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RUSOVSKÉ HODY po novom

              29. 8.   štvrtok 
PETANGOVÝ TURNAJ 

O POHÁR SNP 
Dom záhradkárov

              31. 8.   sobota 
DEŇ RUSOVIEC A VATRA 

Lúka pri kaštieli

                 7. 9.   sobota 
RÍMSKE HRY 

Lúka pri kaštieli

                 8. 9.   nedeľa 
DETSKÝ CYKLOKROS 

Rusovský park

              14. 9.   sobota 
HASIČSKÁ SÚŤAŽ 

S HISTORICKOU TECHNIKOU  
Rusovský park

              14. 9.   sobota 
SUSEDSKÝ TRH 

Mufuza pub

              14. 9.   sobota 
JAZDA VETERÁNOV 

Parkovisko reštaurácie SĽUK

              5. 10.   sobota 
ŠARKANIÁDA 

Letisko pri PD Dunaj

POZVÁNKY

Farnosti v minulosti pripravovali slávnostnú svätú omšu a po-
zývali výnimočných kazateľov. Naše staré mamy sa chystá-

vali dlho vopred: veľkým upratovaním, pečením rozmanitých 
dobrôt, pozývaním celej rodiny k honosne prestretému stolu. 
Rodiny rozídené do rôznych kútov sveta sa s radosťou stretávali 
v rodičovskom dome. Moderná doba tieto krásne zvyky, žiaľ, 
akoby potlačila do úzadia. Podvedome však v dnešných ľuďoch 
drieme túžba po starých tradíciách a snažia sa vrátiť aspoň 
k tým najatraktívnejším. 
 
Návrat k tradíciám 
Výnimkou nie sme ani my v Rusovciach. V tomto roku sme sa vrá-
tili k tradíciám hodov ako k spoločným sviatkom celej obce. Vďaka 
dohode úradov – miestneho a farského – sme program začali do-
poludnia slávením svätej omše k patrónke kostola, ktorá mala 
vďaka hudobnému sprievodu zboru Chorus Cantilena vedeného 
dr. Puhovichom i veľkému počtu prítomných mimoriadne sláv-
nostný ráz. Ako povedal rusovský 
farár Július M. Prachár, dopolud-
nie bolo nad jeho očakávanie. Vy-
zval všetkých prítomných, aby 
hody boli nielen spomienkou, ale 
aj výzvou do budúcnosti, aby cha-
rizmatická svätica nášho chrámu 
bola podnetom pre nás všetkých 
vytvárať pevnejšie spoločenstvo 
ľudí so záujmom o dobro. 
 

Futbal všetkých generácií 
Hody pokračovali športovým popoludním, keď starostka Ruso-
viec Lucia Tuleková Henčelová slávnostným výkopom otvorila 
futbalový zápas všetkých generácií. Tešila sa z pocitu opravdivej 
slávnosti, ktorý u nás zažila prvýkrát. Starostka vyslovila aj 
túžbu, aby si Rusovce pri prežívaní hodov v budúcnosti vzali 
príklad z Čunova a Jaroviec, kde tento sviatok cítia oveľa hlbšie 
ako niečo naozaj výnimočné, čo nielenže spája celú dedinu, ale 
privádza k spoločnému stolu aj rodiny, aby sa v kompletnom 
zložení stretli a precítili ducha tohto sviatku. 
 
Hľadajme to spoločné 
Na svoje si však neprišli len priaznivci futbalu. Park pri ihrisku 
bol zaplnený atrakciami pre deti i stánkami s občerstvením či 
drobnosťami pre deti všetkých vekových skupín. Ľudia využívali 
čas na priateľské rozhovory, na ktoré inak nebýva veľa príleži-
tostí. Korunou celého dňa bolo ideálne počasie, ktoré sa iste 
nemalou mierou zaslúžilo o to, že futbalové ihrisko a park v jeho 
blízkosti boli plné až do večerných hodín. A tak ako deň pred-
tým hlavné mesto ukázalo svoje rozdelenie cez dva protichodne 
zamerané pochody, naša mestská časť v kontraste k tomu pre-
zentovala svoju snahu o spájanie sa v spoločnom. Bude pre nás 
všetkých osožné, ak aj budúci rok pripravíme spoločný hodový 
deň čerpajúci zo skúseností tohto roka – aby sme vybudovali 

novú tradíciu spájajúcu 
rôzne vekové, záujmové 
či iné skupiny Rusovča-
nov pre náš spoločný 
prospech a pocit jednej 
rodiny hľadajúcej vždy 
a vo všetkom to pozi-
tívne, čo nás spája. 

Text a foto:  
VLADIMÍR HERIBAN

Rusovčania aj náhodní návštevníci našej mestskej 
časti zažili 21. júla 2019 výnimočnú nedeľu – 
pripomienku patrocínia farského kostola, teda 
sviatku sv. Márie Magdalény, ľudovo hody, ktoré 
boli u nás oddávna veľkým sviatkom. 

Po starostkinom výkope si prišli na 
svoje milovníci futbalu

Dopoludnia sa uskutočnila slávnostná svätá omša 
k sviatku sv. Márie Magdalény
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Z rokovaní poslancov  
miestneho zastupiteľstva 
 
 
5. jún 2019 
Na mimoriadnom zasadnutí poslanci pre-
rokovali a jednohlasne odsúhlasili návrh 
celomestského VZN o prevádzkovaní ha-
zardných hier na území hlavného mesta. 
 
25. jún 2019 
Poslanci na žiadosť Úradu vlády SR pre-
najali časti chodníka pri vjazde do kaštieľa 
v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou 
kaštieľa a parku. 
Prenájom priestoru bývalých potravín pri 
Dome záhradkárov poslanci schválili dvo-
jici záujemcov za cenu 49,80 €/m2/rok. 
Veľkú diskusiu podnietilo prerokovávanie 
návrhu na zvýšenie príspevku na stravu 
v školskej jedálni. Na základe finančných 
prepočtov, zvýšených nákladov na mzdy, 
energie aj potraviny navrhol ekonóm MČ 
zvýšiť ceny podávaných jedál v základnej 
a materskej škole v závislosti od ročníka 
a typu jedla o jednotky až desiatky centov. 
Opoziční poslanci z OZ Rusovčan zastú-
pení hlavne p. F. Lošonským s týmto ná-
vrhom nesúhlasili a na základe vlastných 
odhadov navrhli, naopak, zníženie prí-
spevkov na stravu alebo ich ponechanie 
na súčasnej úrovni. Vzhľadom na to, že 
návrh predložili priamo na zastupiteľstve 
a odmietli aj navrhovanú prestávku na 
uskutočnenie prepočtov finančných do-
sahov na mestskú časť, poslanci iniciatívy 
Pre Rusovce tento návrh odmietli. Pôvodný 
návrh úradu zasa neodhlasovali poslanci 
OZ Rusovčan. Keďže ide o VZN, musí 
byť prijaté 6 hlasmi prítomných poslancov. 
Toľko nezískal ani jeden z návrhov  
a  preto VZN nebolo schválené. Poslanci 
sa dohodli na konaní mimoriadneho 
 zas tu piteľstva v auguste, keď nejaký návrh 
budú musieť prijať, lebo zo zákona musí 
byť v platnosti na začiatku školského roka.  
Hlasovanie:  
Návrh p. Lošonského: ZA: Lošonský, 
Jenčík, Karácsony, Vandrášeková, Filaga, 
ZDRŽALI SA: Mokráň, Kalmár, Zjavková, 
Dubovská.  
Pôvodný návrh úradu: ZA: Mokráň, Kal-
már, Zjavková, Dubovská, PROTI: Lo-
šonský, Jenčík, ZDRŽALI SA: Karácsony, 
Vandrášeková, Filaga. 
Ďalším veľmi diskutovaným bodom pro-
gramu bola zmena rozpočtu mestskej časti. 
Vzhľadom na to, že projekt na výstavbu 
otočiska autobusov a cyklochodník Gaš-
tanovou alejou neboli podporené minis-
terstvom, navrhol miestny úrad nevyužité 
finančné prostriedky investovať do kom-
plexnej prestavby hasičskej zbrojnice tak, 
aby v nej vznikol reprezentatívny kultúrny 
priestor aj so zázemím, kde sa budú môcť 
konať kultúrne podujatia a bude môcť byť 
aj prenajímaný na rôzne udalosti a zarábať 
tak na svoju existenciu. Po pomerne búrlivej 
diskusii poslanci tento návrh schválili. 
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Kalmár, Zjav-
ková, Dubovská, Karácsony, Filaga, PRO-
TI: Lošonský, ZDRŽALI SA: Jenčík, 
Vandrášeková. 

