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Na námestí pri fontáne boli už od piatka nainštalované veľ-
koplošné tabule venované spomienke na účastníkov Nežnej 
revolúcie, ktoré požičala organizácia Post Bellum. V nedeľu 

prispela k príjemnému priebehu spomienky SZUŠ pod vedením 
pani Gajdošechovej, ktorej kolegovia a študenti pripravili skvelý pro-
gram.  Do revolučného a porevolučného obdobia nás piesňami 
vrátil Paľo Drapák. Ďakujeme aj bratislavskému magistrátu za 
finančnú podporu, primá-
torovi Matúšovi Vallovi za 
prevzatie záštity nad podu-
jatím a OZ Rusovčatá za 
spoluorganizáciu podujatia. 
Veľká vďaka patrí aj všet-
kým, ktorí sa podieľali na 
organizácii podujatia: BKIS, 
Ruseku, žiakom ZŠ s MŠ 
v Rusovciach a Mufuze.  

(RED.)

Tridsať rokov SLOBODY  

V nedeľu podvečer 17. novembra sme si pripomenuli dôležité výročie – 30 rokov od Nežnej revolúcie. 
K celoslovenským podujatiam  prispeli dôstojným spôsobom aj Rusovce. 

Foto: Palo Mokráň a  archív 

Designed by kjpargeter / Freepik

Spomienky ožili aj vďaka 
piesňam Paľa Drapáka, 
bývalého frontmana skupiny 
Metalinda

Pre tieto deti  sú udalosti 
z roka 1989 len  históriou, 
no je dobré, keď sa s ňou 
aktívne zoznamujú

Veľkoplošné tabule nás preniesli  
do udalostí spred tridsiatich rokov

Radosťou  
i rodinnou pohodou  

prehriate  
vianočné sviatky 

a úspešné zvládnutie 
všetkých výziev  
v roku 2020  

vám praje 
 

Lucia Tuleková Henčelová



DOKUMENT starostlivosti o dreviny  

V neskorej jeseni uzrel svetlo sveta dôležitý odborný a strategický materiál pre našu MČ  
– Dokument starostlivosti o dreviny. O čom je a ako poslúži mestskej časti, ale aj každému z nás?

 
Z rokovaní poslancov  
miestneho zastupiteľstva 
 
 
8. október 2019 
Poslanci schválili tradičný finančný prí-
spevok pre dôchodcov nad 70 rokov. 
Poslanci taktiež kreovali pracovnú sku-
pinu, ktorá sa bude zaoberať námetmi, 
ktoré občania pošlú do participatívneho 
rozpočtu. Budú v nej Róbert Kalmár, 
Jana Mornárová, Vladimír Mokráň, 
Andrea Obetková a Judita Trnovcová.   
 
12. november 2019 
V novembri poslanci prerokúvali mož-
nosť spolufinancovať projekt Revitali-
zácia autobusového otočiska, na ktorý 
existuje platné stavebné povolenie, ale 
tento projekt nebol v minulosti finančne 
podporený. Na zrekonštruovanom oto-
čisku obec plánuje osadiť kameru, wifi 
a elektronickú informačnú tabuľa aj 
v spolupráci so železnicou. Poslanci 
tento návrh jednohlasne podporili. 
Poslanci sa venovali aj projektu Zá-
padoslovenskej energetiky, ktorá by 
si chcela pred Krajom na parkovisku 
prenajať 4 parkovacie miesta a vybu-
dovať tam dve nabíjacie stanice pre 
elektromobily. Poslanci sa však s tým-
to návrhom nestotožnili a návrh ne-
podporili. 
Poslanci tesne nepodporili ani vybu-
dovanie silnejšej elektrickej prípojky 
na miestnom úrade, aby tam mohla 
plnohodnotne fungovať dočasná ku-
chyňa školskej jedálne. Hlasovanie: 
ZA: V. Mokráň, K. Zjavková, B. Du-
bovská, J. Karácsony; ZDRŽALI SA: 
F. Lošonský, R. Jenčík, V. Vandráše-
ková, P. Filaga. 
 
26. november 2019 
Na mimoriadnom zasadnutí návrh na 
vybudovanie silnejšej elektrickej prí-
pojky nakoniec prešiel. Hlasovanie: 
ZA: V. Mokráň, K. Zjavková, B. Du-
bovská, R. Kalmár; ZDRŽALI SA:  
F. Lošonský, V. Vandrášeková, P. Filaga, 
NEHLASOVAL: R. Jenčík. 
Poslanci schválili aj zmenu rozpočtu 
na tento rok. 

