mňa záväzným pracovným programom. 
To je moja spoločenská zmluva s vami.

Viktor Glaser-Opitz, 
50 r., lodník, s podporou Nova, OLaNO, OKS, 
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska)

Som rodák z Rusoviec, mám 
blízko k tomu, čo má v Ru-
sovciach minulosť. Mojou 
prioritou bude otvorená a 
čestná politika voči občanom, 
ktorí na úrade nájdu účinnú 
pomoc a podporu. Určite sa 
budem snažiť eliminovať ne-
kontrolovaný nárast výstav-
by v okolí Rusoviec. Budem 
vychádzať v ústrety novým 
obyvateľom Rusoviec, aby tu 
našli nielen miesto na preno-
covanie, ale aj skutočný domov. Čo chcem zmeniť? Neviem, 
či zmeniť, skôr dať veci do poriadku, vrátiť obci aspoň čias-
točne vzhľad, ktorý mala v minulosti, či už ide o park, ru-
sovský kanál alebo cintorín. Čomu sa určite nevyhnem, bude 
riešenie nedostatočného počtu miest v škôlke a škole. Chcem 
tiež podporiť aj úroveň vzdelávania a to tým, že sa pokúsim 
zriadiť triedu na druhom stupni základnej školy zameranú na 
prírodné vedy. Mojím prianím je, aby úrad viedli ľudia so srd-
com pre Rusovce.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., 
34 r., vysokoškolská pedagogička, občianska 
kandidátka s podporou koaličných strán Sieť, KDH a SaS

Mojou prioritou je orien-
tovať funkciu starostu na 
občana, jeho potreby, ale aj 
nápady. Chcem vrátiť dôveru 
našich obyvateľov k miest-
nemu úradu a zefektívniť 
jeho fungovanie tak, aby sa 
stal úradom priateľským po-
trebám Rusovčanov. Chcem 
zlepšiť komunikáciu obyvate-
ľov našej mestskej časti s ve-
dením obce. Som presvedče-
ná, že náprava je možná, ak sa 
k riadeniu obce dostanú ľudia schopní rozumne uvažovať, 
rozumne argumentovať a rozumne spolupracovať. Rusovce 
sú príjemným miestom na bývanie i žitie a majú veľký po-
tenciál vlastného rozvoja. V posledných rokoch dochádza v 
Rusovciach ku generačnej výmene, a teda aj požiadavky jej 
obyvateľov sa menia. Chcem riešiť chýbajúce ihriská či nedo-
statok priestoru pre stretávanie sa mladých a rodičov s deťmi. 

Zároveň však vidím, že Rusovce majú bohatú históriu a vý-
bornú zemepisnú polohu. Mojimi ďalšími prioritami sú preto 
aj obnovenie pôvodných tradícii a rozvoj cezhraničnej spolu-
práce. Stále je tu totiž šanca posunúť Rusovce vpred a naplniť 
predstavy ich obyvateľov. Pokúsim sa túto príležitosť pre vás 
a pre Rusovce správne využiť.
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Ján Behon:
Mal by zapracovať na 

údržbe ciest a chodníkov. 
Tie sú u nás v katastro-
fálnom stave. Samozrej-
me, že u nás je toho viac, 
ale toto by mala byť jeho 
priorita.

Martin Kmeť:
Bolo by dobré mať 

chodník potiahnutý 
k novým budovám, kde 
sú aj obchodné priestory. 
Tie sú celkom oddelené 
od ostatnej časti Jaroviec. 
Ak človek nemá auto, 
nemôže sa tam dostať.

Lucia Kováčová:
Mohol by niečo  urobiť 

pre mladé rodiny. Pre 
nás tu naozaj nič nie je. 
A stále iba pribúdajú 
nové byty.

Jakub Chrtiansky:
Nový starosta by mal 

niečo urobiť pre lepšie 
športové vyžitie mladých 
ľudí. Napríklad, 
zriadiť v Jarovciach 
tenisové kurty. To by sa 
mi páčilo.