MÚ informuje

Pokračovanie na strane 4

Problém 
Problémy sa začali niekedy v apríli 2019. Staviteľ diaľničného obchvatu 
D4R7 po tom, ako musel prestať rozoberať „kopec“ pri Slnečniciach, 
našiel iný zdroj materiálu pre násypy – pri Čunove. Pre nás to 
znamenalo množstvo nákladných áut prechádzajúcich priamo cez 
Rusovce. Kto býva pri hlavnej ceste, vie, čo to znamená: hlučnosť, 
prach, ničenie vozovky, obavy o bezpečnosť – a to každý deň a deň za 
dňom. Začiatkom mája sa mi prvýkrát dostala sťažnosť pána Berkoviča, 
bývalého poslanca, a začala sa intenzívna komunikácia. 
 
Fáza prvá: zákonnosť 
Starostka konala rýchlo: podala podnet na Dopravný inšpektorát PZ 
a riešila vec s políciou. Tá začala vykonávať kontroly, rozdala pár 
pokút za preťaženosť áut, ale to reálny negatívny stav príliš nezmenilo. 
 
Fáza druhá: hľadanie riešenia 
Bolo jasné, že riešenie musíme hľadať sami. Do veci sa vložila aj sta-
vebno-dopravno-environmentálna komisia. Črtali sa dve možnosti 
riešenia: nákladné autá môžu chodiť po existujúcej diaľnici, alebo 
môžu využiť tzv. spodnú hrádzu, čo je v skutočnosti obslužná komu-
nikácia pre vodné dielo. Tému sme zaradili aj na pracovné rokovanie 
s odborníčkou na dopravu na magistráte a viceprimátorkou Tatianou 
Kratochvílovou. Ona videla ako reálnu možnosť vo využití spodnej 
hrádze a prisľúbila nám pomoc. 
Toto riešenie však má svoje negatíva. Spodná hrádza je husto 
využívaná na cyklistickú dopravu a vedie aj v tesnej blízkosti jazier. 
Presmerovanie nákladných áut bude nutne dosť nebezpečné. Je to 
správne riešenie? Kto má trpieť – obyvatelia Rusoviec alebo cyklisti? 
A je to šťastné práve v lete? Priznám sa, nebol som z tohto riešenia 
nadšený. Starostka aj členovia komisie mali názor jasný, ja som mal 

tendenciu byť solidárny aj s cyklistami. Snažili 
sme sa uprednostniť riešenie diaľničné, ale paralelne 
sa vybavovalo aj povolenie prejazdu po spodnej 
hrádzi. Bol však máj a reálne sa ešte nič nepohlo.  
 
Fáza tretia: rokovania a vybavovania 
Každú chvíľu sa objavovali informácie, ktoré menili 
situáciu. Zistili sme indíciu, že v dokumentácii 
k stavbe D4R7 je zaznačená obslužná trasa po 
diaľnici, ale tá sa nakoniec nepotvrdila. Spodná 
hrádza sa ukázala byť súčasťou cyklotrasy Eurovelo, 
ale pravdepodobne neoprávnene. Starostka rokovala 
so stavebníkom, no využitie diaľnice blokovali tech-
nické problémy, ktoré bolo nutné preveriť a vyriešiť. 
Pán Berkovič zas iniciatívne komunikoval s minis-
terstvom dopravy, ale ich odpoveď bola dokonale 
formálna a ani neodpovedali na položené otázky. 
Jedine vysvetlili, že všetko je v poriadku, pretože 

majú zametacie vozidlo na čistenie cesty. 
V polovici júna sa starostke podarilo zorganizovať oficiálne stretnutie 
so stavebníkom, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci Rusoviec, Jaroviec 
a Čunova. Výsledok bol jasný: využitie spodnej hrádze. Využívanie 
diaľnice ministerstvo dopravy napokon tvrdo odmietlo. Povolenie 
bolo v medzičase vybavené, bolo treba dotiahnuť už len technické 
detaily: čo najlepšie zaistenie bezpečnosti a presmerovanie cyklistov. 
Bolo nutné počkať približne do konca júna na ukončenie jednej etapy 
stavby (mostnej konštrukcie ponad hrádzu). Riešenie sa  však konečne 
črtalo. Starostka vybavila potrebný spoločný súhlas všetkých troch 
mestských častí, s magistrátom sme riešili otázku intenzívnej infor-
movanosti cyklistov a kúpajúcich sa a už sme čakali len na spustenie. 
 
Fáza štvrtá: všetko je inak 
A napokon na začiatku júla nastala posledná zmena: staviteľ našiel 
alternatívny zdroj zeminy pre násypy. Realizácia sa opäť ešte o pár 
týždňov posunula, ale od 24. júla denne jazdí cez Rusovce už len cca 
10 áut obsluhujúcich diaľnicu. 
 
Na záver 
Niekedy nie je ľahké nachádzať riešenia akútnych problémov. Najmä 
ak ide o rokovania na úrovni, kde je naša MČ tým menším partnerom. 
Nečakám za riešenie tohto problému pochvalu, skôr naopak – to, čo 
sa pre občana počíta, nie je snaha, ale výsledok. A ten prišiel až po 
niekoľkých mesiacoch. Ale taký je niekedy život.  
Azda aspoň jeden pozitívny dôsledok: prvotný podnet nás priviedol 
na myšlienku úplného vylúčenia nákladnej dopravy cez Rusovce  
(s výnimkou obsluhy), podobne ako to majú Jarovce. Túto myšlienku 
teraz živíme a budeme sa ju snažiť v rámci práce komisie aj presadiť. 

