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POZVÁNKY

              21. 7.   nedeľa 
HODY 

SLÁVNOSTNÁ SVATÁ OMŠA 
Rímsky parčík, ihrisko MFK

                 3. 8.   sobota 
SUSEDSKÝ TRH 

Mufuza pub

              29. 8.   štvrtok 
PETANGOVÝ TURNAJ O POHÁR SNP 

Dom záhradkárov

              31. 8.   sobota 
DEŇ RUSOVIEC 
Lúka pri kaštieli

NA LETNÉ PODUJATIA

Tri veľké projekty od roku 2005 demonštrujú úspešnú 
spoluprácu viacerých krajín, na ktorých sa dnes 

nachádzajú pozostatky hraníc bývalej Rímskej ríše, tiež 
známe pod menom Limes. Cieľom projektov bolo 
vytvoriť medzinárodne prepojenú sieť o  zariadeniach 
na hraniciach Limesu ako sprievodcu a  informačný 

zabezpečenie ochrany, stav zachovania a riadenia. Slo-
venská republika navrhla povalentiniánovskú pevnosť 
(zo 4. stor. po Kr.) v areáli múzea Antická Gerulata, 
ktorá je zrkadlom aj postupného a dlhodobého vývoja 
rímskeho vojenského tábora Gerulata. Vlastníkom je 
Hlavné mesto Bratislava. K nej bola priradená národná 
kultúrna pamiatka Dom s hypocaustom a vicus na Ir-
kutskej ulici. Vlastníkom Domu s  hypocaustom,  t. j. 
stavby s podlahovým vykurovaním, ako aj tejto časti Ir-
kutskej ulice, je mestská časť Rusovce, čo znamená, že 
Rusovce a  Rusovčania sa stanú vlastníkmi pamiatky, 
ktorej možno bude priznané celosvetové ocenenie  
a ktorá je taká skvelá a jedinečná, že bude zabezpečená 
jej ochrana pre zachovanie pamiatky pre budúce generácie.  
 
Sme krôčik od zápisu 
Začiatkom mája 2019 prišla na Slovensko dobrá správa 
pre Dunajský limes. ICOMOS vo svojom odbornom 
hodnotení odporúča, aby Hranice Rímskej ríše – Dunajský 
limes boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Výsledky sa dozvieme v  júli, keď zasadá 
Výbor svetového dedičstva v  Baku v  Azerbajdžane, 
ktorý rozhodne o  tom, či Hranice Rímskej ríše – 
Dunajský limes budú zapísané do tohto najvýznamnejšieho 
svetového kultúrneho zoznamu.  Sme na dobrej ceste... 

Text a foto: JAROSLAVA SCHMIDTOVÁ,  
archeologička, MMB

zdroj poznatkov o  kultúrnej trase paneurópskeho vý-
znamu. Zámerom projektov bolo stanoviť spoločný po-
stup a vybudovať prepojené štruktúry na tvorbu jednotnej 
dokumentácie, ochrany, prezentácie a  využitia. Aj 
vďaka projektom sa na zápis do Zoznamu svetového 
dedičstva pripravuje ďalšia časť – Dunajský limes v Ne-
mecku, Rakúsku, na Slovensku a v Maďarsku. Koordi-
nátorom slovenskej časti bol Pamiatkový úrad SR v spo-
lupráci s archeológmi z Múzea Mesta Bratislavy a Ar-
cheologického ústavu SAV, so samosprávou, štátnou 
správou, s povodím Dunaja a ďalšími organizáciami. 
 
Dom s hypocaustom a vicus 
V septembri 2018  uskutočnili experti ICOMOS (Me-
dzinárodnej rady pre pamiatky a  sídla) obhliadku  
1 500  km dlhého úseku Dunajského limesu v  rámci 
hodnotiaceho procesu, ktorý posudzuje jeho jedinečnosť, 

A to vďaka zápisu do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Rusovce a Rusovčania   

sa s veľkou pravdepodobnosťou už v júli stanú 
vlastníkmi pamiatky, ktorej možno bude 

priznané celosvetové ocenenie. Je taká skvelá 
a jedinečná, že bude zabezpečená jej ochrana pre 

budúce generácie.

Národná kultúrna pamiatka 
Dom s hypocaustom – čiže 

s podlahovým vykurovaním

Návšteva expertov 
Medzinárodnej rady 
pre pamiatky a sídla 

– ICOMOS – 
v septembri 2018

Rusovce MÔŽU BYŤ onedlho    
      SVETOVÉ



Parkovanie a rekonštrukcia telocvične 
 

Asi najkomunikovanejšia téma v Bratislave za posledné obdobie je parkovacia politika. Či 
chceme alebo nie, táto problematika sa nás bytostne dotýka a skôr či neskôr budeme 

musieť aktívne reagovať. Donedávna nový návrh parkovacej politiky veľmi nepočítal s ro-
dinnými domami a neriešil ani otázku viacgeneračných rodinných domov. Čo je pre mňa 
neprípustné. Otvoril som tento problém na prerokovaní s  mestskými a  miestnymi 
poslancami všetkých MČ Bratislavy, ktoré sa konalo v apríli v priestoroch DPOH.  

Podľa môjho názoru, keď vlastním garáž a parkovacie miesto na vlastnom pozemku, ktoré som si vybudoval za vlastné, platím za 
to daň z nehnuteľností a navyše som Bratislavčan, nemôžem predsa byť v tej istej kategórii ako obyvateľ, ktorý zaťažuje svojím 
autom verejný priestor. Tiež si myslím, že nie je fér dať do viacgeneračného domu len jednu zvýhodnenú kartu na parkovanie.  
Po prehodnotení odborníkov a po dohode s primátorom Vallom vznikol návrh tzv. bonusovej karty za 10 € / rok, s možnosťou 
parkovať 2 h / deň v iných MČ zdarma. Túto kartu si môže kúpiť každý Bratislavčan bez ohľadu na to, či sa jeho MČ zapojí do 
jednotného parkovania alebo nie, pričom takáto možnosť v pôvodnom návrhu tiež nebola. Tieto pripomienky sme schválili na 
miestnom zastupiteľstve v Rusovciach a odporučili sme vedeniu mesta BA, aby ich zapracovali do návrhu, ktorý by sme mali 
schvaľovať na júnovom mestskom zastupiteľstve. 
Chcel by som ubezpečiť všetkých Rusovčanov, že za zavedenie jednotnej parkovacej politiky v Bratislave zahlasujem len v prípade, 
že Rusovčania týmto zásadným, ale aj potrebným rozhodnutím nebudú znevýhodnení. A taktiež pred zapojením Rusoviec do 
parkovacej politiky alebo pred zavedením parkovacích zón, budem určite iniciovať verejnú diskusiu s vami, Rusovčanmi.  
Druhá a menej komunikovaná, no nie menej dôležitá téma, je rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Rusovce. V súvislosti s našou 
telocvičňou som nedávno na sociálnych sieťach prejavil veľkú a  úprimnú radosť, ktorú mi spravili kolegovia z  mestského 
zastupiteľstva. Prostredníctvom Peňažného fondu nám odsúhlasili finančnú dotáciu 40 000 € na opravu telocvične. Za čo im patrí 
veľké ďakujem! 
Minulý rok sme síce mali schválenú sumu 56 000 €, žiaľ, po komunálnych voľbách a po zmenách v jednotlivých komisiách bolo 
potrebné tento schvaľovací proces opakovať. Veľká vďaka patrí aj Ing. Kitanovičovi a riaditeľovi našej ZŠ Mgr. Kunstovi, pretože 
museli viackrát tento projekt prerábať a intenzívne ho obhajovať. V predchádzajúcom volebnom období nám ho z nepochopiteľných 
dôvodov opakovane na ministerstve zamietli a následne, ako som spomínal, koncom minulého roka sme pre komunálne voľby 
nestihli už schválenú dotáciu formálne dotiahnuť do konca. Ak nás teda nič nezaskočí, v novom školskom roku sa môžu naše deti 
tešiť na vynovenú telocvičňu. 

