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Aj my sme sa zapojili  
do TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA 

              2. 11.   sobota 
PETANGOVÝ TURNAJ 

MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO  
Dom záhradkárov

              9. 11.   sobota 
 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD  

Od cintorína

            14. 11.   štvrtok 
DISKUSNÝ VEČER  

ZELEŇ V RUSOVCIACH  
Pastoračné centrum

            17. 11.   nedeľa 
SPOMIENKA  

NA NEŽNÚ REVOLÚCIU  
Námestie pri fontáne

              5. 12.   štvrtok 
MIKULÁŠ  

 Kultúrna sála miestneho úradu

30. 11. – 1. 12.  víkend 
Malá prehliadka 

ochotníckych divadiel BSK  
SĽUK

              7. 12.   sobota 
VIANOČNÁ  

SUSEDSKÁ SOBOTA  
Mufuza pub

POZVÁNKY

Aj my si uvedomujeme, ako veľmi je pocit spolupa-
tričnosti, pomoci, či angažovania sa v komunite 

potrebné šíriť v dnešnej dobe. Preto sa aj naša mestská 
časť rozhodla zapojiť do akcie Týždeň dobrovoľníctva 
v Bratislave (16. – 22. septembra 
2019). Vo štvrtok 19. septembra sa 
zamestnanci spoločnosti Dell a nášho 
miestneho úradu chytili náradia a osta-
la po nich vyčistená Gaštanová aleja, 
námestie aj ostrovčeky na Kovácsovej 
ulici. V sobotu zasa skupina dobro-
voľníkov  spomedzi  našich občanov 
vyzbierala v okolí Rusovských jazier 
množstvo odpadkov, ktoré tu zostali 
po letných nezodpovedných návštev-
níkoch.  

Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a prispeli 
k tomu, že je naše okolie zasa o čosi krajšie. 

LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ 
Foto: archív

Dobrovoľníctvo má v našich dejinách trvalé miesto už veľmi dlho. Predpokladá sa,  
že jeho základ vychádza z kresťanskej filozofie, ktorá už v prvopočiatkoch  vzniku hlásala ako nosnú 

myšlienku pomoc blížnemu a núdznemu. Časom sa rozmach dobrovoľníctva spájal hlavne 
s priemyselnou revolúciou, ktorá azda najvýraznejšie priniesla do spoločnosti okrem množstva 

pozitív aj výrazné majetkové rozdiely. 
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Z rokovaní poslancov  
miestneho zastupiteľstva 
 
 
3. september 2019 
V septembri poslanci prerokúvali kom-
promisné riešenie, na ktorom sa dohodli 
obyvatelia Mínešskej ulice a ich OZ 
Krajšie Rusovce s majiteľmi stavebných 
pozemkov oproti nim. Kompromisné 
riešenie spočívalo v posunutí budúcej 
príjazdovej cesty k stavebným pozem-
kom tak, aby ostal zachovaný mierne 
zúžený jedlý parčík a detské ihrisko 
a zároveň aby vznikol dostatočný prie-
stor na vybudovanie cesty, ktorá by 
čiastočne ukrojila zo stavebných po-
zemkov. Tento kompromis sa podarilo 
vyrokovať za účasti vedenia obce a bol 
odsúhlasený aj magistrátom. Poslanci 
R. Jenčík, F. Lošonský a V. Vandraše-
ková kritizovali vyrokované riešenie. 
Nakoniec p. Vandrášeková navrhla, 
aby sa obec pokúsila tento pozemok 
predať, a to nielen časť určenú na 
cestu, ale aj časť určenú na jedlý parčík, 
formou vyhlásenia verejnej obchodnej 
súťaže. Tento návrh poslanci V. Van-
drášeková, F. Lošonský, R. Jenčík, 
P. Filaga, J. Karácsony aj odhlasovali, 
proti boli poslanci R. Kalmár a K. Zjav-
ková. Poslanec V. Mokráň sa zdržal 
hlasovania. 
Poslanci schválili aj nové pravidlá par-
ticipatívneho rozpočtu, ktoré uverejňu-
jeme v týchto novinách na inom mieste. 
Za návrh hlasovali R. Kalmár, K. Zjav-
ková, V. Mokráň, J. Karácsony a P. Fi-
laga. Zdržali sa R. Jenčík, F. Lošonský 
a V. Vandrášeková. 

PALO MOKRÁŇ 
(Video zo zasadnutia si môžete pozrieť 
na FB mestskej časti: https://www.fa-
cebook.com/pg/MestskaCastBratisla-
vaRusovce/videos) 
 
Jesenná deratizácia  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava upozorňuje na povinnosť vy-
konať preventívnu celoplošnú jesennú 
deratizáciu na území všetkých obcí Bra-
tislavského samosprávneho kraja v ob-
dobí od  1. 10. do 30. 11. 2019: 
I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch 
a na verejných priestranstvách v správe 
alebo majetku obcí; 
II) fyzické osoby – podnikatelia a práv-
nické osoby vykonajú deratizáciu v ich 
alebo nimi spravovaných objektoch, 
kanalizačných a kolektorových rozvo-
doch a areáloch určených na podnikanie 
a bývanie vrátane objektov školských, 
zdravotníckych, športovo-rekreačných 
a telovýchovných zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, bytových a poly-
funkčných domov, skladov a skládok 
odpadov výlučne prostredníctvom firiem 
oprávnených na profesionálne vykoná-
vanie regulácie živočíšnych škodcov; 
III) fyzické osoby – občania vykonajú 
deratizáciu na pozemkoch a v objektoch 

MÚ informuje

Pokračovanie na strane 4

Žiaci našej základnej a materskej školy majú k dispozícii 
modernejšiu telocvičňu. Intenzívne využívanie sa 
podpísalo na jej stave. Konečne sa po päťdesiatich 

rokoch dočkala  prvej komplexnej rekonštrukcie 
vnútorných priestorov. Vynovená telocvičňa je 

bezpečnejšia a komfortnejšia, spĺňa potreby v oblasti 
telesnej a športovej výchovy.