Jozef  Ferus:
Všetko je to o penia-

zoch. Mal by sa však 
najmä zamyslieť, ako 
bude trasovaná diaľ-
nica a aký bude mať 
dopad na naše životné 
prostredie. Počíta sa aj 
s nejakými protihluko-
vými stenami?

Katarína 
Uhrovičová:
Chýba mi pošta 

a trošku iné správanie 
starostu. Keď potrebuje-
me na niečo podpis, aby 
nám ho naozaj dal.

 Text a foto: 
 (blau)

Kandidáti
pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Jarovce
15. novembra 2014

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Viktor Béreš, Ing., 37 r., manažér, nezávislý kandidát
Tibor Berki, 40 r., živnostník, nezávislý kandidát
Martin Černý, Mgr., 29 r., obchodný referent, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, 

KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, SZ
Juraj Hegyi, Bc., 28 r., brand manager, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH, 

SIEŤ, NOVA, SaS, SZ
Juraj Hradský, 61 r., výtvarník a publicista, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH, 

SIEŤ, NOVA, SaS, SZ
Milan Husár, Ing., 49 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát
Tomáš Knotek, Mgr., 30 r., technik kontrolór, nezávislý kandidát

Zuzana Kotvasová, 45 r., metodička/expertka, nezávislá kandidátka
Peter Malý, 52 r., vedúci prevádzky, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH, SIEŤ, 

NOVA, SaS, SZ
Rudolf  Novák, Ing., 48 r., technik, Nezávislé fórum
Ján Pauhof, 54 r., elektromechanik, Nezávislé fórum
Richard Szabó, Ing., 38 r., geodet, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH, SIEŤ, 

NOVA, SaS, SZ
Marcela Škodlerová, Ing., 35 r., ekonómka, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH, 

SIEŤ, NOVA, SaS, SZ
Jana Turanská, Ing., 32 r., asistentka, nezávislá kandidátka
Jozef  Uhler, Mgr., 38 r., IT špecialista, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH, 

SIEŤ, NOVA, SaS, SZ
Zoltán Wandracsek, Ing., 53 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát
Tomáš Žiak, Ing., 32 r., ekonóm, SMER-SD, SNS, Strana moderného Slovenska, 

SDS, SZS, LEPŠIA ŠTVRŤ
Pavol Židek, 29 r., strojník, nezávislý kandidát
Štefan Židek, 60 r., vodič, nezávislý kandidát

Ing. Pavel Škodler, 
62 r., starosta, nezávislý kandidát:

1) „Mojou hlavnou prioritou pre volebné obdobie 
2014 – 2018 je to, čo  doteraz – hospodáriť 
s vyrovnaným alebo mierne prebytkovým 
rozpočtom. Druhou prioritou, ktorá vyplynula 
z demografického vývoja mestskej časti, je 
rozšírenie priestorov základnej a materskej školy 
a ich napojenie na verejnú kanalizáciu. Treťou je 
cyklistický chodník, jeho budovanie je však závislé 
na postupe výstavby diaľnice D4.

2) Je viac vecí, ktoré by som chcel v mestskej 
časti zmeniť, dôležité ale bude zloženie miestneho 
zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o základných 
otázkach, schvaľuje rozpočet a všeobecne záväzné 
nariadenia. Verím, že nájdeme spoločnú reč a čaká 
nás plodné obdobie.“

Čo očakávate od nového starostu 
alebo starostky?

V Jarovciach kandidujú na post starostu traja kandidáti. Spýtali sme sa ich:

Martin Wolf, 39 r., 
technik, Nezávislé fórum:
1) Priority, bez ohľadu na poradie, sú tieto: rie-

šenie dynamického aj statického nárastu dopravy, 
skvalitnenie života všetkých obyvateľov Jaroviec – 
od budovania nových častí cez rekonštrukcie ob-
jektov, ktoré sú opustené, ale aj tie, ktoré sa musia 
prispôsobiť požiadavkám 3. tisícročia, nevyníma-
júc verejnú zeleň a parkové úpravy v našej MČ, 
silná podpora mladým rodinám prostredníctvom 
materského centra, predškolských a školských čin-
ností a zariadení, organizácií s bohatou historickou, 
kultúrnou a športovou tradíciou.
2) Chcem skvalitniť prístup a úradný styk, po-

skytnúť pomoc pri riešení problémov obyvateľov 
priamo na MÚ, informovať obyvateľov prostred-
níctvom webovej stránky o rozhodnutiach zastupi-
teľstva spojených s konkrétnymi postojmi jednot-
livých poslancov.