RADOVAN JENČÍK, miestny a mestský poslanec 
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Z rokovaní poslancov  
miestneho zastupiteľstva 
 
 
16. apríl 2019 
Po tom, ako sa bývalý starosta vzdal svojej 
funkcie konateľa vo firme ROT, bola za novú 
konateľku navrhnutá starostka Lucia Tuleková 
Henčelová. Niektorí poslanci túto nomináciu 
síce nespochybnili, ale namietali, že starostka 
v minulosti kritizovala činnosť tejto spoločnosti 
a očakávali, že predtým, ako bude ustanovený 
nový konateľ za mestskú časť, najprv prebehne 
diskusia o budúcnosti ROT-u.  
Poslanec V. Mokráň uviedol, že diskusia bude 
mať zmysel až po vymenovaní nového konateľa, 
ktorý bude mať prístup ku všetkým materiálom, 
ktoré budú podkladom na diskusiu.  
Poslanci návrh na vymenovanie novej konateľky 
nepodporili.  
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Mokráň, Dubovská, 
PROTI: Vandrášeková, Lošonský, ZDRŽALI 
SA: Jenčík, Filaga, Karácsony. 
Právnik MČ Peter Chrašč preto navrhol, aby 
sa pred diskusiou o budúcnosti ROT-u usku-
točnil právno-ekonomický audit tejto spoloč-
nosti a zúčastnili sa ho aj poslanci. Prihlásili 
sa poslanci Jenčík, Kalmár, Lošonský, Mokráň 
a Vandrášeková. 
Na aprílovej schôdzi sa poslanci venovali aj 
ekologickým témam. Poslanec V. Mokráň priblížil 
plány na budovanie zón bez pesticídov a zriadenie 
tzv. kvitnúcich lúk. 
Poslanci jednohlasne schválili aj zmeny roz-
počtu MČ. 
 
14. máj 2019 
Poslanci na mimoriadnom zasadnutí prero-
kovali tézy parkovacej politiky mesta Bratislavy. 
Na návrh stavebnej, bytovej a environmentálnej 
komisie a tiež poslanca Jenčíka podali k tézam 
 niekoľko pripomienok, ktoré by mali zmierniť 
dosahy spoplatnenia parkovania na občanov. 
Tézy parkovacej politiky schválili jednohlas-
ne a k uzneseniu priložili aj schválené pripo-
mienky. 
 
21. apríl 2019 
Rokovanie sa venovalo hlavne prerokúvaniu 
správ miestneho kontrolóra a schvaľovaniu pre-
nájmov. Najdôležitejším bodom bolo schválenie 
zón bez pesticídov. Poslanci sa uzniesli, že 
všetky verejné priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve 
mestskej časti, okrem futbalového ihriska, budú 
ošetrované ekologickým spôsobom, bez použitia 
pesticídov. Futbalové ihrisko bude naďalej môcť 
byť v  prípade potreby ošetrené prostriedkom 
na likvidáciu ďateliny, pretože k  tomuto pro-
striedku v dnešnej dobe neexistuje iná alternatíva 
ako ručné vytŕhanie. 

PALO MOKRÁŇ 
(Videá zo zasadnutia sú k dispozícii na FB mest-

skej časti: https://www.facebook.com/pg/Mest-
skaCastBratislavaRusovce/videos) 

 
KAŠTIEĽ A PARK OŽÍVAJÚ 
Po administratívno-projektovej príprave kom-
plexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pa-
miatky, kaštieľa v Rusovciach, vstupuje proces 
do realizačnej fázy. Úrad vlády SR 20. mája 
2019 vyhlásil verejné obstarávanie na arbo-
ristickú revitalizáciu parku a areálu kaštieľa. 
Predmetom zákazky s  odhadovanou cenou 

MÚ informuje

Pokračovanie na strane 4

Parkovacia politika, resp. návrh pravidiel budúceho systému 
parkovania v Bratislave, sa stala od chvíle, ako bola pri-

mátorom Matúšom Vallom predstavená, veľmi diskutovanou 
témou. Oprávnene.  
Nielen preto, že jej prijatie je z dôvodu situácie s parkovaním 
v hlavnom meste nevyhnutné – majú ju predsa zavedenú vo 
väčšine veľkých miest v štátoch Európskej únie, ale aj preto, 
že logicky (ako novinka) priniesla množstvo otázok a postojov 
širokej verejnosti.    
Parkovacia politika je pre Bratislavu, 
a teda aj pre Rusovce určite nevyh-
nutnosťou. Na tom sa zhodneme asi 
všetci.    
 
Zásadné mechanizmy fungovania 
Mestská časť Bratislava-Rusovce podporila návrh VZN k tejto 
téme na zasadnutí mimoriadneho zastupiteľstva 14. 5. 2019 
s  viacerými pripomienkami. Sme pripravení veľmi aktívne 
a  pozorne sledovať vývoj všetkých detailov v  tejto dôležitej 
téme, ktorá sa dotýka nás všetkých. Pre nás zostáva veľmi 
zásadné to, ako budú v konečnej podobe zadefinované základné 
mechanizmy fungovania parkovacej politiky, ako budú nastavené 
úrovne povinných poplatkov za auto (autá), ako aj za parkovanie 
mimo rezidenčných zón. Skrátka to, koho a  ako sa nás 
parkovacia politika dotkne. Našou snahou je, aby nám jej 
princípy pomohli riešiť aj problémy so statickou dopravou, 
s ktorými Rusovce už nejaký čas zápasia. 
Parkovacia politika sa teda určite v najbližšom čase stane 
jednou z najdôležitejších zmien, ktoré v Bratislave a mestských 
častiach budeme pozorne sledovať. 
 

AKTIVITY NÁŠHO MESTSKÉHO POSLANCA 

Na nových princípoch sa dohodli obe lokálne politické sily, z ktorých 
je zložený poslanecký zbor, takže ak sa nestane nič vážne, júnové 

zastupiteľstvo by malo tieto zmeny prijať. 
 
1. Burza nápadov 
Ak máte nápad, námet, myšlienku, ale nemáte čas či chuť písať 
„projekt“, ani ho nemáte v  pláne realizovať, odteraz budete mať 
možnosť zapojiť sa. Prvou fázou nových mechanizmov bude zbieranie 
nápadov. V tomto kroku platí: žiadny nápad nie je zlý, všetky sú cenné.  
 
2. Už len občianske projekty 
Participatívny rozpočet (PR) by nemal byť o aktivite vedenia MČ, 
ale o podpore občanov. Preto úrad už nebude predkladať projekty  
– úrad má realizovať svoje priority štandardne, nie cez túto 
občiansku aktivitu.   
 