30 rokov od Nežnej revolúcie 
 

Zaspomínajme si spoločne 
Isto aj mnohí z vás, milé Rusovčanky a Rusovčania, „štrngali“  kľúčmi v centre Bratislavy v mrazivom novembri 1989. 

Odvtedy uplynulo neuveriteľných tridsať rokov  – a to si zaslúži spomienku. 
Prijmite pozvanie na naše námestie pri fontáne v nedeľu podvečer 

 

17. novembra 2019. 
 

Budeme radi, ak ešte predtým našu spomienkovú slávnosť podporíte okrem účasti aj napr. fotografiou, plagátom, 
transparentom či iným symbolickým  predmetom z toho obdobia. Pošlite ho do 15. novembra 2019  

na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk, resp. osobne doručte na miestny úrad.  Radi by sme pre vás pripravili 
z tejto zbierky fotoreportáž.  Všetkým vopred veľká vďaka za podporu. 

 
                                                        PS. Nezabudnite si na námestie priniesť kľúče.                                             (RED.)

V rámci stavebných úprav sa zrekonštruoval interiér teloc-
vične a náraďovne. Rekonštrukčné práce zahŕňali položenie 

novej podlahovej športovej krytiny, realizáciu nového dreveného 
obkladu vrátane podkonštrukcie po obvode telocvične a vy-
budovanie nových vykurovacích telies a rozvodov, ktoré sú 
umiestnené za obkladom. Pre zvýšenie hospodárnosti vyku-
rovania cvičebného priestoru a zlepšenie vnútornej klímy 
a telesnej pohody sa vybudoval nový aktívny vetrací systém. 
Na novovytvorenej podlahe sa vyznačili čiary pre basketbal 

ŠKOLÁCI MAJÚ  
zrekonštruovanú  
TELOCVIČŇU

a volejbal. Zo stien sa odstránili všetky staré oceľové prvky 
a konštrukcie. Celá hala vrátane náraďovne a kovových prvkov 
na cvičenie je nanovo vymaľovaná.  
 
Modernizácia 
Tento priestor slúži počas dňa na vyučovanie telesnej výchovy, 
v poobedných hodinách zase na tréningy a športovú záujmovú 
činnosť. Úprava  vybavenia telocvične zahŕňala osadenie nových 
basketbalových košov s možnosťou regulácie výšky obruče 
a skladania k stene, ako aj umiestnenie jedného páru hádzanár-
skych bránok, ktoré sú  uchytené o stenu tiež s možnosťou skla-
dania k nej, čím sa dosiahlo zväčšenie cvičebného priestoru. 
 
Financovanie 
Projekt rekonštrukcie bol spolufinancovaný v rámci dotácie 
z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislavy, zvyšná časť diela bola finan-
covaná z rozpočtu mestskej časti. Realizáciou projektu sa vý-
razne zlepšili podmienky na výchovno-vzdelávací proces v ob-
lasti telesnej a športovej výchovy. Zabezpečila sa úprava a re-
konštrukcia cvičebného priestoru. Odstránil sa zlý technický 
stav, zvýšil sa komfort pre žiakov aj učiteľov pri vyučovacom 
procese a vytvorilo sa nové estetické a bezpečné miesto. 
Veríme, že našim deťom sa bude vo vynovených priestoroch 
lepšie  cvičiť a že táto rekonštrukcia celkovo zvýši záujem 
o športovanie v našej mestskej časti. 

Text a foto: ALEXANDER KITANOVIČ, MÚ

Nová športová podlahová krytina.

Vynovenie neminulo ani strop

Príprava na  montáž nových vykurovacích telies 
a dreveného obkladu po celom obvode telocvične
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Milé Rusovčanky,  
milí Rusovčania, 
 
napriek predpove-
diam o babom lete 
sa nám uplynulé dni 
akosi rýchlejšie ochla-
dzujú. S príchodom 
jesene sme brány na-
šej školy a škôlky 
otvorili novým žiači-
kom, ale aj „nešťas t -
nej“ téme stravova-
nia. Plne si uvedomujem rozhorčenie rodičov nad 
spôsobom výpočtu a výškou príspevku za stravovanie 
v školskej jedálni. Ako som nedávno avizovala a otvorene 
k tejto situácii informovala, „obedy zadarmo“ neexistujú. 
Nie preto, že by sme nechceli, ale preto, že ekonomické 
fakty to nedovolia.  
Neprestajne sme sa snažili a snažíme poukazovať na 
exaktné výpočty, ktoré vychádzajú z faktu, že v cenot-
vorbe obedov sa v Rusovciach roky nič neurobilo, až 
situácia zašla tam, kde je dnes. Rada školy aj napriek 
tomu odporučila prijať uznesenie, že sa schválené 
predmetné VZN mestskej časti má podať na prešetrenie 
na prokuratúru a zároveň podať podnet na detskú 
ombudsmanku za znevýhodnenie a diskrimináciu ru-
sovských detí oproti zvyšku Slovenska. Rozhodnutie 
rešpektujem, aj keď s ním nesúhlasím, a všade, kde 
bude potrebné, budú doložené argumenty, ktoré som 
zodpovedne a verejne prezentovala. Mestská časť preto 
opätovne požiada nadriadený úrad o metodické usmer-
nenie využitia dotácie štátu na stravovanie. Naším zá-
merom je skutočne prispievať deťom na obedy tak, 
ako nám to ukladajú kompetencie, a tak, aby nevznikali 
nálady o tom, že sú deti o niečo ukrátené.  
Tému citlivo vnímam, ale pre  jej senzibilitu (ľudskú, 
ale aj politickú) sa nebudem, ako moji predchodcovia, 
pred ňou skrývať. Fakty jasne hovoria a Rusovčania 
musia vedieť, že cena obedov sa u nás nezdvíhala od 
roku 2012. Áno, ľúbivé a pohodlné riešenie. Dnes je 
stav financovania školských zariadení zo strany mestskej 
časti na úrovni takmer 73 % všetkých príjmov z podie-
lových daní, ktoré nám do Rusoviec mesto vypláca. 
Chcem (a nikdy som netvrdila opak) vychádzať 
rodičom v ústrety. Na druhej strane však tiež platí, že 
to všetko sa dá, podobne ako pri každej inej činnosti, 
ktorú zabezpečujeme, len a len do výšky objemu dis-
ponibilných zdrojov.  
Neotočila som sa chrbtom zodpovednosti o tomto ho-
voriť. Spoločne s ekonómom sme niekoľkokrát vysve-
tľovali verejnosti naše argumenty a priamo sme odpo-
vedali na otázky rodičov, ako aj členov Rady školy. 
Verte, že nebolo jednoduché postaviť sa pred vás 
s takou nepríjemnou témou. Aj takéto stretnutia však 
k riadeniu obce patria a ja som za ne vďačná, pretože 
mi umožňujú reflektovať na nálady Rusovčanov a po-
staviť sa k nim zodpovedne. Uvedomujem si, že niek-
torých z vás naša argumentácia nepresvedčila, ale ui-
sťujem vás, že o to väčšmi sa budeme usilovať priblížiť 
vám naše rozhodnutia pri spravovaní verejných financií.  
Prajem všetkým jeseň plnú farieb ☺. 
 

LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ

Z DENNÍKA STAROSTKY

O čo ide?  
Nové pravidlá participatívneho rozpočtu zjedno-
dušujú vaše zapojenie. Nemusíte vypracúvať projekt, 
stačí váš nápad, myšlienka. Môže to byť niečo, čo 
sa dá vybudovať, môže to byť športová aktivita, 
kultúrna udalosť… Stačí, aby to slúžilo všetkým.  
Ako to má vyzerať? 
Nič nie je jednoduchšie. Nápad môže byť jedna 
veta, obrázok, linka z internetu… Vašej fantázii sa 
medze nekladú.  
Kam mám nápad poslať? 
Mailom na participacia@bratislava-rusovce.sk alebo 
osobne na úrade. 
 

Dokedy? 
Svoje nápady posielajte do 15. novembra 2019.  
Čo bude nasledovať? 
Ďalší postup bude závisieť od toho, či chcete byť 
realizátorom projektu. Ak áno, môžete myšlienku 
dopracovať na projekt. S tým vám bude vedieť po-
môcť pracovná skupina vytvorená na tento účel. 
Alebo necháte nápad v podobe myšlienky, ktorej 
sa môže chopiť iný nositeľ. V každom prípade 
vám budeme vďační – Rusovce potrebujú práve 
vaše nápady. 

 
(RED.)

Opäť vydarený  

DEŇ RUSOVIEC 2019 
 

Aj tento rok mala tradičná rusovská akcia Deň Rusoviec bohatý program 
a zavítalo na ňu veľké množstvo návštevníkov. Tohtoročné  podujatie 

bolo rozšírené o detskú 
zónu s planetáriom, náv -
števníci sa mohli ob-
čerstviť v bohatej gastro 
zóne a v informačnom 
stánku mes tskej časti si 
mohli nechať nainštalovať novú informačnú aplikáciu SOM 
Rusovce. Stánok D4R7 im zasa ponúkol informácie o aktuálnom 
stave a plánoch výstavby obchvatu Bratislavy. V programe vy-
stúpili DFS Gerulata, deti zo Súkromnej ZUŠ Balkánska, ta-
nečná skupina B-Swing, Druhá doma, Kmeťoband, Igor Kme-
ťo ml. a Suvereno. Vatru tradične zapálil p. Veselovský.  
Ďakujeme pracovníkom miestneho úradu a miestneho 
podniku Ruseko, dobrovoľníkom, účinkujúcim, našim 
hasičom, policajnej hliadke, BKIS, Bratislavskému samo-
správnemu kraju, Veľvyslanectvu Japonska v SR a Konzorciu 
D4R7, že Deň Rusoviec 2019 prebehol v príjemnom a po-
hodovom tempe. 
V neposlednom rade ďakujeme všetkým návštevníkom Dňa 
Rusoviec 2019. Veríme, že si ho užili a tešíme sa na ďalší 
v roku  2020. 

Text a foto: PALO MOKRÁŇ

Vatru už tradične zapálil p. Veselovský

Dievčatá z DFS Gerulata

Informačný stánok D4R7 
na Dni Rusoviec

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

ZAPOJTE SA do burzy nápadov!
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využívaných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok zvýšeného 
výskytu hlodavcov aj v pivničných a prí-
zemných priestoroch rodinných domov 
a objektov určených na bývanie; môžu 
ju vykonať aj svojpomocne biocídnymi 
prípravkami, ktoré sú určené a schválené 
na predmetný účel a sú dostupné v ob-
chodnej sieti. 

 (MÚ) 
 
Čipovanie – povinnosť pre vlastní-
kov psov  
Novela zákona č. 39/2007 Z. z. o vete-
rinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov priniesla pre vlastníkov psov 
niektoré povinnosti, ktoré budú musieť 
dodržiavať. 
Pre vlastníkov psov chovaných na území 
SR pribudla povinnosť označiť psa na 
vlastné náklady mikročipom. Mikročip 
obsahuje jedinečný 15-miestny číselný 
kód, ktorý centrálny register spoločen-
ských zvierat spája s údajmi o zvierati 
a jeho vlastníkovi. 
- Psy narodené do 31. 8. 2018 musia byť 
začipované najneskôr do 31. 10. 2019.  

- Psy narodené od 01. 9. 2018 musia 
byť začipované najneskôr do 12 týžd-
ňov veku psa.  