Jozef Szabo, 57 r., 
predavač, LEPŠIA ŠTVRŤ 
– odpovedať nechcel.

Aké budú vaše priority v pozícii starostu? 
Čo chcete zmeniť vo vašej mestskej časti?
Tu sú ich odpovede:
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Krásne sobotné popoludnie na ču-
novskom futbalovom štadióne sa za-
čalo celkom nešportovo: burčiakom. 
Futbalové tímy Spolok starých pá-
nov z Čunova a Mužstvo futbalových 
zázrakov  Mufuza sľubovali skvelú 
exhibičnú športovú zábavu 
nielen pre „milovní-
kov remíz“ vo futbale, 
ale pre všetkých dob-
rých ľudí z Čunova 
a okolia. Plagát Ču-
novo, do toho na Ru-
sovskej ceste doteraz 
informuje okoloidúce 
autá o atypickom fut-
balovom stretnutí.

Pred jedenástimi rokmi 
bol Stano Gális marketin-
gový riaditeľ Venglošovej 
futbalovej akadémie. Ako 
povedal: „Jožko Vengloš neraz spomí-
nal na časy, kedy spoločne s Václavom 
Ježkom koučovali reprezentáciu ČSSR a 
na príhody, kde umelci a futbalisti tvorili 
jednu partiu, kedy herci chodili zabávať 
futbalistov a, naopak, futbalisti relaxo-
vali v divadlách. Keďže som pár ľudí z 
umeleckého sveta poznal, oslovil som 
Tuliho Vojteka a Vlada Voštinára s po-
nukou zohrať spoločný zápas herci pro-
ti moderátorom. Tento bratovražedný 
súboj sa skutočne odohral, v Pezinku, v 
septembri, pred 11-timi rokmi, počas vi-
nobrania.“

Igor a tí ostatní
Odvtedy funguje Mužstvo futbalových 

zázrakov, ktoré sa prišlo ukázať aj do Ču-
nova.

Už od 14. hodiny sa na štadión v Ču-
nove zbiehali starí aj mladí, veľkí aj malí, 
obyvatelia nielen Čunova, ale aj z neďa-
lekých Rusoviec a Jaroviec. Napríklad,  
herec – krčmár Štefan Kožka prišiel 
podporiť umeleckých kolegov z Mufuzy, 
na trávniku nechýbali profesionálne roz-
tlieskávačky, ani súbor Čunovských tam-

burášov, ktorý sa staral o čoraz lepšiu ná-
ladu hráčov aj hostí.

Fakt, že Mufuza sa všade cíti vý-
borne, už pri vchode na štadión 
prezentoval muzikant Igor Kme-
ťo (srdce Kmeťobandu): „Futbal 
milujem odmlada. Minulý týždeň 
sme hrali v Orechovej Potôni 
a bolo tam super. K tejto lokali-
te mám však mimoriadny vzťah, 
pretože som pri Dunaji vyrastal. 
Presne tam, kde je teraz Sloven-
ské národné divadlo. Tam bol 
môj rajón.Veľa kamarátov mám 
priamo v Čunove aj v okolí, na-
príklad Jarka Moravčíka či ta-
nečníka z Novej scény Martina 
Miklóšiho.“ 

Herec Jakub Ružička na štadión pri-
šiel s dcérkou Hankou a manželkou, 
herečkou Júliou Ružička Horváthovou, 
známou zo seriálu Chlapi neplačú. Ako 
povedal: „Ja nedávam góly, iba dobre pri-
hrávam.“