3. Nositeľ projektu vs. realizátor 
Každý projekt bude mať svojho nositeľa z radov občanov či združení. 
(Nemusí to byť ten, kto priniesol nápad v Burze nápadov.) Projekty 
sú vaše, nie naše.  
Finančne a odborne však bude vo vedení projektu pomáhať úrad. Tak 
sa zamedzí  priveľkej záťaži občanov a zároveň odpadne problém, ktorý 
by mal úrad, ak by iba poskytol dotáciu: dokladovanie účelovosti vyna-

ložených prostriedkov, problémy pri finančnej kontrole a pod. V závislosti 
od konkrétneho projektu je niekedy potrebné vysúťaženie dodávateľa či 
zmluva s majiteľom pozemku – takúto záťaž by tiež nemal niesť občan. 
Každý projekt bude spadať do jednej z kategórií realizácie: 
● Projekt realizovaný občanmi 
● Projekt realizovaný občanmi s pomocou úradu 
● Projekt realizovaný úradom 
My by sme najradšej podporili čo najväčšiu aktivitu občanov, ale hla-
sovanie už bude na vás. 
 
4. Internetové hlasovanie 
V  minulých ročníkoch bolo internetové hlasovanie znevýhodnené: 
malo len polovičnú váhu oproti fyzickému. Toto obmedzenie bude 
zrušené. 
 
5. Rôznorodosť projektov 
Projekty nemusia byť len investičné. Ak chcete usporiadať kultúrnu 
či športovú akciu, prihláste sa tiež. Cieľom PR je podporiť  nápady, 
ktoré zlepšujú život v MČ, a tie môžu mať rôznu podobu. Jedinou 
podmienkou zostáva verejnoprospešnosť aktivity. 
Skratka participatívneho rozpočtu je PR, ale je o vás, nie o marketingu. 
Tešíme sa na všetky nápady a aktivity. 

VLADO MOKRÁŇ

ČASOVÝ HARMONOGRAM  
Fáza                                  Obdobie             Čo sa od vás očakáva 
Burza nápadov                  Jeseň 2019        Podávanie nápadov, námetov, myšlienok.  
Tvorba projektov               Do februára       Tu bude aktívna pracovná skupina, ktorá bude komunikovať s  autormi myšlienok. 

Tým, ktorí chcú projekt aj realizovať, môže pomôcť vo vypracovaní projektu, prípadne 
sa môže niekto chopiť nápadov, ktorých autori nechcú svoj nápad realizovať. 
Výsledkom budú projekty domyslené tak, aby boli realizovateľné a aby bolo jasné, čo 
budú približne stáť. V  tejto fáze prebehne aj prípadná komunikácia s  majiteľom 
pozemku, prieskum trhu a pod. 

Odsúhlasenie                     Február 2020    Na februárovom zastupiteľstve budú formálne schválené projekty, ktoré postúpia do 
občianskeho hlasovania. 

Hlasovanie                        Marec 2020       Verejné hlasovanie, v ktorom má elektronicky podaný hlas rovnakú váhu ako fyzický. 
Dopracovanie detailov      Do konca          V závislosti od veľkosti a charakteru projektu najprv prebehnú prípravy (ak treba ob-

starávanie, zmluvu s  majiteľom pozemku a  pod.) a  nasleduje realizácia. Tá sa už 
môže prekrývať s Burzou nápadov ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu.

ZMENY v participatívnom rozpočte  

Máte nápad na skrášlenie svojho okolia? Chcete kultúrnu či športovú aktivitu? Alebo zlepšiť život niekomu vo svojom 
okolí? Práve pre vás je participatívny rozpočet. Vedenie MČ pripravuje zmeny jeho mechanizmu, ktorých hlavným 

posolstvom je: participatívny rozpočet je o vás, občanoch.

a realizácia roka 2020

projektov

2020

Ostro sledovaná TÉMA Princípy parkovacej politiky 
Ak je jej cieľ výrazne ovplyvniť parkovanie a celkovo „fungo-
vanie'“ áut v meste, určite je teraz na mieste pripomenúť si 
princípy parkovacej politiky: 
● uľahčiť rezidentom parkovanie v okolí svojho bydliska, 
● znížiť počet mimobratislavských áut, ktoré denne dochá-

dzajú do mesta, 
● odľahčiť dopravu v meste a zlepšiť kvalitu života obyvate-

ľov znížením emisií, 
● využiť zdroje z parkovacej politiky na rozvoj novej do-

pravnej infraštruktúry, 
● rezidenčné parkovanie 

sa nezavedie ako plošné 
spoplatnenie parkovania 
– bude sa týkať len tých 
zón a tých časov, v kto-
rých je reálne problém 
s parkovaním, 

● na jeden byt bude možné vydať maximálne tri rezident -
ské parkovacie karty,  

● karta pre prvé auto v domácnosti bude stáť 39, druhé 
150 a tretie auto 500 eur/ročne, 

● rezidenčná karta zabezpečí rezidentom parkovanie v ich 
rezidenčnej zóne a zároveň im umožní 2 hodiny parkova-
nia denne v ktorejkoľvek inej rezidenčnej zóne Bratislavy, 

● vytvoriť tarifné pásma pre hodinové parkovanie s nasle-
dujúcimi cenami: 

Tarifné pásmo A: 2,00 EUR/h 
Tarifné pásmo B: 1,50 EUR/h 
Tarifné pásmo C: 1,00 EUR/h 
Tarifné pásmo D: 0,50 EUR/h 

LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ, starostka 
Foto: Palo Mokráň

 
Milé Rusovčanky, milí Rusovčania, 
 
Rusovce patrili odjakživa k obciam s čulým 
spoločensko-kultúrnym životom. Z histórie 
vieme, že sme tu mali niekoľko pohostinstiev, 
drobných obchodíkov, kasíno či úspešný 
spolok ochotníckych hercov. Potreba stre-
távania, diskutovania či vymieňania si názorov 
je nám preto stále blízka. Mojou snahou je 
tieto aktivity podporovať, a  to aj prostred-
níctvom revitalizácie priestorov, ktoré by 
nám mohli na tieto účely poslúžiť. Jedným 
z nich by mohla byť práve budova hasičskej 
zbrojnice. Polohou v  strede obce, ako aj 
vnútornou dispozíciou, je predurčená na 
spoločenské podujatia, menšie športové ak-
tivity či rodinné oslavy.  
 
Nie je tajomstvom, že obecné budovy sme 
prebrali poväčšine v havarijnom stave. Mo-
jou ambíciou je nájsť pre ne nové uplatne-
nie. Nájsť externé, prípadne vyčleniť čias-
točne aj vlastné financie na ich postupnú 
obnovu.  Preto sme spracovali projekt re-
konštrukcie, ktorý sme čiastočne prezen-
tovali prostredníctvom facebooku. Po no-
vom by mala v hasičskej zbrojnici vzniknúť 
nová spoločenská sála s  kvalitným ozvu-
čením, toalety, kuchynské zázemie. Aj 
menšia klubovňa či skladové priestory Ru-
seka. Rozhodli sme sa ísť aj do výmeny 
kúrenia, spracovania nových elektrických 
rozvodov, vody, opravy strechy či bleskoz-
vodu. Tak, aby bola zbrojnica opäť na 
dlhšie obdobie využívateľná. Verím, že 
túto myšlienku podporia aj naši poslanci 
a Rusovčania sa budú môcť tešiť na vyno-
venú hasičskú zbrojnicu už tento rok.  
 