Označenie psov mikročipom a regi-
stráciu psa do centrálneho registra spo-
ločenských zvierat môže vykonať iba 
súkromný veterinárny lekár, ktorý je 
oprávnený vyžadovať od vlastníka psa 
preukaz totožnosti, aby získal osobné 
údaje, ktoré sa zapisujú do registra. Za 
trvalé označenie psa mikročipom je 
súkromný veterinárny lekár oprávnený 
požadovať úhradu najviac 10,00 eur. 
Ak sa majiteľ nachádza v hmotnej 
núdzi alebo je poberateľom minimál-
neho dôchodku, tak sumu za psíka na-
rodeného do 31. 10. 2019 uhradí štát. 
Registráciu zvieraťa si možno overiť 
na stránke www.crsz.sk. 
Do centrálneho registra prostredníctvom 
súkromného veterinárneho lekára je 
vlastník psa povinný nahlásiť:  
- údaje o novom vlastníkovi psa najneskôr 
do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka;  

- úhyn psa do 21 dní odo dňa úhynu 
zvieraťa.  

 
Pozor na pokuty  
Ak vlastník psa nezabezpečil na vlastné 
náklady označenie psa mikročipom, or-
gán veterinárnej správy je oprávnený 
uložiť pokutu vo výške 50 eur. Pokuta 
za včasné nenahlásenie údajov o novom 
vlastníkovi psa alebo nenahlásenie úhynu 
psa je od 300 do 800 eur. Pokuta pre 
právnickú osobu od 400 do 3 500 eur. 
Súkromný veterinárny lekár nesmie vy-
konať veterinárne úkony na psovi, ktorý 
nie je začipovaný, okrem nevyhnutých 
prípadov v záujme ochrany zdravia psa 
alebo človeka.  
Postup pri uplatňovaní náhrady za oz-
načenie psa mikročipom, ako aj ďalšie 
informácie k téme sú na webovej stránke 
Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy SR www.svps.sk. 

Spracovala: JANA HLUŠEKOVÁ, MÚ

 
Milí Rusovčania,  
na septembrovom mestskom zastupiteľstve sme prerokúvali materiál, týkajúci sa nájmu 
dvoch častí pozemkov pre Úrad vlády SR. Ide o vybudovanie a využívanie stavebného 
objektu, parkoviska a chodníkov v súvislosti s pripravovanou stavbou, ktorá nesie názov: Re-
konštrukcia kaštieľa Rusovce vrátane priľahlého areálu, Rekonštrukcia čeľadníka vrátane his-
torických záhrad a parku v Rusovciach. Úrad vlády SR bude v súvislosti s prípravou stavby 
budovať dva vjazdy do areálu kaštieľa.  To znamená, že počas prebiehajúcich stavebných prác 
bude v smere do Rusoviec uzavretý chodník od Kostola sv. Víta až za budovu čeľadníka. 
Preto som na mestskom zastupiteľstve požiadal primátora a riaditeľa magistrátu, aby ešte do 
začatia stavebných prác zabezpečili bezpečný priechod na druhú stranu Balkánskej ulice.  

Vzhľadom na to, že tento chodník na opačnej strane je v dezolátnom stave, požiadal som tiež o verejný prísľub, aby tento 
chodník zrekonštruovali prv, než sa začne pracovať na spomínaných vjazdoch do areálu parku. Tento chodník mesto postupne 
opravuje – ako moju prioritu mestského poslanca. Využil som teda príležitosť a informoval sa, ako je to s rekonštrukciou 
zostávajúcich asi 60 m chodníka, až po Gaštanovú aleju. Žiaľ, jasnú odpoveď som nedostal. Iba toľko, že túto prioritu evidujú, 
len presne nevedia, kedy sa začne. Riaditeľ magistrátu mi však prisľúbil, že ma budú písomne informovať. Chodník je 
naprojektovaný a mal sa zrealizovať ešte minulý rok, žiaľ, sa tak nestalo, údajne pre zimu. Preto dúfam a pevne verím, že nové 
vedenie hlavného mesta berie tieto záväzky vážnejšie a začnú skôr prv, ako udrú prvé mrazy. 
Obdobne sme na tom s preznačením nebezpečného priechodu pre chodcov medzi zastávkami pri Vývojovej ulici. Projekt sa 
začal čiastočne realizovať ešte minulý rok, v tomto mieste pribudla spevnená plocha a nedávno samotný priechod posunuli 
bližšie k cyklopriechodu. Projekt však obsahoval ešte osvetlenie priechodu, zvýraznené značenie a v danom úseku plnú čiaru, 
aby autá neobiehali autobus stojaci na zastávke. 
Dúfam, že ešte jednu vec stihneme do zimy. Začiatkom roka mi dal pán primátor prísľub, že nám vymenia betónový prístrešok 
zastávky MHD Kovácsova, v smere do Jaroviec, za nový, zasklený a hlavne osvetlený prístrešok. Okrem estetickej stránky tu 
ide v prvom rade o bezpečnosť Rusovčanov. 
Veľmi nerád píšem negatívne správy, ale aj to patrí do nášho reálneho života. Nie všetko sa rodí ľahko a hlavne v našich 
malých mestských častiach, kde všetci ťaháme za kratší koniec, často bývame na okraji záujmov väčšiny. 
Urobím všetko, aby sme tieto – z pohľadu mesta drobnosti – dotiahli do konca.  

RADOVAN JENČÍK,  miestny a mestský poslanec

AKTIVITY NÁŠHO MESTSKÉHO POSLANCA 

Tí, ktorí nielen vidia, ale aj vedia, 
poznajú príčinu – a tou sú (ten-

tokrát naozaj) migranti. Konkrétne malý motýlik ploskáčik pa-
gaštanový, ktorý k nám v rámci celkového otepľovania zavítal 
z južných macedónskych končín a s ktorým si príroda sama 
nevie poradiť. Najnovšie bol vďaka nemu pagaštan konský za-
radený medzi zraniteľné druhy, čo je prvý stupeň ohrozenia. 
Je teda na nás, aby sme pagaštany pred týmto škodcom chránili.  
 