PALO MOKRÁŇ 
(Video zo zasadnutia si môžete pozrieť 

na FB mestskej časti:  
https://www.facebook.com/pg/ 

MestskaCastBratislavaRusovce/videos) 
 

Voľby do NR SR 
Voľby do Národnej rady SR sa budú 
konať dňa 29. februára 2020 od 7.00 
do 22.00 hodiny v budove  Základnej 
školy na Vývojovej ulici č. 228 v Ru-
sovciach. 
Bližšie informácie sú dostupné a po-
stupne sa budú dopĺňať na webovej 
stránke www.rusovce.sk alebo na úrad-
nej tabuli pri miestnom úrade, Vývojová 
8 v Rusovciach. 

(MÚ)

MÚ informuje

2 ■ Rusovské noviny

Potrebu takéhoto dokumentu de-
finuje zákon, takže každá obec 
by ho mala mať. Napriek tomu 

ho väčšina nemá. My však už áno. Ob-
sahuje dôslednú inventarizáciu všetkých 
drevín na verejných priestoroch zasta-
vanej časti Rusoviec (teda nie v lesoch 
či lesoparku), čo je bezmála 1 200 stro-
mov. Pomenúva ich zdravotný stav, sa-
dovnícku hodnotu aj potrebu ošetrenia. 
Ak čakáte, že závery dokumentu 
nie sú vždy len pozitívne, máte 
pravdu: mnoho stromov je v zlom 
stave, sú nebezpečné a vyžadujú 
buď rýchle ošetrenie, alebo v de-
siatkach prípadov aj výrub. 
 
Miesta na novú zeleň 
Dokument zároveň pomenúva 
miesta, kde by bolo vhodné robiť 
nové výsadby – a sú to nielen lo-
kality, v ktorých nejaký strom 
v minulosti bol a dnes nie je, ale 
aj nové miesta, ktoré by potrebo-
vali zazeleniť. V minulosti s tým 
mali Rusovce problém: keď bolo 
treba stavebníkovi určiť miesto 
náhradnej výsadby za vyrúbané 
stromy, náš referát životného pro-
stredia tápal. Dnes už nebude. 
 
Čo vysádzať? 
Materiál sa venuje aj problému 

výsadieb v kontexte klimatickej zmeny, 
ktorej dosah na  život sa už začal preja-
vovať a v budúcnosti bude ešte výraznejší. 
Ak dnes vysadíme strom, chceme, aby 
prežil desiatky rokov. Meniaca sa klíma 
však znamená nielen vyššie teploty, ale 
aj extrémy počasia a rozloženie do 
dlhých suchých období a rýchlych zrá-
žok. Tieto zmeny nevyhovujú mnohým, 
ani tradičným drevinám. Rozhodovanie, 

aké stromy dnes sadiť, aby prežili, je 
tak omnoho náročnejšie ako v minulosti: 
nejde len o to, či je drevina vhodná na 
dané miesto, či je pôvodná a neinvázna, 
ale tiež ako bude reagovať na podmienky, 
ktoré dnes iba odhadujeme. Tu už ne-
stačia tradícia a „sedliacky rozum“, ale 
žiada sa odbornosť a istá miera vizio-
nárstva. V dokumente je zoznam drevín, 
ktoré je z dnešného pohľadu vhodné vy-

sádzať. Autorka dokumentu, 
Ing. Zuzana Hudeková, sa okrem 
arboristiky venuje aj téme adap-
tácie na klimatickú zmenu, takže 
dostávame to najlepšie, čo dnes 
môžeme dostať. 
 
Na webovej stránke MČ 
Dokument okrem toho pojednáva 
o dostupnosti zelenej infraštruk-
túry, zmieňuje sa o nových prv -
koch, ktoré by sme mohli zaviesť 
(kvitnúce lúky)... Dobrou správou 
je, že je k dispozícii verejnosti – 
nájdete ho na webovej stránke 
našej mestskej časti. K dispozícii 
na nej  sú aj s návodom na stiah-
nutie digitálne podklady, takže 
každý si môže do počítača stiah-
nuť aj digitálnu mapovú podobu 
inventarizácie.  

VLADO MOKRÁŇ,  
poslanec miestneho zastupiteľstva

DETSKÉ IHRISKO UPRAVENÉ  
aj vďaka podpore BSK  

V rámci participatívneho rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho 
kraja 2019 sa nám podarilo získať 

finančné prostriedky na revitalizáciu det-
ského ihriska na Gerulatskej ulici vo 
výške 3 366 eur. V rámci projektu sme 
doplnili detské ihrisko o tri hojdačky, 
upravila sa dopadová plocha a osadili 
dva sety detských sedení. Ihrisko dostalo 
novú tvár a stalo sa bezpečnejším aj 
vďaka pracovníkom m. p. Ruseko, ako aj 
viacerým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali 
na úpravách tohto verejného priestoru. 
Bratislavskému samosprávnemu kraju 
v mene všetkých detí a ich rodičov ďa-
kujeme! 