Prichádza obdobie slnečných dní i  inten-
zívnych letných búrok, dovoleniek, výletov 
či grilovačiek. Obdobie, ktoré sa nám spája 
s oddychom a školskými prázdninami. Verím, 
že sa vám ich podarí stráviť príjemné a že 
spokojný pocit z nich si udržíte čo najdlhšie.  
 
Prajem vám krásne leto ☺. 
 

LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ,  
starostka

Z DENNÍKA STAROSTKY

KALENDÁR PODUJATÍ NA WEBE 
MESTSKEJ ČASTI 

Na webe našej mestskej časti pribudla 
nová stránka – kalendár kultúrnych a spo-

ločenských podujatí. Ide o automaticky zve-
rejňovaný kalendár, ktorý vždy ukazuje naj-
novšie aktuálne chystané udalosti a  akcie, a    
zahŕňa všetky udalosti, ktoré do systému pridá 
nielen náš úrad, ale aj pastoračné centrum. 
Rokujeme aj s kinom SĽUK o automatickom 
pridávaní aktuálnych filmových predstavení.  
Kalendár nájdete na adrese www.bratislava-
rusovce.sk/kalendar, alebo kliknutím na položku 
KALENDÁR v hlavnom menu. 

PALO MOKRÁŇ
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približne 910-tisíc eur je poskytnutie arboris-
tických služieb v parku a záhrade, zabezpečenie 
prevádzkovej bezpečnosti stromov, ich funkč-
nosti a dobrého zdravotného stavu. Súčasťou 
súťažných podmienok je dôraz na odbornosť 
a profesionálnu prax arboristov a tiež na fakt, 
aby úpravy parku, respektíve záhrady vzácnej 
pamiatky v  Rusovciach boli v  súlade so zá-
väznými stanoviskami Krajského pamiatkového 
úradu v  Bratislave. Práce by mali trvať 12 
mesiacov od sprístupnenia objektu zhotovite-
ľovi. Podklady na verejné obstarávanie roz-
siahlej stavebnej rekonštrukcie Úrad vlády 
pripravuje. 

(red.) 
 
AKO SME VOLILI DO EP 
Dňa 25. 5. 2019 sa konali voľby do Európskeho 
parlamentu, ktorých sa v  našej mestskej časti 
zúčastnilo  37,68 % oprávnených voličov. 
Sumár volieb EP 2019   
Celkový počet zapísaných voličov . . . . . 3 322  
Zúčastnení voliči na voľbách do EP  . . . 1 252  
Účasť voličov v %  . . . . . . . . . . . . . . . . 37,68  
 
Voliči v našej mestskej časti odovzdali hlasy  týmto 
stranám (uvádzame prvých šesť strán s najvyšším 
počtom hlasov): 
Progresívne Slovensko – Spolu  . . . 503 voličov  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,89 % 
Sloboda a Solidarita  . . . . . . . . . . . 202 voličov  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,42 % 
Smer – sociálna demokracia . . . . . . 96 voličov 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80 % 
Kresťanskodemokratické hnutie . . . 89 voličov 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,23 % 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti . .60 voličov 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,87 % 

Ľudová strana Naše Slovensko  . . . .54 voličov 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,39 % 

MÁRIA BROSZOVÁ, MÚ 
 
NAPOJENIE NA KANALIZÁCIU 
Vo februári 2018 poslanci schválili novelu 
zákona o vodovodoch a kanalizáciách. Okrem 
iného zavádza povinnosť pripojiť sa na verejnú 
kanalizáciu do konca roka 2021. „Ak je majiteľ 
pozemku alebo domu, kde prevádzkuje žumpu 
a má dostupnú verejnú kanalizáciu v obci, má 
povinnosť sa do roku 2021 pripojiť. Samozrejme, 
ak je to technicky možné a ekonomicky únosné,“ 
uviedol vtedy hovorca ministerstva životného 
prostredia. Aj keď sa zdá, že termín povinného 
napojenia na kanalizáciu je ešte ďaleko, myslite 
na to včas, inak vám v prípade nestihnutia ter-
mínu hrozia nemalé pokuty. 

PM 
 
POZOR NA ZLODEJOV! 
Oddelenie polície v  Rusovciach v  poslednej 
dobe   zaznamenalo v mestskej časti Bratisla-
va-Rusovce nárast trestnej činnosti. Ide o krádeže 
z rodinných domov, dvorov a motorových vo-
zidiel, ku ktorým dochádza výlučne v nočnej 
dobe. Za účelom prevencie vás preto chceme 
požiadať, aby ste si svoj majetok riadne zabez-
pečili hlavne uzamykaním brán, garáží, vozidiel 
a v neposlednom rade aj svojich domov, pretože 
ku krádežiam dochádza najčastejšie v  neza-
bezpečených objektoch. Zároveň vás žiadame 
o  zvýšenú pozornosť v  nočnej dobe hlavne 
v  zástavbách rodinných domov a  v  prípade 
akejkoľvek registrácie pohybu podozrivých 
osôb kontaktujte v čo najkratšom čase priamo 
oddelenie Policajného zboru v Rusovciach na 
čísle 0961 035 775. 

ZČ

Ako ďalej S HAZARDOM v Bratislave? 

BOLA INÁ ako ostatné 
dievčatá...  

... a tým ma upútala. Páčila sa mi, to je 
samozrejmé, no veľmi mi imponovala povahovo. 
Poznáme sa od detstva, chodili sme spolu do 
školy, ja o ročník vyššie,“ spomína na mladé roky 
Alojz Veselovský, ktorý si svoju Evu bral pred vyše 
šesťdesiatimi rokmi. Spolu teda oslávili 
neuveriteľnú diamantovú svadbu.  

„Bol to pekný mladý chlapec, tak som vlastne ani nemala o  čom rozmýšľať. 
A dodnes svoju voľbu neľutujem,“ dopĺňa pani Eva. „Obaja sme mali 22 ro kov, 

keď sme sa brali. Bolo to 11. ok tób ra 
1958. Kúpili sme si starší domček, ten 
sme dali do poriadku a bývame v ňom do-
dnes. Narodili sa nám traja synovia, máme 
piatich vnukov a len jednu vnučku, takže 
som bola obklopená prevažne chlapskou 
spoločnosťou.“  A čo nevesty? „Nemôžem 
sa sťažovať, nemáme vzájomné problémy.“   
Manželia Veselovskí prežili spolu krásne, 
no aj veľmi ťažké chvíle. Vždy si boli pev-
nou oporou, mohli sa na seba vo všetkom 
spoľahnúť. Dnes im robia radosť najmä 
štyri pravnúčatá. „Práve som obrala zopár 
jahôd a pýtam sa manžela, či si ich dá, alebo nechá pre malú pravnučku?“  Odpoveď 
bola jasná a hovorila za všetko.  
Do ďalších rokov želáme manželom Veselovským ešte pevné zdravie, dostatok síl 
a radosti z krásnej rodiny. 

BEATA VRZGULOVÁ, foto: archív A. V. 