Aké máme možnosti? 
Dôležitou ochranou je vyhrabávanie lístia, pretože v ňom pre-
zimujú jeho kukly. S týmto cieľom vznikla prednedávnom 
v Rusovciach spontánna aktivita – Gaštanová liga, teda dobro-
voľníci, ochotní postarať sa aspoň o zopár 
stromov práve jednoduchým vyhrabávaním 
lístia. Ak by ste sa k nej boli ochotní 
pridať, oslovte ma. Je to však len čiastočná 
ochrana, ktorá nikdy nebude úplne stačiť-
Pesticídy používať nechceme – tie narobia 
väčšinou viac škody než úžitku, nakoniec, 
vyhlásili sme zóny bez pesticídov. Čo ešte? 
 
Voda nad zlato 
Tu to začína byť zaujímavé. Dvojica vedcov 
vedená Ing. Marcelom Račekom, PhD., 
zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre v spolupráci s občianskym zdru-
žením Zóny bez pesticídov prichádza s no-

vou metódou boja proti ploskáčikovi: špeciálne zalievanie 
stromov obyčajnou vodou – v správnom množstve a v správnom 
čase. Je to experimentálna metóda, ktorá si vyžaduje dlhodobé 
pozorovanie. Naša MČ sa rozhodla byť pri tom: v spolupráci 
s nositeľmi tejto myšlienky budeme niekoľko vytipovaných 
stromov takto ošetrovať, ďalším budeme iba vyhrabávať lístie, 
pričom vedecký tím bude pozorovať účinnosť tejto metódy. 
Ak bude úspešná, bude to nielen prínos pre naše okolie, ale 
prispejeme aj k overeniu nového spôsobu boja proti škodcovi, 
aby ho mohli použiť aj ďalší. Držme si teda spoločne palce. 
Výsledok takejto aktivity môže slúžiť všetkým. 

VLADO MOKRÁŇ, poslanec miestneho zastupiteľstva,  
vmokran@gmail.com 

OCHRÁŇME naše PAGAŠTANY  

Niektorí vedia, ale všetci vidia. Vidia, že pagaštany, také typické pre náš chotár, trpia. Už v druhej 
polovici leta vyzerajú ako na jeseň – listy majú vyschnuté a pôsobia choro. Necháme to tak?

ADOPTUJ SI PAGAŠTAN!  
Pridajte sa k dobrovoľníkom z Gaštanovej 
ligy  a adoptujte si svoj strom. 
Ako na to?  Stačí prihlásiť sa u poslanca 
V. Mokráňa  alebo na miestnom úrade.  
Dostanete návod, ako sa o váš 
adoptovaný strom správne starať. Každý 
pagaštan bude označený tabuľkou 
s menom  „adoptívnej rodiny“. Čo vy na 
to, milí Rusovčania? Skúsime spolu 
zachrániť naše „gaštany“? 

(VK), foto: Palo Mokráň



September v Rusovciach býva už tradične štedrý na 
rôzne podujatia. Ani tento rok nebol výnimkou, 
naopak, svoju obľúbenú „akciu“ si mohol nájsť takmer  
každý.  Priblížme si atmosféru  krátkou fotoreportážou.

Ani sme sa nenazdali  a opäť sa blížia  advent a najkrajšie sviatky roka. Tak ako každý rok tu budú pre nás aj Vianoce v Rusovciach.  
Skúsme k tým tohtoročným každý prispieť malou troškou. Ako? 

Každá rodina, školská trieda, deti z materskej školy – skrátka každý malý či veľký Rusovčan – nech prinesie na slávnostné rozsvietenie 
vianočného  stromčeka na námestí vlastnú vianočnú ozdobu. Kúpenú či vyrobenú,  s menom a vianočným želaním.  

Vianoce sú predsa časom nádeje a splnených prianí. Každá ozdoba si nájde miesto na našom spoločnom vianočnom strome. (VK)

VIANOČNÁ VÝZVA

September bol 

OPÄŤ PESTRÝ

Text a foto: PALO MOKRÁŇ

Cyklistická súťaž 
Medvedica Bike Tour

Dobroty na Susedskej sobote 
v Mufuze sa rýchlo míňali

Ochutnávka guláša  
na Memoriáli Mariána Šišku

Skvelý úspech našich hasičov - druhé miesto - na 32. ročníku 

medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou

Rímske hry už dlhoročne patria k Rusovciam 

a vítajú návštevníkov zo širokého okolia

Na Stretnutí veteránov sme mohli obdivovať aj takýchto 

naleštených a stále funkčných krásavcov
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viezol aj Andrej Hlinka. Pripravovanú 
prevádzku objektu s predajňou a po-
nukami a programom pre zdravie tela 
a duše si už ponechávame ako oboha-
cujúce prekvapenie pre všetkých. 
Nielen vďaka chlebu je človek živý. 
Aj z každého dotyku histórie, umenia, 
krásy a priateľského, láskavého stret-
nutia. A dotyku toho, čo človeka pre-
sahuje a vonia večnosťou. 

JÚLIUS MARIÁN PRACHÁR, 
rímskokatolícky farár 

Foto: archív
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Z NAŠICH FARNOSTÍ

Privítali sme vzácnych zahraničných 
i domácich hostí. Medzi takmer 

stovku prítomných zavítal zástupca bi-
skupa Západného dištriktu ECAV 
Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., senior 
Myjavského seniorátu a ev. farár vo 
Vrbovciach.  Priniesol pozdrav i posolstvo 
z Božieho slova. Pozval prítomných k ve-
domému vzťahu s Pánom Bohom a teda 
ku skutočnému životu Božích detí. Zhro-
maždenie pozdravil aj rímskokatolícky 
farár ThDr. Július Marián Prachár. Vzác-
nymi hosťami boli honorárna konzulka 
SR v Austrálii Eugénia Mocnay s man-
želom. Tešili sme sa z prítomnosti 
a úprimného pozdravu starostky Rusoviec 
PhDr. Lucie Tulekovej Henčelovej, PhD. 
Okrem domácich farárovcov Kolesárov-