VLADO MOKRÁŇ 

PATÁLIE menom D4R7  

Nie vždy sa darí vychádzať v ústrety občanom a riešiť všetky ich problémy 
v takom čase, aký si vyžadujú. Tento článok sumarizuje jeden takýto prípad.

RUSOVCE V MOBILOCH

Stiahnite si aplikáciu „SOM“ 
 

Aktuality z Rusoviec sú už v novej mobilnej apli-
kácii. Informácie o dianí v našej MČ získa 

každý, kto si do mobilu stiahne aplikáciu Správy 
o meste (SOM). Združuje všetky doterajšie komuni-
kačné prostriedky, ktoré MČ používa v komunikácii 
s občanmi.  Aplikácia je k dispozícii pre všetky mo -
bilné telefóny s operačným systémom Android a pre 
zariadenia Apple. Stačí ju len vyhľadať v Google Play 
a Apple Store pod názvom Rusovce a stiahnuť do 
mobilného zariadenia.                                                

(red.)

Foto: Palo Mokráň
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Milé Rusovčanky,  
milí Rusovčania, 
 
leto sa prehuplo do druhej 
polovice. Jeho vyvrchole-
ním bude niekoľko kul-
túrno-spoločenských akcií, 
na ktoré vás už teraz 
srdečne pozývam. Najvý-
raznejším podujatím je 
už tradičné celodenné po-
dujatie pre všetky vekové 
kategórie – Deň Rusoviec. 
Tento ročník sme programovo obohatili o „detskú zónu“. 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko si pre vás pri-
pravilo milé sedenia a japonská ambasáda aktivity pre deti 
– skladanie origami a kurz kaligrafie. Po skúsenostiach 
z minulých rokov sme doplnili aj „gastro kútik“, takže 
verím, že tentoraz nikto neodíde hladný alebo smädný☺. 
 
Prvý septembrový víkend bude patriť Rímskym hrám, 
ktoré sa v tomto roku vrátia opäť do areálu parku pri 
kaštieli. Malí aj veľkí budú určite nadšení z večernej 
ohňovej gladiátorsko-barbarskej show. O týždeň neskôr, 
na rovnakom mieste a čase, vymenia Rimanov naši aj hos -
ťujúci hasiči a predvedú sa v medzinárodnej súťaži s histo-
rickou hasičskou technikou.  
 
Moje pracovné leto bolo bohaté na nové skúsenosti 
i zážitky. Osobne ma asi najviac potešilo, že po takmer 40-
tich rokoch vrátil na Slovensko jeden z posledných ná-
hrobných kameňov z už neexistujúceho židovského cintorína. 
Príbeh putovania tohto kameňa je naozaj úchvatný. Ešte 
v čase socializmu ho počas nakrúcania seriálu Slovácko sa 
nesúdi zachránil český umelec a neskorší minister kultúry 
Vítězslav Jandák. Našiel ho pohodený na miestnej rusovskej 
komunikácii. Až nedávno sa dozvedel, komu patril, a roz-
hodol sa ho vrátiť späť. V spolupráci so Židovskou nábo-
ženskou obcou z Prahy i Bratislavy sa pokúsime osadiť ho 
u nás v Rusovciach. 
 
Druhým, nie menej zaujímavým, stretnutím bola návšteva 
dvoch maďarských starožitníkov, ktorí identifikovali vo 
svojej predajni zachovalé kusy nábytku pochádzajúce z po-
zostalosti posledného majiteľa rusovského kaštieľa grófa 
Eleméra Lónyaia. Keď sa dozvedeli, že kaštieľ by sa mal 
rekonštruovať, rozhodli sa ponúknuť súčasnému vlastníkovi 
kaštieľa, Úradu vlády SR, odkúpenie nábytku a koberca 
z Rytierskej sály. 
 
História Rusoviec je skutočne bohatá. Právom máme byť 
na čo pyšní. Radi by sme preto aj my na miestnom úrade 
prispeli k jej prezentácii. Pripravujeme projekty cezhraničnej 
spolupráce a verím, že budeme s našimi družobnými 
obcami pri ich realizácii úspešní. Už v októbri budeme 
môcť práve vďaka jednému takémuto projektu zobrať na 
družobnú výmenu 15 zástupcov Rusoviec na stretnutie 
s kolegami do českých Velvar. A v novembri by sme sa 
radi s priateľmi z Petronell-Carnuntuma zapojili do projektu 
obnovy významnej pamiatky z čias Rímskej ríše – Domu 
s hypocaustom.    
 
Na spoločné stretnutia sa teší 

LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ

Z DENNÍKA STAROSTKY

starostlivosti o dreviny  

Ako sme už niekoľkokrát deklarovali, problematika ochrany životného prostredia a starostlivosti o zeleň patrí 
medzi jednu z priorít našej mestskej časti. Usilujeme sa v tejto oblasti postupovať strategicky a vytvárať základy 

na dlhodobejšie riešenia. Jedným z pilierov, na ktorom má byť táto stratégia postavená, je dokument starostlivosti 
o dreviny pre územie mest-
skej časti Bratislava-Rusov-
ce, ktorý bude usmerňovať 
nielen samotnú starostli-
vosť o dreviny, ale bude 
tiež slúžiť ako praktický 
nástroj na správu a rozvoj 
zelene v Rusovciach.   
Dokument starostlivosti 
o dreviny bude obsahovať 
najmä vyhodnotenie zele-
nej infraštruktúry v našej 
mestskej časti, zmapovanie 
a popísanie verejných prie-
storov v intraviláne (zasta-
vanej časti) mestskej časti 
aj s popisom existujúcich 

drevín a ich zdravotného stavu a návrh náhradnej výsadby vrátane navrhovaného druhového zloženia pre jednotlivé 
plochy podľa ich funkcie. Občania sa na nás môžu obrátiť s podnetom na určenie miest na náhradnú výsadbu na 
podnet@bratislava-rusovce.sk. Dokument bude k dispozícii v priebehu októbra tohto roka. 

MARTINA ZUBERSKÁ, prednostka MÚ, foto: Palo Mokráň

DOKUMENT  

HORÚCA TÉMA

Príspevok rodiča na dieťa materskej školy: 
a) desiata.......................... 0,46 € 
b) obed..............................  1,10 € 
c) olovrant......................... 0,33 €  
SPOLU NA DEŇ ............ 1,89 € 
 

Príspevok rodiča na žiaka základnej školy: 
a) obed žiaka 1. – 4. ročníka ................................. 1,35 € 
b) obed žiaka 5. – 9. ročníka ................................. 1,44 €  
c) doplnkové jedlo žiaka 1. – 4. ročníka ............... 0,58 € 
d) doplnkové jedlo žiaka 5. – 9. ročníka ............... 0,64 € 

Aby sme NEVARILI z vody 
.  