 

Máme vynoveného  
SV. FLORIÁNA  

Hasičská zbrojnica odnepamäti  dodáva sebavedomie obča-
nom v boji proti požiaru, podobne ako kostol, aj ona je 

svätyňou tých, čo sú ochotní pred požiarmi a živelnými pohro-
mami pomáhať spoluobčanom. A keď už svätyňa,  tak i ona 
má svojho ochrancu a  patróna v  uniforme rímskeho vojaka 
s putňou vody hasiaceho horiaci dom – svätého Floriána. 
Florián sa narodil v rímskej provincii Noriko za čias prenasle-
dovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Bol plukovníkom v legio-
nárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii. V roku 304 sa postavil na obranu zatknutých 
a uväznených 40 legionárov v Lorchu. Za pokus o  vyslobodenie bol odsúdený na 
smrť. Poprava sa konala 4. mája 304 na brehu rieky Enns. Takto sa stal symbolom 
pomoci blížnemu. Jeho podoby sa objavovali na priečeliach domov, štítových 
výklenkoch, morových stĺpoch, ale predovšetkým na hasičských zbrojniciach. 

A tak sme aj my 4. mája 2003 
osadili vysväteného sv. Floriána 
na priečelie hasičskej zbrojnice. 
Lenže  po  šestnástich rokoch 
za každého počasia mu uniforma 
značne vybledla. Dostal však 
novú vďaka Karolovi Matúsovi, 
a teraz, po vysviacke p. farárom 
Prachárom, je opäť v plnej kráse 
pripravený zaujať svoje miesto. 
Text a foto: VIKTOR CHALÁS

Ako sa spätne ako dlhoročný hasič pozeráš na vývoj tejto dobro-
voľníckej činnosti? 
S  „hasičinou“ som sa zoznamoval už ako chlapec, v  tých 
rokoch som mohol byť prijatý už ako 18-ročný. Ak zhodnotím 
tie roky, myslím si, že podstata dobrovoľnícka hasičskej činnosti 
sa nezmenila. 
Vídame ťa stále v dobrej nálade. Akoby si tak trocha provokoval 
spoluobčanov večným úsmevom – prosto ako dôchodca nie si 
ufrflaný. Ako to robíš? 
Som zdravý primerane veku, to je teda v poriadku, počujem, 
čo chcem, aj pamäť mi slúži. Základom dobrej nálady je ne-
ustály pohyb, mať radosť zo života a prehliadať nepríjemnosti, 
ktoré sú okolo nás. Však vieš, ako vravíme – keď nejde 
o život, ide o ... nič. A frflanie na počasie, politiku? My to 
nezmeníme, tak načo sa s tým zaoberať? Dôležité je zdravie 
a dobrá nálada. 
Využijem teda hneď tvoju pamäť: v tomto roku máme už XXXII. 
ročník Medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou. 
Ani po toľkých rokoch som sa nedopátral, kto bol „otcom“  tejto 
myšlienky. Môžem vymenovať azda desiatich, čo sa hlásia k  au-
torstvu, ale určite to bol len jeden náš konkrétny člen. Tak ako? 
Niekedy v roku 1984 sme pri likvidácii stodoly Fera Harrera 
objavili starú ručnú striekačku, ktorá tam bola uskladnená asi 
aj cez vojnu. Podvozok sa našiel v starom mlyne. Chlapci ju 
vyčistili, Paľo stihol obkresliť zdobenie striekačky, Zolo Novák 
so synom ju premaľovali, všetci spoločne sfunkčnili, ostatní 
starší sme zisťovali jej pôvod. No myšlienka súťažiť s  ňou 
vznikla tak spontánne, že autorstvo bude pripísané asi tomu, 
kto ostatných prežije. Ja, Ondro Sopko a ďalší sme vymysleli 
propozície, Jožo Löffler vyrobil prekážky a v roku 1987 sme 
zorganizovali 0. ročník tejto súťaže, aká nemala obdobu. Bol 
to výsledok dobrej spolupráce mladších a  starších hasičov. 
Stala sa tak prvou a najstaršou súťažou s takouto technikou. 

Dobré bolo, že ste ju v roku 2004 reštaurovali do pôvodného 
stavu. Verím, že táto súťaž s  týmto strojom prežije veky. 
Propozície sa časom menili – ako sme získavali historické do-
kumenty o obsluhe striekačky, jej výkone. Je dobré, že sa stále 
používa aspoň na súťažiach. Veď vieme, je to ako s autom – 
keď hoci aj nové stojí v  garáži, väčšmi  starne, ako keď sa 
s ním jazdí. 
A ešte raz vyskúšam tvoju pamäť – hasenie je oheň, voda a me-
dzitým hasič. Musíme priznať, že je v tom aj trochu nebezpe-
čenstva, ale dá sa eliminovať cvičeniami, rozumným prístupom 
a skúsenosťami. Vždy je to vážne, veď ide o majetok, zdravie, 
niekedy dokonca o životy, ale spomínaš si aj na nejakú úsmevnú 
historku? 
Veru ani nie... Je to jedno, či sme hasili stoh alebo dom, 
vždy sme k tomu pristupovali s vážnosťou. Predsa len si spo-
mínam na niečo, čo na prvý pohľad pripomína zábavu. Za-
čiatkom osemdesiatych rokov vznikol požiar v bývalej ošipárni 

S úsmevom ide všetko ĽAHŠIE 
 

Začiatkom tohto roku oslavoval krásne osemdesiatiny. V roku 1957 bol ako 18-ročný prijatý do dobrovoľného 
hasičského zboru, je teda služobne najstarším dobrovoľným hasičom v Rusovciach. S Teodorom Fodorom sa pre 

Rusovské noviny zhovára a spomína jeho priateľ Viktor Chalás.

Po vydarenom rozhovore 
chutil pohár vínka  

– oslávenec Teodor Fodor 
(vpravo) s priateľom 
Viktorom Chalásom

DIAMANTOVÁ SVADBAROZHOVOR

OPÄŤ SME ČISTEJŠÍ  

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas (aj tým, ktorí nie sú na fotke) ☺ a prišli 
pomôcť upratať Rusovce  – aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu. 

Spoločne sa nám ich podarilo opäť skrášliť. Do budúceho roka už máme aj 
vďaka vám kopec nápadov ako organizáciu jarnej susedskej brigády vylepšiť. 