A to aj napriek tomu, že všetko 
šťastie je prchavé a vzhľadom na 

smrť je dosiahnutie trvalého šťastia 
nemožné. Keďže skutočné šťastie ne-
môže byť podľa Pascala prchavé či 
epizodické, môže ho človek nájsť len 
vo večnosti, čo už nepodlieha času. 
Každý z nás v sebe skrýva aspoň 

MÔŽEME SA TEŠIŤ na rekonštrukciu kostolíka
Slávny francúzsky matematik, fyzik a náboženský filozof Blaise Pascal vraj 
povedal, že „človek kráča do nekonečna, ďaleko ponad človeka“. Podľa neho 
človek túži až osudovo po šťastí a nikto nie je schopný po ňom netúžiť. 

tušenie o tejto pravde. Preto tak vy-
trvalo, napriek všetkému, šťastie stále 
vyhľadávame. Kresťania sa hlásia k pre-
svedčeniu, že aby človek dospel a našiel 
nekonečné šťastie, niekto mu z neko-
nečna ide v ústrety. Mnohými zážitka-
mi, udalosťami, miestami a ľuďmi, sa 
môžeme dotýkať nekonečna a nakoniec 

spoznať Boha a večnosť ako náš cieľ 
a jediné pravé šťastie. 
Miestom dotyku toho, čo človeka presa-
huje, by sa mohol nazvať aj projekt v Ru-
sovciach –  rekonštrukcia Kostola sv. 
Víta. Pripravujeme objekt, ktorým chceme 
návštevníkom ponúknuť dotyky toho, čo 
nás presahuje. Budova kostolíka dýcha 
minulosťou a obklopuje ju už vyčistené 
prostredie, pripravené na vonkajšie terasy. 
Slnečné svetlo bude do čarovného interiéru 
prenikať cez všetky precízne zrenovované 
historické okná: renesančné guľaté okná, 
zachované románske okná vo veži a štyri 
neskorobarokové okná v lodi kostola. 
Novoomietnuté stĺpy a priznaná štruktúra 
kamenných a tehlových múrov z troch 
stavebných období budú kontrastom vy-
tvárať nadčasovú atmosféru. Do veže 
plánujeme kúpiť nový zvon, na ktorom 
si návštevníci budú môcť pomocou lana 
ručne zazvoniť. Pred kostolom bude 
zatiaľ vo vitríne vystavený 116-ročný koč, 
vyrobený v Palúdzke, na ktorom sa údajne 

VOJDITE, PLESAJME,  
chválospevy spievajme! 

Slnkom zaliata nedeľa 22. septembra bola v Rusovciach požehnanou.  
Aj pomerne malý Evanjelický a. v. kostol na Maďarskej ulici bol vyzdobený 

a pripravený na svoje 190. výročie od posvätenia.
cov v liturgii poslúžila aj farárka Karolína 
Konopeusová, duchovná správkyňa na 
Evanjelickom lýceu v Bratislave. Služby 
Božie boli obohatené piesňami spevokolu 
Laudate Plus pod vedením Mgr. art. To-
máša Rojčeka z Petržalky a Petržalského 
lúča. Na organe hral náš dlhoročný kan-
tor Ing. Horst Martin Glatz. Prítom-
nosťou nás poctili aj hostia zo susedného 
Rakúska (z Deutsch Jarndorfu a Nic-
kelsdorfu), ako aj z ďalších okolitých 
dedín – domácich i spoza hraníc.  

Ďakujeme všetkým za obetavú službu 
nielen v tento slávnostný deň, ale vždy, 
keď je to potrebné. A tak sa cez ruky 
ochotných bratov a sestier šíri Božia 
láska do tohto nášho sveta. Odvodnený 
a zvnútra nanovo vymaľovaný Evanje-
lický kostol v Rusovciach aj vás rád pri-
víta. Ponúka stretnutie s Pánom Bohom 
i s ľuďmi každú nedeľu o 11:00 hodine! 

EVA KOLESÁROVÁ, 
evanjelická farárka 

Foto: archív

Súkromná ZUŠ pravidelne spolu-
pracuje s Múzeom mesta Bratislavy 

Na jednom z najväčších kultúrnych 
podujatí v našom meste – 
Bratislavských  korunovačných 
slávnostiach – nechýbali ani žiaci 
Súkromnej ZUŠ Balkánska.  
Po druhý raz spolu so šašom 
a s Pamäťou mesta Bratislava 
slávnostne odprevadili kráľa 
ulicami Starého Mesta až na 
nádvorie radnice, kde bola koruna 
odovzdaná novému panovníkovi.

NAŠI NAJMENŠÍ
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AKTÍVNA ŠKOLA

ŠIKANA a KYBERŠIKANA  
v súčasnosti   

Žiaci 4. B nedávno zažili zaujímavú be-
sedu. Počas dvoch vyučovacích hodín 

sa vďaka kpt. Mgr. Gabriele Grisovej, prí-
slušníčke Policajného zboru,  bližšie  zoz-
námili s témami  šikana a kyberšikana. 
Prvá vyučovacia hodina bola zameraná na tému šikana. Žiakom bolo vysvetlené, 
o čo ide, akým spôsobom môže šikanovanie prebiehať, že šikana je trestným 
činom, ako sa zachovať a riešiť šikanovanie.  
Na druhej vyučovacej hodine sa príslušníčka polície zamerala na kyberšikanu. Jej 
priebeh prostredníctvom mobilov a iných moderných technológií môže zanechať 
vážne dôsledky na živote mnohých mladých ľudí. Žiaci sa dozvedeli, kto je agresor, 
kto je obeť, ako sa brániť a chrániť, ako môže byť postihnutý agresor a jeho 
rodičia, ktorí za vlastné deti zodpovedajú. Dôležité boli ukážky zo skutočného 
života: vďaka nim žiaci pochopili, ako sa cíti obeť kybernetického šikanovania, aké 
kruté následky môže kyberšikana zanechať na živote dieťaťa či mladého človeka, kto 
väčšinou býva agresorom a kam sa obrátiť, keď sa cíti žiak osamelý a myslí si, že 
ho nik nemá rád.   
Naši štvrtáci sa aktívne zapájali do diskusie, sami spolupracovali pri riešení 
mnohých situácií a so záujmom načúvali poskytnutým radám. Veľká vďaka patrí 
kapitánke Grisovej, ktorá trpezlivo a  podrobne tieto vážne témy rozobrala 
a vysvetlila nielen následky, ale aj poradila, ako podobným nepríjemným situáciám 
predísť a zachovať si radostné detstvo. 