Systému a výške konečných úhrad rodičov za poskytovanú stravu pre dieťa sme na miestnom úrade venovali 
takmer polročnú prácu. Výsledkom je VZN, ktoré na mimoriadnom zastupiteľstve začiatkom augusta odsúhlasila 

povinná 3/5 väčšina poslancov. Cesta, ktorá sprevádzala tvorbu tohto dokumentu, bola náročná. Vládou prijaté ne-
premyslené kroky nás prinútili hľadať kompromis medzi požiadavkami rodičov, nárokmi a potrebami vedenia školy 
a, samozrejme, aj poslancami. Veríme, že nutné minimálne zvýšenie poplatku nebude rodičmi prijaté negatívne 
a pochopia, že niekedy sme nútení „variť z vody“.  
 
            Výška schválených príspevkov 
 
 
 
 
 
 
 
● Cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na nákup potravín na jedno jedlo a režijné náklady, spolu v celkovej výške 

minimálne 3,84 €/obed.  
● Príspevok na nákup potravín na jeden obed je vo výške 1,41 € a príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu  

0,29 € paušál/deň, spolu v celkovej výške 1,70 €/obed. 
LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ, starostka



4 ■ Rusovské noviny

6. august 2019 
Poslanci sa v auguste opäť zišli k hlaso-
vaniu o výške príspevku na stravu v škol-
skej jedálni na mimoriadnom rokovaní. 
Po asi polhodinovej diskusii, kde padli 
návrhy z predchádzajúceho rokovania 
aj kompromisné návrhy, si poslanci 
schválili pracovnú prestávku, po ktorej 
odhlasovali kompromisný návrh p. R. Kal-
mára. Schválené sumy uvádzame na stra-
ne 3. 
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Kalmár, Zjav-
ková, Dubovská, Karácsony, Filaga, PRO-
TI: Lošonský, Vandrášeková, ZDRŽAL 
SA: Jenčík. 

PALO MOKRÁŇ 
 
(Videá zo zasadnutia si môžete pozrieť 
na FB mestskej časti: https://www.face-
book.com/pg/MestskaCastBratislavaRu-
sovce/videos) 
 
Zmena dopravného značenia  
na Ilýrskej ulici 
Mestská časť Bratislava-Rusovce spraco-
vala projekt zmeny dopravného značenia 
na Ilýrskej ulici, ktorý rieši zjednosmer-
nenie ulice v smere Keltská po ul. Pri 
Gaštanovej aleji. Zjednosmernenie ulice 
je jednou z foriem úpravy sledujúcej rie-
šenie kapacitného problému. Tento projekt 
bol prerokovaný v dopravnej komisii a od-
súhlasený príslušným Dopravným in -
špektorátom Policajného zboru. Občania 
bývajúci na Ilýrskej ulici majú možnosť 
vyjadriť sa k navrhnutému dopravnému 
značeniu v lehote, ktorú sme predĺžili do 
31. augusta  2019.  
Svoje pripomienky môžete zasielať pí-
somne na adresu miestneho úradu, prí-
padne elektronickou poštou na e-mail: 
podateľna@bratislava-rusovce.sk alebo 
 kitanovic@bratislava-rusovce.sk. Projekt 
trvalého dopravného značenia je zverej-
nený na stránke www.bratislava-
rusovce.sk v časti úradná tabuľa, zároveň 
je k nahliadnutiu na miestnom úrade,  
1. poschodie, odd. rozvoj MČ, kancelária 
č. 8. Zaslané pripomienky budú preroko-
vané na stavebno-bytovej a dopravnej ko-
misii, ako aj s príslušným Dopravným 
inšpektorátom Policajného zboru. O za-
pracovaní návrhov v dopravnom značení 
vyplývajúcich z pripomienok v rámci pre-
rokovania a ďalšom priebehu tohto pro-
jektu budeme občanov informovať. 

ALEXANDER KITANOVIČ, MÚ 
 
Na zápis do UNESCO si ešte 
počkáme 
V minulom čísle Rusovských novín sme 
informovali o pripravovanom zápise Du-
najského limesu do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNES-
CO. Žiaľ, tento pre Rusovce významný 
zápis sa z technických dôvodov odkladá. 
Ako nás informovala naša spolupracov-
níčka PhDr. Jaroslava Schmidtová, ar-
cheologička z MMB Antická Gerulata, 
k nedorozumeniam prišlo len na jedinej 
lokalite, a to pri prezentovaní miestodr-
žiteľského paláca v hlavnom meste Ma-
ďarska – Budapešti. „Pevne veríme, že 
do roka sa táto situácia vyrieši,“ dodala 
archeologička. 

(red.) 

ZELENÉ RUSOVCE

RUSOVCE 
ako zóna bez 

pesticídov  

Nestáva sa často, aby dve hlavné zoskupenia, 
z ktorých sa skladá naše zastupiteľstvo, ťahali za 

jeden povraz. V téme zbavenia sa chemických 
postrekov na verejných priestranstvách sa tak stalo.   

Stavebná, dopravná a environmentálna komisia pod vedením 
poslanca Vladimíra Mokráňa sa podrobnosťami začala ini-

ciatívne zaoberať už začiatkom februára. Nezávisle od toho po-
slanec Radovan Jenčík na marcovom zastupiteľstve navrhol, 
aby MZ zaviazalo starostku pripojiť sa k tejto iniciatíve, čo 
všetci poslanci jednoznačne odsúhlasili. Vôľa teda bola na 
všetkých stranách. 
 
O čo ide 
Rusovce doteraz používali na priestranstvách, o ktoré sa starajú, 
dva druhy postreku. Jeden je širokospektrálny herbicíd, založený 
na účinnej látke glyfosát, ktorý je podľa WHO a jeho inštitútu 
pre výskum rakoviny označovaný za pravdepodobný karcinogén. 
Táto látka je veľkým problémom diskutovaným na celosvetovej 
úrovni, aj Európska komisia ju odporučila v EÚ okamžite zaká-
zať. Vo viacerých krajinách aj zakázaný je – napríklad v susednom 
Rakúsku. U nás sa používal na likvidáciu buriny pri chodníkoch 
a cestách. Alternatívou je mechanické alebo termické odstraňo-
vanie buriny. 
Samostatnou problematikou je futbalové ihrisko. Tam sa používa 
selektívny herbicíd na dvojklíčnolisté rastliny, toxický pre vodné 
organizmy. Používa sa proti ďateline, ktorú nie je možné 
likvidovať inak, nie však pričasto – len na miestach a v čase, 
keď ďatelina prerastá. Keďže na tento prostriedok neexistuje 
zmysluplná alternatíva a nejde o veľké množstvá prípravku, fut-
balové ihrisko sme sa rozhodli do zón bez pesticídov nezaradiť. 
Po konzultáciách so zainteresovanými a hľadaní alternatív 
starostka napokon v júni podpísala zmluvu s OZ Zóny bez pes-
ticídov, v ktorej sa zaväzuje prestať používať pesticídy na 
všetkých verejných priestranstvách okrem futbalového ihriska.  
 
O čo, naopak, nejde 
Zóny bez pesticídov neregulujú používanie chemických prípravkov 
v záhradách občanov. Týkajú sa len verejných priestorov, o ktoré 
sa stará úrad. Radi by sme povzbudili všetkých občanov, aby 
obmedzili používanie látok, ktoré škodia prírode aj ľuďom. 
Rozhodnutie je však na nich.  
MČ tiež nemá dosah na používanie prípravkov družstvom PD 
Dunaj. Tam kompetencie MČ nesiahajú: dosiahnutie bezche-
mického poľnohospodárstva je otázka omnoho zložitejšia. 
 