 MARTINA ZUBERSKÁ, prednostka 
MÚ, foto: archív MÚ – Ruseko, m. p. 

Foto: Palo Mokráň

Pracovníci m. p. RUSEKO 
upravili plochu  

na  detskom ihrisku oproti 
hasičskej zbrojnici



Milé Rusovčanky, milí Rusovčania,  
koniec roka nám s pravidelnou istotou klope 
na dvere. S ním prichádzajú aj zhon a stres 
z účtovných uzávierok a termínov splnenia pra-
covných povinností. No aj radosť z príprav via-
nočných sviatkov s tým každoročným tajomným 
očakávaním, čo nám prinesie rok nasledujúci. 
Verím, že ten váš bude plodný na pozitívne 
zážitky a milé radôstky zo života samého.  
Tie moje uplynulé dni sú spojené s dôležitými 
pracovnými rozpravami k budúcoročnému roz-
počtu nášho mesta, s účasťou na výjazdovom 
rokovaní vlády SR i bilancovaním prvého roka 
vo funkcii starostky. Rada by som ho zhodnotila 
spolu s vami. Informovala vás o doterajších 
úspechoch, zrealizovaných projektoch, nájdených 
zisteniach, zdedených problémoch i budúco-
ročných prioritách. Koncom januára vás rada 
privítam na spoločnom ročnom odpočte vo vy-
novených priestoroch sály hasičskej zbrojnice. 
Presný termín aj čas konania vám včas oznámim.  
Posledný mesiac v starom roku už prenechám 
len „upratovaniu“ v práci, ale aj doma. A tiež 
prípravám na sviatočné chvíle.   
Rok 2019 bol pre mňa hádam najrýchlejším ro-
kom v živote. Už vždy bude pre mňa spojený 
s množstvom nových informácií, mnohými za-
ujímavými stretnutiami i viacerými pracovnými 
a osobnými výzvami. Bolo náročné, ale zároveň 
naplňujúce zvládnuť ho. Úprimne však musím 
napísať, že sa teším na vianočné voľno a že 
aspoň na chvíľu sa budem môcť venovať aj 
rodine, priateľom a nejakej dobrej knihe☺. 
Vianoce, tak ako pre mnohých, sú aj pre mňa 
predovšetkým sviatkami rodiny. Spolu s deťmi 
si ich pripravujeme u nás doma. Rozprávame 
sa o tradíciách, pečieme a tešíme sa z darčekov 
i návštev.  
Verím, že aj tie vaše Vianoce budú príjemné, 
že budete mať čas oddýchnuť si a načerpať 
energiu do nasledujúceho roka. Ten budúci – 
rok 2020, by mal byť podľa „predpovedí“ mi-
moriadne prajný. Dôležité však bude nevzdať 
sa a byť odhodlaný☺.   
                            Krásne Vianoce všetkým 
                                           praje                                                 
                           Lucia Tuleková Henčelová

Z DENNÍKA STAROSTKY
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ZAČAL SA PRVÝ KROK 
rekonštrukcie kaštieľa  

Začiatkom novembra sa začali arboristické práce v parku a záhradách pri kaštieli ako prvý krok pri 
rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Rusovce. Podoba parku by sa mala historicky vrátiť do 

obdobia posledných vlastníkov kaštieľa – rodiny Lónyaiovcov, teda na začiatok 20. storočia, keď mala 
charakter terasových úprav. Zachovaná bude aj terasová, tzv. japonská záhrada a vodná veža. 

Revitalizácia by mala trvať dvanásť mesiacov.

Máte nápad, čo by mohli Rusovce vybudovať na verejnom priestranstve,  
vymysleli ste zaujímavú športovú aktivitu, kultúrne podujatie alebo máte iný tip,  

ako spríjemniť život obyvateľov našej MČ? Zapojte sa do burzy nápadov, ktoré môžu 
skvalitniť život nám všetkým. Pošlite popis, obrázok alebo postačí aj link z internetu 

na adresu: participacia@bratislava-rusovce.sk.  
(red.) 