BEÁTA VALKOVIČOVÁ, vedúca metodického združenia  ZŠ s MŠ

ZVIERATKÁ si pochutnali

klenoty novému panovníkovi. Kráľovnou 
na nasledujúci rok sa stala víťazka 
sprievodnej súťaže o najoriginálnejší 

a aj tento školský rok sme spoločne 
otvorili dvoma kultúrnymi podujatiami.  
Druhú septembrovú sobotu sa žiaci pre-
menili na hrdých Rimanov a spolu s le-
gionármi, gladiátormi a jazdcami pomohli 
vytvoriť ilúziu veľkého Ríma. O týždeň 
neskôr sa preniesli do obdobia kráľov 
a majestátnych korunovačných sprievodov.  
V kostýmoch z dielne žiakov výtvarného 
odboru vedených učiteľkami Miriam 
Jakubcovou a Barborou Repkovou prešli 
korunovačnou trasou a na nádvorí 
Starej radnice odovzdali korunovačné 

odev. Zúčastnili sa jej aj žiačky SZUŠ 
a za krásne kostýmy si odniesli vecné 
ceny plné histórie. Porotcovia hodnotili 

nielen doma vyrobené kostýmy, ale aj 
celkový vzhľad, originalitu účesu a spá-
vanie malých šľachticov. 
Celým podujatím nás sprevádzala Pamäť 
mesta, ktorá publiku priblížila význam 
a funkciu jednotlivých pamiatok z ko-
runovačnej trasy a život panovníkov. 
Na ceste nechýbal ani veselý a výrečný 
šašo. Bol obrazom večne zvedavých 
detí. Aj prostredníctvom jeho otázok 
adresovaných Pamäti mesta sa organi-
zátorom podarilo priblížiť históriu det-
skému účastníkovi.  

DOMINIKA HODÁŇOVÁ,  
Súkromná ZUŠ, Balkánska 87, Rusovce 

Foto:  Barbora Dubovská

Korunovačné slávnosti OČAMI DETÍ

Motivačný a inšpiratívny 
LINGVAFEST   

Naši siedmaci sa zúčastnili na podujatí LingvaFest, ktoré sa koncom septembra 
konalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cieľom festivalu bolo predstaviť 

rôzne cudzie kultúry a jazyky, zvýšiť záujem o ne a motivovať mladých ľudí učiť sa jazyky. 
Nebolo jednoduché vybrať si z pripraveného veľkého množstva prednášok, 
workshopov a jazykových rýchlokurzov. Popritom boli v stánkoch pripravené rôzne 
informačné materiály a súťaže. Naši siedmaci sa zapojili do kvízu a mali možnosť 
vyskúšať si ukážkovú hodinu Best English, ktorá sa im veľmi páčila.  
V druhom bloku si niektorí vybrali tému Život zahraničného študenta v Japonsku, 
iní si vypočuli motivačný koncert a ďalší si skúsili posedieť v posluchárni na hodine 
latinčiny. Naši žiaci získali veľa informácií – aj preto možno tento deň označiť ako 
motivačný a prínosný učiť sa cudzí jazyk dobrovoľne, a nie nasilu a bez záujmu. 

LYDIA KONIAROVÁ, učiteľka ZŠ s MŠ, foto: archív ZŠ s MŠ 

Naše deti z predškolských tried sa 
prostredníctvom zážitkového učenia 

zoznámili s rôznymi druhmi zvierat 
a podmienkami ich chovu priamo v bra-
tislavskej zoologickej záhrade. Stačilo 
priniesť ovocie alebo zeleninu a návšteva 
sa mohla začať. 
Vďaka spoločnosti OLO, a. s., ktorá 
už po pätnásty raz pripravila podujatie 
S OLO ZADARMO DO ZOO pre  
deti  a žiakov škôl  zapojených  do 
projektu OLOmánia, sme mali možnosť 
v polovici septembra zavítať do zoo 
v našom meste. Stačilo, ak deti pri 

vstupe do záhrady odovzdali pre zvie-
ratká zdravé maškrty.   
OLOmánia je dlhodobý zábavno-vzde-
lávací program pre žiakov a deti brati-
slavských materských, základných a špe-
ciálnych škôl, do ktorého je naša ZŠ 
s MŠ dlhodobo zapojená. Program sa 
snaží vychovávať účastníkov k separo-
vaniu odpadu, a tým chrániť životné 
prostredie. Projekt je zaraďovaný medzi 
jedinečné svojho druhu, a to nielen 
v odvetví odpadového hospodárstva. 
Hlavná myšlienka projektu NESEPA-
RUJ SA – SEPARUJ! je napĺňaná pro-

stredníctvom celoročnej súťaže detí, 
ktorej cieľom je naučiť ich správne na-
kladať s komunálnym odpadom, osvojiť 
si témy ako recyklácia, ochrana život-
ného prostredia, separácia odpadu a spo-
ločenská zodpovednosť. Súťaž sa riadi 
tiež povzbudivou myšlienkou: Každý 
účastník je víťaz.  
Cieľom projektu je prostredníctvom naj-
mladšej generácie Bratislavčanov osloviť 
všetkých obyvateľov hlavného mesta 
a presvedčiť ich, že o kvalite ich života 
a života budúcich generácií nerozhodujú 
iní, ale predovšetkým oni sami.   
 