„Oddýchneme si od našich báb a vý-
borne sa spolu zabavíme,“ pritvrdila mo-
toristická hviezda Ivan Jakeš. Päť rokov 
v Mufuze hrá aj markízak Števo Eisele, 

ktorý by chcel vlastniť v Čunove nehnu-
teľnosť. Hudobník Marián Greksa, na 
rozdiel od ostatných kolegov, neprišiel 
na zápas sám. Sprevádzala ho nová man-
želka Alenka, s ktorou čakajú prírastok, 
dievčatko. Humorista Rasťo Piško, ktorý 
sa v poslednom čase prezentuje na ve-
rejnosti ako spisovateľ, (nedávno vyšiel 
jeho román Koniec kankánu), hráva za 
Mufuzu dva roky. A pri hraní mu nepre-
káža ani fajčenie. Podobne, ako ostatní, aj 
on sa veľmi tešil na zápas. 

Starí profíci
Tréner Spolku starých pánov z Čunova 

Ľuboš Orlický bol presvedčený o výhre 
svojho tímu: „Trénujem ich už sedem-

násť rokov a stále sú to 

tí istí ľudia: Ondrej Štefančík, Jozef  Ko-
váčik, Jozef  Maász, Eduard Maász, Vla-
dimír Maška, bratia Thomasovci, Peter 
Fréze a ďalší chlapci z našej obce. Pra-
videlne hrávame zápasy raz do mesiaca, 
zatiaľ sme tento rok prehrali iba jeden. 
Spolok starých pánov trénuje celoročne 
bez prestávky každý piatok, vždy prí-
de na tréning aj na zápas okolo 15 – 20 

ľudí.“ Ako potvrdil predseda TJ Čunovo 
Bratislava František Bodics: „Mužstvo 
starých pánov vzniklo v roku 1997 z bý-
valých aktívnych hráčov z Čunova, ktorí 
v minulosti obliekali dres „A“ mužstva 
s účasťami v piatej, štvrtej, ale aj tretej 
lige. Sú medzi nimi aj hráči, ktorí majú 
skúsenosti s vyššími súťažami – v druhej, 
ba dokonca aj v prvej lige. Ide o vekovo 
zmiešaný kolektív chlapov od 35 rokov 
do 65 rokov. Je vidieť, že tí mladší majú 
lepšiu kondíciu a vyššiu rýchlosť, ale tí 
starší majú zas väčší prehľad v hre. V sú-
kromnom živote pracujú v rôznych od-
boroch. Dnes sú všetci vďační za nového 
sponzora - Danubia Invest.“

O sude piva a minerálke
 V bránke Mufuzy stál 86-ročný biliar-

dový šampión Ivan Maljar, ktorý už pred 
60 rokmi behal aj za loptou. Choreograf  
Janko Ďurovčík sa aj v Čunove, napriek 
zlomenej ruke, ukázal ako veľmi dobrý 
futbalista, ktorému na ihrisku konku-
roval z vlastného tímu najviac dirigent 

Braňo Kostka. Naopak, ako si 
mnohí všimli, ak na trávnik vy-
behol Marián Greksa, Mufuza 
vždy dostala gól. Okrem toho 
sme sa dozvedeli, že ak ide hrať 
Mufuza, vždy musí mať po-
ruke sud piva a dve minerálky. 
A viete pre koho? Rasťo Piško 
nestrpí špinavé tenisky, a preto 
si ich v nej umýva. Okrem hu-
moru sa však stal počas zápasu aj 
úraz. Futbalista Vladimír Kinder 
si veľmi bolestivo narazil pätu, 
a preto sa v prvom polčase musel 
hry vzdať. V 32. minúte zápasu 
už bol stav Spolok starých pánov 

kontra Mufuza 3:3. Nakoniec sa hra 
skončila remízou 11:11. Víťazmi boli 
všetci. Usmiati diváci, ktorí si počas zá-
pasu pochutnávali na vynikajúcom gulá-
šiku, ale aj spokojní športovci na oboch 
stranách trávnatej plochy. 
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Čunovo, do toho! 