Aký to má zmysel 
Napriek obmedzeniam tohto kroku našej MČ má zaradenie 
medzi zóny bez pesticídov zmysel. Vylúčenie používania poten-
ciálne karcinogénnej látky má dosah na zdravie nás všetkých aj 
iných živých tvorov. Má to však aj iný rozmer: naša MČ je 
prvou mestskou časťou Bratislavy, ktorá sa podujala na tento 
krok, a my dúfame, že budeme slúžiť ako príklad aj iným.  
A to je tiež dobrá správa: doteraz naša MČ nerobila v otázkach 
ekológie nič. Dnes sa, naopak, stávame lídrom v šetrnom 
prístupe k prírode. 

 (red.)

ZELENÁ  
nie je jednofarebná  

Naša mestská časť sa stáva zelenšou. Zóny bez pesticídov, 
pripravované výsadby stromov, vytvorenie koncepčného 

dokumentu starostlivosti o zeleň a náhradných výsadieb – 
to sú stále len prvé lastovičky.  

Zelenšia však nemusí nutne znamenať jednofarebná. Naopak. Budúci 
rok chce MČ zaviesť nový prvok na plochách verejnej zelene: biodi-

verzitné, tzv. kvitnúce lúky. Rusovce sa tak pridajú k mestám a obciam, 
v ktorých sa o zeleň bude starať spôsobom, ktorý zachováva druhovú 
rozmanitosť rastlín a živočíchov. Keďže klíma sa mení a mestské trávniky 
vysychajú, alternatívou sú práve kvitnúce záhony. Lepšie zvládajú aj 
vysoké teploty, nestrácajú schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu a napomáhajú 
ochladzovaniu okolitého prostredia. Stávajú sa útočiskom pre rôzne ope-
ľovače a hmyz, ktorí v nízko kosených trávnikoch neprežije.   
 
Nový trend 
Kvitnúce lúky sú novým vznikajúcim trendom v záhradníctve. Keď sa 
podaria, predstavujú oku lahodiace pestrofarebné koberce lúčnych kvetov. 
Na rozdiel od bežného anglického trávnika sú oázou biodiverzity, v ktorej 
môže rásť až 400 druhov kvitnúcich rastlín. Avšak je potrebné poznať aj 
druhú stránku veci. Ani kvitnúce lúky nekvitnú po celý rok, a v niektorých 
obdobiach môžu na niekoho pôsobiť neupravene. Nečakajte teda záhony 
tulipánov. Tieto lúky sú v urbanizovanom prostredí netypické, ale sú pri-
rodzenejšie a predstavujú nový, zaujímavý prvok krajinnej architektúry. 
 
Cenné úspory 
V nemalej miere môže obec vďaka kvitnúcim lúkam ušetriť. Ako na 
kosení, keďže kvitnúce lúky sa kosia 1- až 2-krát do roka, tak aj na 
stočnom, pretože každá voda, ktorá spadne na spevnené plochy, ide do 
kanalizácie, kde obec musí platiť stočné.  Počkajme si na ne – kde 
presne budú, ešte nie je jasné. Ich návrh bude súčasťou spomínaného do-
kumentu starostlivosti o zeleň, ale ak máte nápady, kde by sa hodili, 
oslovte MÚ. 

KATARÍNA ZJAVKOVÁ 
Foto: Zuzana Hudeková
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Pripravme sa na zmenu klímy 
 

Verím, že si plnými dúškami užívate leto. V záhrade, na výlete či dovolenke sa to dá vydržať. Ale v práci je to niekedy na nevydržanie. Áno, 
leto býva čoraz teplejšie a suchšie. Do toho prichádzajú stále častejšie prudké zmeny počasia, čo je dôsledok zmeny klímy, ktorej sme 

svedkami. Podľa najnovších výskumov bude v Bratislave v roku 2050 podobná klíma ako v austrálskej Camberre. To znamená, že sa u nás 
bude dariť viacerým exotickým rastlinám aj živočíchom. Je to až nepredstaviteľné, ale veľmi pravdepodobné a musíme sa na to pripraviť. 
Magistrát aj preto pripravuje materiál pre adaptáciu mesta na zmenu klímy. Ten bude obsahovať návrhy na masívnu výsadbu zelene, návrhy na 
zmeny povrchov komunikácií, ale aj fasád budov a iné. Venujeme sa tiež téme zadržiavania dažďovej vody, recyklácii pitnej vody a podobne. Už 

len pri pomyslení, že splachujeme a umývame autá pitnou vodou, je azda každému jasné, že to nie je celkom v poriadku. V Bratislave máme najkvalitnejšiu pitnú vodu v strednej Európe 
a stále jej máme dostatok, lenže dokedy? Generácie pred nami sa nikdy nemuseli zaoberať podobnými otázkami a asi ani my by sme nemuseli, ale ak máme aspoň štipku zodpovednosti, 
minimálne k našej nadchádzajúcej generácii, mali by sme tieto témy brať vážne. 
Aj naša mestská časť sa pustila do komplexného plánu výsadby a údržby zelene, čomu sa veľmi teším a verím, že ho časom rozpracujeme aj o témy, ako sú odvodňovanie komunikácií, 
zadržiavanie dažďovej vody, recyklácia vody, zavlažovanie a s tým spojená druhová výsadba v jednotlivých častiach Rusoviec, ktorá bude tiež reflektovať na zmenu klímy. 
Zamestnanci magistrátu mi nedávno potvrdili, že do konca augusta by sa malo začať s opravou zostávajúcej časti chodníka na Balkánskej ulici pri Gaštanovej aleji. Som rád, že primátor 
Matúš Vallo plní priority aj poslancom za malé MČ. Pri tomto projekte budem presadzovať, aby na novovzniknutých zelených plochách mesto zabezpečilo novú výsadbu v súlade s už 
spomínaným akčným plánom adaptácie na zmeny klímy. 
A ešte jedna dobrá správa: aktuálne prebieha výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie telocvične v ZŠ s MŠ, o ktorej som písal v ostatnom vydaní Rusovských novín. Stavebné práce 
sú naplánované už na priebeh augusta a vynovená telocvičňa by mala byť hotová najneskôr do konca tohto septembra. Naše deti teda budú už túto zimu v novej a kvalitnejšej telocvični. 
No a celkom na záver sa ešte vrátim k mojim úvodným slovám, a teda, nech budete kdekoľvek, prajem vám pekný zvyšok leta. Užite si ho, pretože je to dôležité. 