Text a foto:  
KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY
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BUĎTE DOBRÝM SUSEDOM... 
 
... A UPRACTE, PROSÍM, PO SVOJOM PSÍKOVI. Aj 
takýto text sa objavil na tabuľkách nainštalovaných na mies-
tach, ktoré sú najväčšmi postihnuté psími exkrementmi. 
Nezodpovední majitelia totiž po svojich miláčikoch „zabúdajú“ 
upratovať. 
Tabuľky nainštalovali zamestnanci Ruseka, m. p., v lokalite 
Gaštanovej aleje, Rímskeho parčíka, Vývojovej, Starorímskej 
a na ďalších miestach. Vieme, že produkty odpadu našich 
domácich miláčikov nám všetkým znepríjemňujú život 
(zápach, znečistené prostredie a obuv, problémy pri kosení 
– naši „Rusekáči“ by o tom vedeli rozprávať príbehy...). 
Buďme preto k sebe ohľaduplní a po domácich miláčikoch 
upratujme. Dá sa to:  pravidelne dopĺňame vrecká, ktoré 
slúžia na tento účel; od začiatku roka dokonca v ekologickej 
alternatíve.  
Uvedomujeme si, že len tabuľky tento spoločný problém 
nevyriešia. Skúsme preto nezatvárať oči a v prípade, ak 
niekto po svojom psíkovi neuprace, požiadajme ho, aby 
tak urobil. 

 
(RED.)

Čo je „OBYTNÁ ZÓNA“?

Naši „petangisti“ SA ČINIA 
 

Ak raz vyskúšate petang, pravdepodobne mu podľahnete a stane sa vaším 
životným štýlom.  To tvrdia členovia rusovského klubu SLOPAK, ktorý má 
vynikajúci zvuk nielen  u nás, ale aj v rámci celého petangového Slovenska. 
Dokonca „múti vodu“ aj za hranicami. 
 

SLOPAK otvoril rok  2019 zimným turnajom, ktorý sa hral takmer každú sobotu. 
Je oň v Bratislave aj  širšom okolí veľký záujem – pretože náš klub ako jediný 

v Bratislave má svoju halu, kde sa dá hrať aj v zime, za čo vďačíme našej mestskej 
časti. Je fantastické mať k dispozícii takýto priestor na trénovanie. Počas roka 2019 

sme absolvovali a pri-
pravili veľa zaujíma-
vých turnajov. A ne-
mali sme sa za čo 
hanbiť: senior Jožo 
Karácsony v kategó-
rii 55+ sa v auguste 
zúčastnil ME v Ale-
bene  v Bulharsku 
a jeho  4-členný  tím 
zaznamenal vynika-
júci úspech: 9. miesto 
v Európe. Členovia 
nášho klubu sa počas 
celého roka umiest-
ňujú na popredných 
miestach takmer na 
všetkých turnajoch 
doma aj v zahraničí, 
kde s hrdosťou pre-
zentujeme Rusovce.  

Cez leto si chodilo na naše ihriská zatrénovať mnoho obyvateľov – veríme, že 
získame nových členov z radov Rusovčanov. 
Ak by ste mali záujem prísť medzi nás alebo podporiť našich reprezentantov, do 
konca roka pripravíme ešte jeden veľký turnaj u nás v Rusovciach:  2. 11. 2019 za-
bojujeme o Novembrové gule – Memoriál Ička Šedivého.   

MÁRIA JAJCAJOVÁ, MÚ, foto: archív SLOPAK

Občania, pozor na zlodejov! 
 
Z Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava-Rusovce nám prišlo opakované 
upozornenie: oddelenie polície v Rusovciach v poslednej dobe opätovne zaznamenalo 
v našej mestskej časti nárast trestnej činnosti. Ide o krádeže z rodinných domov, 
dvorov a motorových vozidiel, ku ktorým dochádza najmä v noci. S cieľom prevencie 
vás preto chceme požiadať, aby ste si svoj majetok riadne zabezpečili, hlavne za-
mykaním brán, garáží, vozidiel a  v  neposlednom rade aj domov, pretože ku 
krádežiam najčastejšie dochádza v nezabezpečených objektoch. Zároveň žiadame 
o zvýšenú pozornosť v nočných hodinách, najmä v zástavbách rodinných domov. 
V prípade akejkoľvek registrácie pohybu podozrivých osôb kontaktujte v čo najskôr 
priamo oddelenie Policajného zboru v Rusovciach na čísle 09610 35 775. Ďakujeme. 

(MÚ)

Väčšina vodičov prekračuje v obytnej zóne rýchlosť 20 km/h a autá stoja na 
chodníku a ceste, ktoré treba obchádzať, bránia prejazdu techniky počas 

zimnej údržby miestnych komunikácii, strpčujú život mamičkám s kočíkmi a iným 
občanom. Mestská časť sa rozhodla o tejto problematike informovať aj na základe 
podnetov od obyvateľov, ktoré sa týkali obytnej zóny, pretože mnoho obyvateľov 
a vodičov nepozná v skutočnosti význam tohto značenia. Predstavujeme  teda to 
podstatné, čo pod označením „obytná zóna“ upravuje príslušný zákon – úplné 
znenie upravuje § 59 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov: 
✔ v obytnej zóne smú chodci používať cestu v celej jej šírke. Hry detí na ceste sú 

dovolené; 
✔ v obytnej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h; 

✔ v obytnej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou 
nie je určené inak; 

✔ v obytnej zóne sú chodci povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, 
ktoré sa hrajú v obytnej zóne. 

Touto cestou žiadame vodičov o dodržiavanie povolenej rýchlosti a obyvateľov, aby 
neparkovali na uliciach pred svojimi rodinnými domami. 

ALEXANDER KITANOVIČ, MÚ, foto: archív 

V obytnej zóne platia pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Väčšina z nás 
ich nedodržiava. Možno aj preto, že presne nevieme, čo je tzv. obytná zóna.