MARTINA ZUBERSKÁ, foto:archív

(teraz drobnochovateľská osada). Požiar to bol veľký, takže sme privolali posily 
aj z vedľajšej nemenovanej dediny. 
Veliteľ družstva po príjazde podal hlásenie veliteľovi zásahu: „Sme tu, ale bez vody!“ 
Veliteľ zásahu stvrdol, potom praštil „brigadýrku“ o zem. „Čože?“  Nezainteresovaní 
sa možno zasmiali, ale vysvetlenie je jednoduché. Bolo to v zime a ak nebola garáž 
aspoň temperovaná, mohla voda v cisterne zamrznúť, a to by malo fatálne následky 
na armatúry.  Nakoniec všetko dopadlo dobre, až na pár prasiatok sme to zvládli... 
Aký vidíš rozdiel medzi dobrovoľnými hasičmi tak pred päťdesiatimi rokmi a teraz? 
Na to sa nedá odpovedať jednou vetou. Kedysi sme mali len osmičku, potom 
dvanástku, na zásahy starú erenu, potom AVIU. Hasili sme v montérkach, potom 
sme  získali UBO, pamätám si tie červené montérky, maskáče. Teraz máme 
techniku na vysokej úrovni, zásahové oblečenie, teda dobrý výstroj aj výzbroj. No 
v minulosti sa okolo zbrojnice motala kopa detí, z ktorých sme vychovávali detské 
družstvá – chlapcov, dievčatá a  dokonca ženy. A  teraz? Nič. Máme zásahovú 
jednotku, ale žiadnych nástupcov, a  to sa nám raz vypomstí. Kedysi sme mali 
asistenčné služby pri žatve, predseda družstva ma bez problémov pustil na cvičenie 
alebo súťaž, stačilo priniesť potvrdenie z MNV. Teraz sa zo zamestnania nedostanú 
mladí ani na dovolenku. No a všetko to skomplikoval ešte aj zákon o dobrovoľnej 
požiarnej ochrane. Ten rozdelil dobrovoľných hasičov na tých, ktorí môžu, a tých, 
ktorí nesmú. Myslím vek pre tých, ktorí môžu: 18 až 60 rokov a základný výcvik. 
Podľa mňa činností, ktoré môžu vykonávať mladší a aj starší. Toto delenie sa mi 
vôbec nepáči. Tam hľadaj aj príčinu, že nemáš detské družstvá. Zásahová jednotka 
je len na hasenie, a teba by som rád videl, ako v tvojom veku predvádzaš deťom 
zdolávanie steny. Potom by si sa nečudoval, že sa stále usmievam. Jednoznačne si 
myslím, že tak ako my, keď sme boli štyridsiatnici a cvičili deti, terajších mužov, by 
sa aj títo mali starať o svojich nástupcov.       
Máš pravdu. Spomínam si, že keď som mal asi päťdesiat a deťom som predvádzal 
zdolávanie steny, mi povolil švík na cvičných gatiach. No deti mali o zábavu postarané. 
Čo myslíš, dokedy by mal byť dobrovoľný hasič aktívny? 
To je individuálne. Ja som skončil odchodom do dôchodku, keď som cítil ako 
Rusovčan potrebu pomôcť futbalistom ako hospodár, ale členom DHZ zostávam 
naďalej. A keď bude zbor potrebovať moju pomoc, rád pomôžem, a tak sa správajú 
všetci skôr narodení.    
Čo na záver tohto krátkeho rozhovoru? Napadla mi jedna myšlienka: človek robí za 
mladi hlúposti, aby mal na starobu na  čo spomínať. A ty? 
Dobré víno je mlieko seniorov – a  pohár takéhoto moku denne je liek. Tak už 
odlož papiere a poďme spomínať. 
 A tak sme spomínali a spomínali...   
 

Text a foto: VIKTOR CHALÁS

Zaujímavé je sledovať, ako z roka na rok pribúdajú herne najmä 
na sídliskách. Na miestach, kde boli obchody alebo iná 

občianska vybavenosť, zrazu svietia lákavé  neónové svetlá a herňa 
je na svete. Práve takáto forma hazardu priamo pod oknami bytov 
predstavuje najväčšie riziko negatívnych spoločenských javov. Zákaz 
hazardu v minulosti v našom hlavnom meste neprešiel ani napriek 
petícii významnej časti Bratislavčanov. 
Mať takéto lákadlo priamo pod oknami spolu s podávaním alkoho-
lických nápojov a otváracími  nonstop hodinami predstavuje príliš 
veľké lákadlo pre mnohých, z ktorých sa často stávajú závislí od 
hracích automatov.  
Mestská pokladnica bohatne 
Hazardné hry však predstavujú pre Bratislavu zaujímavý zdroj 
príjmov. V roku 2018 do rozpočtu hlavného mesta takto pribudlo 
viac než 1,5 milióna eur. Rok predtým to bolo ešte o 200-tisíc viac. 
Určite ste postrehli snahu zakázať hazardné hry v Bratislave, ktorú 
v  petícii podporilo viac ako 98-tisíc Bratislavčanov. Žiaľ, minulé 
mestské zastupiteľstvo vôľu občanov nerešpektovalo a svojím zmä-
točným hlasovaním zmarilo možnosť zakázať hazard v Bratislave. 
Pri prvom hlasovaní návrh príslušného VZN tesne neprešiel, a druhé 

hlasovanie považoval prokurátor za protizákonné. S jeho názorom 
sa nateraz stotožnil aj súd. 
Regulácia po novom 
Od 1. marca 2019 je v  platnosti novela zákona o  hazardných 
hrách. Bratislavský magistrát v tejto súvislosti pripravil návrh všeo-
becného záväzného nariadenia (VZN), ktorý prináša čiastkovú re-
guláciu hazardu. Ide o obmedzenie umiestňovania herní – vzdialenosti 
do 200 metrov od škôl, školských zariadení, ubytovní pre deti aj 
mládež, ako aj zariadení pre liečbu závislostí a podobne. Zároveň 
podľa tohto návrhu herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti 
menej ako 200 metrov od inej herne. 
V prípade schválenia by VZN vstúpilo do platnosti od 1. 8. 2019, 
avšak týkalo by sa iba novopovoľovaných herní. Existujúcich sa 
dotkne až po vypršaní aktuálnej licencie. Licencie sú teraz udeľované 
na 2 roky s  možnosťou opcie na predĺženie o  ďalších 5 rokov. 
Z tohto dôvodu ide iba o čiastkové obmedzenie a s dlhšou dobou 
nástupu jeho faktickej účinnosti. V súčasnej právnej situácii je to 
však asi maximum, čo sa dá spraviť ihneď pre aspoň čiastkové ob-
medzenie hazardu. 

RÓBERT KALMÁR, poslanec MZ 



Srdečne blahoželáme 
Rusovčanke Magda-
léne Rovňákovej, za-
kladateľke, dirigent-
ke a manažérke Bra-
tislavského chlapčen-
ského zboru, k  vý-
znamnému oceneniu 
Slovenka roka 2019 
v  kategórii podpora 
mladých talentov. Že-
láme mnoho ďalších 
tvorivých úspechov 
v  jej záslužnej prá-
ci,  pevné zdravie 
a  spokojnosť v  sú-
kromnom živote. 

(RED.)
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Z NAŠEJ FARNOSTI

AKTÍVNA ŠKOLA

ROZHOVOR NAŠI NAJMENŠÍ
OCENENIE

Nezabudnuteľné zážitky 
 

Na deň otvorených dve-
rí v  našej materskej 

škole isto tak skoro neza-
budnú deti, no ani rodičia. 
Veď naši najmenší sa pred 
rodičmi naozaj vytiahli 
a predviedli, čo všetko už 
vedia. Ukázali im priestory 
škôlky, kde trávia veľa času.  
Dňa 29. apríla 2019 naša 
materská škola otvorila svo-
je brány pre rodičov detí 

a verejnosť. Počas dopoludnia mali rodičia možnosť navštíviť ktorúkoľvek triedu 
a  zúčastniť sa množstva rôznorodých aktivít. Deti spievali, recitovali, maľovali, 
tancovali... – prosto ukázali  všetko, čo sa v MŠ naučili. Nezabudli sme ani na 
vychádzku v sprievode rodičov, separovanie odpadu či sadenie rastlín do vyvýšených 
hrantov.  Bol to naozaj krásny deň pre všetkých. 

Text a foto: ZŠ s MŠ RUSOVCE 

NOC KOSTOLOV:  
hlbšie pravdy a hodnoty  

Májovým dominantným programom v našej farnosti bola Noc kostolov s dvoma 
rozmermi – jednak si návštevníci mohli pozrieť konkrétne objekty a druhým bolo 

posolstvo s duchovno-kultúrnym obsahom.  