RADOVAN JENČÍK, miestny a mestský poslanec

AKTIVITY NÁŠHO MESTSKÉHO POSLANCA 

V rozprávkach existovali príbehy s čarov-
nou krištáľovou guľou. Odpovedala na 

rôzne zvedavé otázky, záhady a spĺňala 
okamžite všetky túžby. Čarovanie nezna-
mená nič iné, ako okamžite uskutočniť pria-
nie človeka. Digitálna technológia kráča 
v stopách čarovania. Počítač nám okamžite 
odpovie takmer na všetko, poukazuje, čo sa 
len trochu dá, vyrieši a okamžite splní naše 
prianie. Konzument má dvadsaťštyri hodín 
denne k dispozícii ponuky: „dodáme teraz, 
ihneď, okamžite“. A kuriérskych áut sa po 
svete naháňa čoraz viac. 
 

DRAHÝ NÁVRAT domov

Návrat k prírode 
Možno preto z tohto kolotoča a „podivnej 
komédie“ uteká veľa ľudí do prírody, 
k vode, na kopce. Robí nám to zjavne 
dobre a stávame sa lepšími. Aj na sloven-
ských horách sa v určitej nadmorskej 
výške zdravia navzájom všetci. Všetky ná-
boženstvá poznajú obrazy kopcov, morí aj 
oceánov, kde bol človek bližšie aj Pánu 
Bohu. V Starom zákone Mojžiš stretáva 
Boha na vrchu Sinaj. A grécki bohovia síd-
lili na hore Olymp. Na oceánoch, horách 
a v prírode je to o inom než kupovať a pre-

dávať. Človek je bližšie k sebe, prírode, 
iným a svojmu Stvoriteľovi. Vystupuje do 
výšok, ktoré voňajú tajomstvom. Albert 
Einstein povedal, že jestvujú len dve 
formy ako prežívať svoj život. Buď tak, 
ako keby nejestvoval žiaden zázrak, alebo 
tak, že sa nám zdá byť zázrakom všetko. 
Žiť, aby sme boli, je viac, než len žiť, aby 
sme mali. A to, že sme, nie je vďaka nám, 
ale Niekomu, kto toto všetko stvoril, aj 
nás. Bolo veľa jednotlivcov, ktorí sa v ži-
vote vyznamenali, lebo službu svetu, 
ľuďom, odvodzovali od vďačnosti a lásky 
k Bohu.  
 
Buďme k sebe ohľaduplnejší 
V nedeľu 28. júla 2019 po sv. omši sme 
v Rusovciach požehnali vozidlá na parko-
visku pred SĽUK-om. Stále sme v rukách 

Božích, ale za volantom a pri dnešnej pre-
mávke azda ešte väčšmi. Nie je samozrej-
mosťou prísť domov zdravý po stovkách, 
ak nie tisíckach kilometrov. Chceme si pri-
pomenúť, že aj tu sa denne pohybujeme 
v tajomstve. Prečo niekto áno, iný nie? Ha-
varoval druhý a nie ja? Pripomenúť si krát-
kou modlitbou a požehnaním, že za iných 
sme zodpovední často my, kultúra ohľadu-
plnosti závisí aj od nás a Božiu ochranu 
a požehnanie potrebujeme všetci. Aby sme 
aj po dlhých cestách mohli slúžiť blížnym, 
verejnému dobru a vo vďačnosti k Bohu 
žiť svoj život.   
 

 
JÚLIUS MARIÁN PRACHÁR,  

rímskokatolícky farár 
Foto: archív

Dávnejšie som čítal výrok českého autora, že ľudia tu na Zemi hrajú takú 
podivnú komédiu, až anjeli na nebi „propukají v pláč“. Viacerí si berú na 

mušku správanie postmoderného človeka. Napríklad  sa im zdá, že sa vracia 
do rozprávkového sveta, čo by znamenalo návrat do detinstva. 

Z NAŠEJ FARNOSTI



Opravená lávka pri náučnom 
chodníku  

Lávka pri náučnom chodní-
ku, ktorá bola už dlhší čas 

v zlom technickom stave, je 
opravená. Pôvodná drevená kon-
štrukcia lávky predstavovala za 
mokrého počasia nebezpečen-
stvo pre občanov a návštevníkov. 
Z tohto dôvodu sa vymenili po-
lámané a prehnité dosky, ako 
aj drevené držadlá a na existu-
júcu drevenú konštrukciu sa 
osadila vodovzdorná a protišmy -

ková preglejka. Opravou sa významne zabezpečila a zvýšila bezpečnosť pre občanov 
a návštevníkov Rusoviec a predĺžila sa nielen ochrana, ale aj životnosť lávky. Oprava bola fi-
nancovaná z rozpočtu MČ a stála 1 554 eur. Naše poďakovanie patrí m. p. RUSEKO 
a stolárstvu Jozef Löffler.
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SENIOROV NEODRADILI 
ani horúčavy

Napriek nebezpečným vysokým 
teplotám sa v polovici júla 

v kultúrnej sále nášho MÚ krátko 
po poludní stretlo asi sedemdesiat 

seniorov z pozvaných 168 jubi-
lantov, ktorí v prvom polroku 2019 

oslávili 70 a viac rokov. 

Najstaršou seniorkou tejto skupiny 
je 95-ročná Rusovčanka. Všetkých 

veľmi srdečne priví-
tala starostka Lucia 
Tuleková Henčelová, 
ktorá s humorom se-
be vlastným prečítala 
mená prítomných aj 
s vekom a nezabudla 
dodať, že nikto na tie roky  nevyzerá. Na-
sledoval program, ktorý s úctou a láskou 
pripravili deti zo súkromnej ZUŠ pod 
vedením  Jarmily Gajdošechovej a jej 
syna. Seniori si pozorne vypočuli aj špe-

ciálne pre nich pripravenú prednášku ka-
pitánky Grísovej o bezpečnosti a nových 
nebezpečných metódach podvodníkov, 
pred ktorými sa treba chrániť a nestrácať 

ostražitosť. 
Stretnutie sa neobiš-
lo bez malého ob-
čerstvenia, seniori 
dostali darček a kaž-
dý odchádzal s nád-
hernou gladiolou – 

sponzorským darom od Eriky Kovácsovej. 
Všetkým, ktorí spríjemnili našim seniorom 
popoludnie, patrí veľké poďakovanie.  
 

Text a foto: MÁRIA JAJCAJOVÁ, MÚ

PROJEKTY 
MESTSKEJ ČASTI

Nový oporný múr   

Mestská časť realizovala projekt Oporný múr vďaka finančnej podpore Slovenského fut-
balového zväzu (SFZ) v rámci projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej in -

fraštruktúry. Finančné prostriedky na projekt pridelila SFZ vláda Slovenskej republiky 
 prostredníctvom Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. V rámci rozdelenia finanč-
ných príspevkov v projekte SFZ 
nám bola pridelená dotácia vo 
výške 14-tisíc eur na realizáciu 
110-metrov dlhého múra, ktorá 
však nepokryla celkové náklady 
na výstavbu. 
Cieľom projektu bolo vybudo-

vanie oporného múra pozdĺž futbalového ihriska, ktorý spevní svah a zaistí ho proti 
zosuvom, výrazne zvýši bezpečnosť športovcov na ihrisku a okrem bezpečnostnej funkcie 
bude slúžiť aj ako oplotenie areálu od cesty I/2. Do budúcnosti plánujeme realizáciu 
oplotenia, ktoré areál uzatvorí. 
Celé dielo sa zrealizovalo v celkovej sume 28 735,13 eura, zvyšná časť sumy nad 14-tisíc eur 
zo získanej dotácie od SFZ bola financovaná z rozpočtu MČ. 