Návštevníci si tej noci prezreli kostoly Márie Magdalény, evanjelický a sv. Víta, krypty pod 
farským kostolom, vežu a pastoračné centrum, v ktorom bolo aj pohostenie s prednáškou 

mons. Róberta Bezáka, ktorý slúžil aj 
večernú tichú sv. omšu. Pre deti bol pri-
pravený program v kostole aj na farskom 
ihrisku. Okrem meditácie s hudbou bol 
tohto roku obohatením aj koncert inter-
pretky Janais a  umelecké osvetlenie 
vnútra kostola. To všetko malo umožniť 
objaviť nielen jestvujúce pamiatkové a his-
torické miesta, ale pootvoriť dvere aj 
k hlbším pravdám a hodnotám. 
Hlavný obraz farského kostola znázorňuje 
sv. Máriu Magdalénu pod krížom. Ako 
výzvu k trvalej láske a vernosti k človeku 
a Bohu. Výzva pre moderný svet, v ktorom 
všetci chcú milovať a byť milovaní, ale 
nevedia, ako byť verní. Zároveň otázka, 
či oboje nie je podmienené láskou a pri-
jatím Toho, kto je na kríži, pod ktorým 
sv. Magdaléna kľačí. 
Krypta môže byť pripomienkou, že nikto 
z nás tu nebude na veky. Apokalypsa, o ktorej sa natáčajú hororové filmy, nie je apokalypsou 
Biblie. Koniec života, Zeme, vesmíru, sa zvestuje v  Biblii ako začiatok „Novej Zeme“ 
a  nekonečnej budúcnosti. Ako to odkryla tragédia parížskej katedrály Notre-Dame: aj 

liberalizmus, sekularizmus, sloboda a de-
mokracia či moderný kapitalizmus sú 
príliš málo bez radostnej Ježišovej zvesti 
o nekonečnej láske a večnosti. 
Čarovné osvetlenie interiéru kostola a svet-
lá sviečok v tmavej noci nám zasa pripo-
menuli, ako veľmi potrebujeme aj ľudské 
svetlá, pozitívne príklady ľudí. V kostole 
je pamätná tabuľa na Antona Srholca 
a v pastoračnom centre socha anjela bez 
rúk a  nôh, dar Antónia pre naše deti. 
Odnedávna vzor nielen pre našu farnosť, 
ale aj celé Slovensko, keď ho najmä mladí 
študenti nominovali za tretieho najväčšieho 
Slováka. Iste nie pre bohatstvo. Jeden 
z poradcov múdro poznamenal, že keď 
má mladá generácia zmysel pre také hod-
noty, aké reprezentuje Anton Srholec, 
tak sa o budúcnosť Slovenska a mladej 
generácie nemusíme báť. Okrem príkladu 
humanity, solidarity s najchudobnejšími, 
obetavosti a  slobody, ktorú si nenechal 
ničím a nikým vziať, bol vzorom radostnej 
viery a až vtipným služobníkom človeka, 
ale najmä svojho Stvoriteľa. Vďačnosť 

k Bohu vedel premieňať na každodennú radosť z drobností a  každého, koho stretol.  
Kto sa nevenuje kresťanskej filozofii, teológii alebo nezúčastňuje na tradíciách cirkvi, mohol 
aspoň pri hudbe, tichu a čarovných chvíľach vytušiť, o čom rozprávajú kresťania a k akému 
tajomstvu sa celé generácie hlásia. 

JÚLIUS MARIÁN PRACHÁR, rímskokatolícky farár 
Foto: Vladimír Heriban

ÚRAD ZAPLAVILI  
najmladší občania  

Jedným z najkrajších podujatí v Rusovciach je slávnostné vítanie detí  
do života. Túto tradíciu udržiavame na miestnom úrade už roky  

a ani tento nebol výnimkou. Privítali sme deti narodené od 1. apríla 2018  
do 31. marca 2019 – 28 chlapčekov a 27 dievčatiek.  

Ako prezradila odchádzajúca matrikárka Vlasta Komorowska, zvyčajne sa za 
rok narodí v Rusovciach okolo  šesťdesiat ratolestí. Viac by sa ich s rodičmi, 

starými rodičmi a hosťami do sály asi ani nevošlo. Úvodné slovo slávnosti patrilo 
novej matrikárke Veronike 
Kollárovej, v  kultúrnom 
programe zazneli básne, 
ktorých autormi sú naši 
ôsmaci   – Simona Štefáko-
vá, Ema Vyrvová, Dávid 
Sekér, recitovali Hanka Bar-
nová, Marcel Michaliak 
a Lenka Strapcová, zaspie-
vali  Katka Póňová a Beat-
ka Hátašová. Pred závereč-
ným príhovorom starostky 
Lucie Tulekovej Henčelovej 

vystúpili deti z DFS Gerulata. Hrubá kronika sa zaplnila ďalšími podpismi, malí 
Rusovčania si odniesli pamätné listy a darčeky. Všetkým držíme palce, aby boli 
v živote šťastní! 

(RED.), foto: Alena Mokráňová

Ľudia boli a sú  
NAJPODSTATNEJŠÍ  

Takmer osemnásť rokov viedla na miestnom úrade 
 matriku a register obyvateľov. Pre Vlastu Komorowsku však 
nastal čas rozlúčky s prácou, ktorej venovala oveľa viac, než 

len povinné plnenie úloh.  Pri tejto príležitosti sme ju 
požiadali o krátky rozhovor.  

 
Čo ste mali na svojej 
práci najradšej? 
Prácu s ľuďmi. Spre-
vádzala ma celý život 
aj v  predchádzajú-
cich zamestnaniach, 
aj v mimopracovnej 
činnosti. Niektorí si 
ma ešte pamätajú aj 
z rôznych marketin-
gových oblastí a po-
isťovníctva.  
 
V súvislosti s rozvo-
jom informatizácie a internetizácie aj v oblasti povinností miestnych 
úradov vám pribudlo množstvo úloh. Ako ste sa „skamarátili“ 
s novými technológiami? 
Začiatky boli ťažké, nie všetky programy fungovali tak, ako mali. 
Absolvovala som všetky možné školenia, ktoré sa organizovali 
a  súviseli s  mojou náplňou práce. Dnes registre a  informačné 
systémy fungujú dobre a pomáhajú nám vo viacerých oblastiach. 
Taktiež mladší kolegovia a  kolegyne mi pomohli, ak bolo treba. 
Touto cestou by som sa im chcela  poďakovať. 
 
Spomínate si na nejaký úsmevný či milý pracovný zážitok? 
Najviac úsmevných zážitkov bolo pri sobášoch, ktoré som často 
ako matrikárka viedla a bola s budúcimi mladomanželmi v úzkom 
kontakte. Spomínam si na jeden, keď nevesta svojím záchvatom 
smiechu rozosmiala celú sálu.  
 
Roky ste pripravovali podujatie Vítanie dieťaťa do života. 
Áno, bola to jedna z mojich najmilších aktivít. Organizačne dosť 
náročná, aby sme na nikoho nezabudli, no spolupracovala som 
s vynikajúcimi ľuďmi, a tak sa vždy vydarila. Rada by som sa poďa-
kovala za spoluprácu ZŠ s MŠ v Rusovciach, DFS Gerulata, ako aj 
ZUŠ v  Rusovciach, osobitne  Andrei Suchej, Monike Bobkovej, 
Jarke Gajdošechovej a Alžbete Uhrákovej. 
 
Ste nesmierne aktívna, činorodá, doslova „neposedná“. Čo  plánujte 
robiť po odchode z úradu? 
Cítim sa vo forme a chcem si to ešte užiť, kým je to takto.  Mám 
dvoch synov Ladislava a  Martina  a  dve vnučky. Nicolku, ktorá 
teraz končí vysokú školu, a Kristínku, ktorá navštevuje ZŠ v Rusov-
ciach. Na obe sme veľmi hrdí. Teším sa, že budeme môcť spolu 
tráviť viac času. Pravidelne sa stretávam so spolužiačkami zo 
základnej aj strednej školy, máme na čo spomínať. Mám veľa 
priateľov a budem mať čas s nimi chodiť aj na túry. Veľmi rada 
mám práce v záhrade a okolo domu, ktoré som doteraz dostatočne 
nestíhala. Okrem toho sa niekoľko rokov venujem zdraviu prospešným 
produktom a  prírodnej kozmetike, takže práca s  ľuďmi bude 
naďalej pokračovať – a na to sa teším. 

BEATA VRZGULOVÁ 
Foto: archív V. K.

Veľkému záujmu sa tešila 
prednáška mons. Róberta Bezáka

Umelecké osvetlenie vnútra kostola

Naša mestská časť mladne – do kroniky pribudli 
ďalšie mená najmladších Rusovčanov

ZÁPIS budúcich žiakov  
DO 1. ROČNÍKA 

Rok čo rok vítame na zápise žiakov do 1. ročníka deti z materských škôl 
inými postavičkami z rôznych rozprávok. Kráľ Abecedár, Morský svet, Danka 
a Janka boli témy predchádzajúcich rokov. Tentoraz sa príjemnej úlohy 
zhostili psíček a mačička z knihy od Josefa Čapka.   

Rodičom sa počas zápisu venovali, poskytovali informácie, pomáhali v rozhodovaní 
a vypisovaní základnej dokumentácie Mária Iglarčíková – špeciálna pedagogička, 

Andrea Suchá – výchovná poradkyňa, Beáta Valkovičová – vedúca metodického 
združenia pre I. stupeň, ktorá bola za túto dôležitú aktivitu zodpovedná a pripravila 
ju slávnostne a dôsledne.  Výzdoba prebie-
hala v spolupráci  s Gabrielou Šemšejovou 
a  Jarmilou Ďurďovičovou zo školského 
klubu detí. 
Naše šikovné žiačky a žiaci Beáta Hatasová, 
Katarína Póňová, Bianka Froncová, Kristína 
Klimantsicová, Krištof Okres, Nicolas Va-
rosch, Oliver Roka, Kristína Cigáneková 
z  druhého stupňa sami od seba ponúkli 
pomoc, čím nás milo prekvapili. Rovnako 
ako naše  bývalé žiačky, ktoré sú už štu-
dentkami stredných škôl, Erika Mekotová 
a Daniela Stejskalová. 
Deťom z materských škôl sa láskavým prí-
stupom venovali naše pedagogičky Zuzana 
Majorošová, Melinda Dvorská, Miroslava Poprocká, Tatiana Pravdová, Lucia Vargová, 
Viera Fuseková, Zuzana Púčeková, Alžbeta Grucová a pedagóg Ľubomír Seman. 
O občerstvenie, ktoré bolo príjemným spestrením slávnostnej chvíle, sa postarali 
panie kuchárky zo školskej jedálne a pani tajomníčka. Všetky aktivity zastrešili 
riaditeľ ZŠ Rastislav Kunst a vedúca ŠJ Anna Anger.  
Veľmi nás potešilo toto poďakovanie rodiča: „Len na okraj –  mám 3 deti, dve 
ďalšie sú staršie ako Elenka, ale taký krásny zápis do školy, aký sme zažili vo vašej 
škole (deti preoblečené za zvieratká, občerstvenie, darčeky... k  tomu pokojné 
a profesionálne, tiež neskutočne ľudské učiteľky, ktoré nás zapisovali), som ešte nikdy 
nezažila – na Slovensku, robíte to užasne! ☺“  

Text a foto: VEDENIE ZŠ s MŠ
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MÁJ plný podujatí  

Máj býva v    Rusovciach každý rok bohatý na 
množstvo podujatí. Ani tento rok nebol výnim-

kou, a pri príprave či účasti nás neodradilo ani celo-
mesačné daždivé počasie.  Tradične v  ešte posledný 
aprílový deň sme postavili májku na námestí pri 
fontáne. Zadunajský majáles v  prvý májový víkend 

opäť nesklamal – bol bo-
hatý na vystúpenia tra-
dičných súborov aj nových 
kapiel. Výbornú náladu 
nepokazili Rusovčanom 
či návštevníkom našej MČ 
ani občasné prehánky. 
V rubrike Z našej farnosti 
píšeme o Noci kostolov, 
ktorá sa stáva čoraz ob-
ľúbenejším májovým po-
dujatím.  Záver mesiaca 
patril  druhému ročníku 
Rusovskej kvapky krvi 
v pastoračnom centre. Prí-
jemne prekvapila vysoká 
účasť našich spoluobča-
nov.  Pripomeňme si tieto 
udalosti niekoľkými foto-
grafiami. 

Text a foto:  
PALO MOKRÁŇ

STOVKY DETÍ OSLÁVILI svoj deň  
Skvelé podujatie pre naše deti, a nielen pre ne, zorganizoval Slovenský ľudový umelecký kolektív 

v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Rusovce. Účasť na tohtoročnom Medzinárodnom dni detí 
bola neobyčajne bohatá, podujatie si nenechalo ujsť okolo dvoch tisícok návštevníkov. 

 

Prvého júna 2019 sa konal už 9. ročník podujatia Deň detí v SĽUK-u. Program bol inšpirovaný hlavne 
tradičnou ľudovou kultúrou. Okrem umeleckého programu potešili aj tvorivé dielne pre deti – výroba 

mod ranskej keramiky, včelárstvo, drotárstvo, 
košikárstvo, maľovanie hračiek či výroba 
ozdôb z korálok. V bohatej ponuke sa pred-
viedli domáce i zahraničné bábkové divadlá 
či interaktívne predstavenie SĽUK-u Zvuky 
nie sú muky. Tradičné bábkové divadlo 
Tyjátr z  Nitry uviedlo marionetovú hru 
Herkules, Clive Chandler z Veľkej Británie 
sa predstavil s maňuškovou komédiou Punch 
& Judy Show a Irene Vecchia z Talianska 
s komédiou Pulcinella. 
Po celý deň návštevní-
kov zabávalo aj pouličné 
divadlo Teatro Pimprle 
z Česka a v Živom mú-
zeu domácich prác fol-
klórna skupina Konopa 
z Kozároviec učila deti 
i  dospelých zručnosti  
v  dnes už zabudnutých 
tradičných prácach na 
dedine. Nechýbali ani veľ-
mi obľúbené domáce zvieratká. V  závere 
dňa vystúpil detský folklórny súbor Hájenka 
z Bratislavy s muzikou, tancami, pesničkami 
a veselým ľudovým divadlom. Z celodenných 
aktivít nechýbala pikniková zóna, zapletanie 
vrkočov či maľovanie na tvár. V Školičke 
tanca sa deti naučili ľudové tance a v spe-
váckej súťaži zaspievali svoje obľúbené pesničky. Deň detí sa naozaj vydaril aj vďaka slniečku, ktoré akoby na 
objednávku zalialo areál SĽUK-u po daždivých májových dňoch. 

LUCIA SOPKOVÁ, SĽUK, foto: SĽUK a Palo Mokráň