ALEXANDER KITANOVIČ, MÚ, foto: autor a RUSEKO, m. p.

Pracovníci  m. p. 
RUSEKO v súčinnosti 
so subdodávateľom 
vymenili a vystužili 

pochôdznu plochu 
lávky v lesoparku

Cieľom projektu je doplnenie vybavenia komunitnej infraštruktúry v našej mestskej 
časti, ktorej súčasťou je detské ihrisko na Gerulatskej ulici. V Rusovciach máme totiž 
len málo verejných priestorov, ktoré by mohli využívať rodičia s deťmi, napriek tomu, 

že ide o rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúcu mestskú časť. 
Detské ihrisko už 
v súčasnosti obsahuje 
hracie prvky, ktoré 
plánujeme doplniť 
o dve vahadlové hoj-
dačky a jednu hoj-
dačku s pružinou. Sú-
časťou projektu je aj 
úprava dopadovej plochy pod hojdačkami a inštalovanie dvoch setov detských sedení, ktoré 
budú osadené na už zrezané stromy v areáli detského ihriska. 

MARTINA ZUBERSKÁ, prednostka MÚ, foto: Palo Mokráň

REVITALIZÁCIA  
detského ihriska Gerulatská

Do úpravy detského ihriska plánujeme zapojiť aj vás – 
rodičov detí, ktoré toto ihrisko navštevujú, aby sme naplnili 
občiansky a komunitný rozmer projektu. Poprosili by sme vás 
o pomoc pri úprave dopadovej plochy pod nové hojdačky, ako 
aj pri osádzaní detského sedenia (detské sedenie bude 
pozostávať z dvoch stolov a šiestich stoličiek ku každému 
stolu). O termíne realizácie projektu vás budeme informovať.

Dobrá správa pre našich najmenších: rozšíria sa možnosti na hranie aj 
športovanie.  Mestská časť Bratislava-Rusovce bola totiž úspešná pri podaní 
projektu Revitalizácia detského ihriska Gerulatská v rámci participatívneho 

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 2019, a tak sa môžeme tešiť na 
ďalšie nové a najmä bezpečné prvky na tomto ihrisku. 

Máme nové  
HASIČSKÉ  
VOZIDLO  

V júli sa „flotila“ zásahových vozidiel Dobrovoľného hasičského zboru Rusovce rozšírila 
o ďalšieho člena. Mestskej časti bolo pridelené novučičké vozidlo IVECO DAILY 4 x 2 

pre potreby DHZ – hasičskej jednotky (DHZO). 
Zásahové vozidlo s plnou výbavou určené pre 1 + 5 osôb má nádrž 700 litrov a čerpadlo 
Magirus. Toto zásahové vozidlo bude využívané predovšetkým v intraviláne MČ na technické 
zásahy a pomoc občanom – požiare menšieho rozsahu, orezávanie stromov, likvidáciu 
bodavého hmyzu, prvú pomoc a podobne, no aj na dopravu na súťaže. 
Pridelenie vozidla je výsledkom dobrej spolupráce s profesionálnymi hasičmi, veď naša 
zásahová jednotka je jednou z troch v Bratislave, ktoré sú zaradené v kategórii A a v tomto 
roku zasahovali už štrnásťkrát.  

Text a foto: VIKTOR CHALÁS 

RODIČIA, ZAPOJTE SA!



Stretli sme sa na krásnej vernisáži 
v bratislavskom Ružinove. Inšpiratívne priestory 

Café Gallery  doslova ozdobili jej 
nenapodobiteľné obrazy. Každý namaľovaný 

s citom, láskou a nehou. Sú síce abstraktné, no 
pozorný obdivovateľ si v nich nájde to svoje. 

Podobne ako milovníci umenia v Kuvajte, kde 
práve  teraz Rusovčanka Katarína Vidrová 

vystavuje, či v Odese alebo Kyjeve, kam 
prezentácie pripravuje. No a zvedaví sú aj 
v Argentíne, kam onedlho poputuje desať 

obrovských plátien.  Požiadali sme ju o rozhovor. 
 
Napriek tomu, že ste výtvarné umenie neštudovali, odborníci 
vyzdvihujú váš prirodzený talent, citlivé vnímanie sveta aj 
ľudskej duše.  Nie sú to len slová, za všetko hovoria 
ocenenia, azda najvzácnejšie sú cena kritiky a TOP cena 
z talianskej Ligurie (2018) a tohtoročná cena z medziná-
rodnej výstavy Premio internationale d´arte premoi cittá 
di Montecosaro.  
Taliansko možno považovať za mekku výtvarného umenia, 
získať ocenenia práve tu je pre každého výtvarníka veľké 
uznanie. Veľmi  si  vážim najmä to, že sa moje diela 
páčia, a začala som aj spolupracovať s talianskymi galé-
riami. Každý rok sa zúčastňujem medzinárodných work -
shopov, spomeniem jeden každoročný  v Prachaticiach 
v ČR. Vlani sme maľovali na tému  J. Nepomuk Neumann, 
ktorý bol  roku 1977 vyhlásený za svätého.  Workshop 
sa končí vernisážou a vyhlásením poradia diel zúčastnených 
umelcov. Bola som veľmi poctená, keď môj obraz ohod-
notili na 1. mieste. Spolu s ďalšími dielami bol v Ríme 
v Kostole sv. Alfonsa v apríli 2019 požehnaný.   
 
Ste známa tým, že rada obdarúvate, venujete sa charite, vaše 
obrazy visia v nemocniciach, pomáhajú chorým deťom aj starším. 
Charita je mojou súčasťou,  dovolím si trošku sebecky povedať, že darovanie pomáha aj 
mne. Veľmi sa teším, keď  obrazom prispejem na liečbu chorého dieťatka alebo urobím 
radosť ďalším pacientom. Mám príjemný zážitok s jednou milou paňou, onkologickou pa-
cientkou, ktorá mi povedala: „Pani Katka, vďaka vášmu obrazu pijem svoj bylinkový čaj 
ako najlepšiu kávu, ktorú mám zakázanú.“ Mala som v očiach slzy, keď som zistila, že 
z tejto pacientky vyžarovala sila aj vďaka môjmu dielu. 
 
Nechceli by ste zostať len pri darúvaní obrazov, máte ambície v  liečení umením – v Art  
Terapii. 
Áno, chcela by som posunúť vplyv maľovania a prostredníctvom kurzov osloviť ženy, 
ktoré sa cítia smutné, majú problémy, žijú samy, hľadajú sebavedomie, pokoj  a podobne, 
aby si štetec s farbami chytili a okúsili šťastie podobne ako ja – totiž, keď maľujem, som 
šťastná. Vraj farby a tvary na papieri vedia veľmi veľa vypovedať. Rovnako by som rada 
pracovala s deťmi a mladými ľuďmi z Rusoviec a okolia, podchytila talenty, lebo každý 
v sebe niečo má, len to treba odhaliť a podporiť. Samozrejme, z každého nebude umelec, 
no to šťastie z tvorby môže zažiť každý. 
 
Názvy vašich výstav sú veľmi poetické. Ste taká jemná duša? 
Áno,  jemné a romantické veci sú mi veľmi blízke. Citlivo reagujem na všetko vôkol. 
Napríklad keď mi zomrela mamička, s čím som sa dlho vyrovnávala, pomáhali mi anjeli, 
hviezdy, nebo, nekonečno a podobné témy, ktoré som vtedy maľovala. Vďaka nim som 
prekonala ťažké obdobie. Konám a aj maľujem tak, ako cítim. Okrem maľovania od 
mladosti píšem poéziu,  takže aj tu sa prejavuje poetická duša. Dokonca by som rada svoje 
verše vydala, dúfam, že sa mi to podarí. 
 

Viaceré vaše obrazy nemajú pomenovanie. Prečo? 
Chcem dať priestor na prijatie a vnímanie témy obrazu mojim 
pozorovateľom. Nechcem im vnucovať svoj názor, svoje videnie. 
Často je takéto pomenovanie spojené aj s radosťou, tak prečo 

by som mala niekoho o ňu obrať? Ako som už spomínala, moje obrazy sú plné citu, 
emócie a prežívania, tak verím, že každý si ten „svoj“ názov nájde. 
 
Ste Rusovčankou už 32 rokov. Ako sa vám tu žije? 
Veľmi dobre, bývame v „starej časti“ na Hájovej ulici. Odmalička som žila v Ovsišti, žiaľ, 
tamojšie  rodinné domy  museli ustúpiť panelákom, no mňa to stále ťahalo „do dediny“. 
Zhodou okolností som v Ovsišti dostala trojizbový byt v paneláku, zhruba na miestach, 
kde stál aj náš rodičovský dom. Po čase sa túžba po návrate stupňovala – a šťastnou 
náhodou sa nám  podarilo kúpiť dom tu v Rusovciach. Máme záhradku, mám v ňom malý 
ateliér, takže tu som naozaj šťastná. 
 
Vaše obrazy momentálne obdivujú v Kuvajte. Čo ďalšie pripravujete? 
Zamestnáva ma príprava desiatich veľkých obrazov do Argentíny. Pred pár dňami som 
odovzdala desať veľkých formátov do Odesy a Kyjeva. Tento  rok je v tomto smere veľmi 
plodný, asi aj na základe ocenení. Teším sa, lebo  prezentácia v zahraničí je naozaj zadosť -
učinením a veľkou výzvou, pre ktorú musí umelec v danej chvíli urobiť veľmi veľa.   
 
Kedy pripravíte nejakú výstavu aj pre Rusovčanov? 
Kedykoľvek – a naozaj veľmi rada. 

BEATA VRZGULOVÁ, foto: Zdeněk Přibyl a archív K. V.
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KEĎ MAĽUJEM,  SOM ŠŤASTNÁ

Výstava Rusovčanky Kataríny Vidrovej bude v Café Gallery  
na Tomášikovej 10 do 27. septembra  2019.

ROZHOVOR
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Realizovali sme druhýkrát tohto roka zostrih 
živého plota na frekventovanej Balkánskej ulici

Šetrne sme orezali 
suché časti briez pri 

zdravotnom stredisku

Oporný múr na 
futbalovom ihrisku 
sme dozorovali na 

základe poverenia MČ

V rámci projektu Naše mesto sme 
pomáhali pri úprave okolia pri objekte 

miestneho úradu na Vývojovej ulici

Zrekonštruovali sme 
altánok pri cyklotrase na 

Maďarskej ulici

Aj v priebehu chodu 
fontány sa robí 

pravidelná údržba

Opravili a natreli sme 
oplotenie detského ihriska 

na Gerulatskej ulici

RUSEKO INFORMUJE

PROTI ČIERNYM SKLÁDKAM
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Väčší odpad patrí  
NA ZBERNÝ DVOR  

Čierne skládky sú javom a stavom odzrkadľujúcim kultúru a uvedomelosť 
našej spoločnosti. Akékoľvek opustené alebo aj menej opustené miesto 

dokáže „ozdobiť“ produkt ľudského egoizmu v podobe nelegálneho smetiska. 

Niekedy sa nestíhame ani čudovať, čo 
všetko sú ľudia schopní do lesa priniesť. 

Počnúc plastmi, odpadom po veľkom upra-
tovaní až po nábytok a elektrospotrebiče. 
Na ulici máme odpadkové koše, pred byto-
vým domom alebo rodinným dokonca aj 
nádoby na separáciu, tak prečo to odnášame 
do lesa a okolia? Ak si dáme toľkú námahu 
a čas zbaviť sa napríklad sedačky, nie je 
lepším riešením zberný dvor? Vyvstáva tu 
veľké množstvo otázok, ktoré sú spojené 
s ľudskou neznalosťou a nezáujmom.  
Voľne pohodené smeti ohrozujú životné 
prostredie a môžu znečistiť vodu, vzduch 
aj pôdu. Dažďová voda vymýva jedovaté 
látky z odpadu a tieto prenikajú do pôdy. 
Ťažké kovy vo vode sa cez potravinový re-
ťazec dostávajú až do tela človeka. Ak 
skládka začne horieť, môže znečistiť aj 
vzduch. Takýmto spôsobom sa narúša pri-
rodzená biodiverzita krajiny a výsledkom 
sú znečistené ovzdušie, voda, pôda, nekva-
litné potraviny, choroby. Naozaj nám ne-
záleží, v akom prostredí žijeme a aká je 
jeho kvalita? 
Naša snaha o likvidáciu čiernych skládok 
pomáha riešiť problém iba spätne, aj to 
v časovom sklze, pretože kapacity RUSE-

KO, m. p., sú obmedzené – ako personálne, 
tak aj technicky.  
Avšak – čo je ešte dôležitejšie – začnime 
prevenciou,  sami od seba, všímajme si 
okolie, vzdelávajme seba, svoje deti, kamarátov 
a spoločnými silami vytvorme krajšie a zdrav-
šie Rusovce – veď patria nám všetkým. 
 

ZBERNÝ DVOR – otváracie hodiny:  

DECEMBER, JANUÁR a FEBRUÁR  
sobota: 9.00   – 12.00  |  15.00 – 18.00 hod. 

 
MAREC - APRÍL : 

utorok: 15.00 – 18.00  
štvrtok: 15.00 – 18.00  

sobota:  09.00 – 12.00  |  15.00 – 18.00 
 

MÁJ - SEPTEMBER : 
 utorok:  16.00 – 20.00  
 štvrtok:  16.00 – 20.00  

 sobota:  09.00 – 12.00  |  15.00 –20.00 
 

OKTÓBER - NOVEMBER: 
 utorok: 15.00 – 18.00  
 štvrtok: 15.00 – 18.00  

 sobota:  09.00 –12.00  |  15.00 – 18.00 
 

KATARÍNA STRAPCOVÁ, RUSEKO, m. p.