ZAPOJTE SA  
DO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Nevyhnutné asanácie a ošetrenia boli navrhnuté na základe relevantnej dokumentácie a inventarizácie. 
Jej výsledkom je tiež zistenie, že mnohé stromy sú zelené len preto, že sú obsypané imelom. Tie sú 
z bezpečnostného hľadiska rizikové, veľa z nich je v havarijnom stave. Park je tiež potrebné zbaviť ná-

letových stromov, ktoré sú nahusto a aj z toho dôvodu nerastú komfortne. Naopak, niektoré stromy budú 
ponechané ako žijúce torzá. Novovysadených bude 114 stromov, 755 kríkov, 17 029 kusov trvaliek a 341 805 
kusov okrasných cibuľovín. Ako sme uviedli v úvode, revitalizácia by mala trvať dvanásť mesiacov. 
O vyjadrenie k aktuálnemu stavu arboristických prác sme požiadali Úrad vlády SR: „Arboristické práce v parku 
v Rusovciach pokračujú podľa harmonogramu – všetky stromy, ktoré boli určené na výrub, sú vyrúbané a momentálne 
prebieha odpratávanie drevnej hmoty. Tá by mala byť odprataná koncom 49., resp. začiatkom 50. týždňa.“ 

MARTINA ZUBERSKÁ, prednostka MÚ

Počas prác nie je vstup do parku 

povolený, buďte, prosím, trpezliví 

a zhovievaví, odmenou pre nás 

všetkých bude konečne po rokoch 

bezpečný a upravený park.

Foto: Palo Mokráň



VYUŽITE NOVÉ PRIESTORY v hasičskej zbrojnici   
Od januára 2020 bude možné prenajať si novovytvorené priestory sály a klubovne hasičskej zbrojnice v Rusovciach na rôzne spoločenské akcie,  

rodinné a firemné oslavy, konferencie, prednášky, záujmovú činnosť a krúžky či iné aktivity.

RUSEKO  
INFORMUJE

SÁLA A KLUBOVŇA NA PRENÁJOM

Keby  všetkým občanom záležalo na čistote a životnom prostredí, 

nemuseli by sme sa venovať  odstraňovaniu čiernych skládok, 

a mohli sa sústrediť sa na podstatnejšie práce...

Po nahlásení podnetov od občanov 

sme odstránili následky silného vetra 

nielen v MČ, ale aj na cyklotrasách

Pri spúšťaní školskej kuchyne v nových priestoroch 

v objekte MÚ bola zistená porucha na kanalizácii, 

ktorú sme odstránili napojením novej vetvy

Nedisciplinovaní stavebníci s veľkými 

mechanizmami poškodzujú verejné plochy, 
zeleň a chodníky 

Pokosená tráva v igelitových vreciach nepatrí do 

separovaného zberu, ale do kompostéra,  nádoby od 

OLO, a. s., alebo na stojisko kontajnerov

Tohto roku už druhé drvenie a odvoz drevnej hmoty 

nadmerne zaťažuje rozpočet mestskej časti

K jesenným prácam patrí aj zber lístia na 

komunikáciách a verejných priestranstvách

Oprava prepadnutého chodníka na uliciach 

Vývojovej a Balkánskej smerom k Hájovej 

Priestory sály budú vybavené stolmi, stoličkami, 
dataprojektorom, premietacím plátnom a miest-
nosť bude ozvučená. Do miestnosti sa zmestí 

maximálne 80 osôb, v závislosti od spôsobu usporia-
dania sály. 
Klubovňu bude možné využívať najmä na záujmovú 
činnosť – rôzne kurzy, krúžky, školenia pre menší 
počet ľudí a podobne. Kapacita klubovne je maxi-

málne 15 osôb, opäť závisí od konkrétneho uspo-
riadania miestnosti. 
K dispozícii budú aj wifi vo všetkých priestoroch, 
šatňa, kuchyňa vybavená chladničkami, sporákom 
a základnou výbavou (taniere, poháre, príbory 
a pod.), ako aj zrekonštruované toalety. Priestory sú 
bezbariérové. 

(MÚ)

V prípade záujmu o dlhodobejší, krátkodobý alebo jed-
norazový prenájom dajte nám, prosím, písomne vedieť 
svoje predstavy na adresu miestneho úradu alebo   
e-mailom na adresu kubicova@bratislava-rusovce.sk, 
min. v nasledujúcej štruktúre: 
• meno/priezvisko, resp. názov organizácie/občianskeho 

združenia, kontaktná adresa/tel. č./e-mail; 
• označenie priestoru, ktorý si chcete prenajať (sála/ 

klubovňa); 
• termín/termíny predpokladaného prenájmu a prefe-

rovaná hodina; 
• účel, na aký si chcete priestor prenajať; 
• predpokladaný počet ľudí, ktorí budú priestor užívať; 
• iné informácie, ktoré považujete v súvislosti s nájmom 

za dôležité.

Foto: Palo Mokráň 

Text a foto: RUSEKO, m. p.



VYJADRITE SVOJ NÁZOR   
Vážení Rusovčania, 
v najbližších týždňoch budete mať jedinečnú príležitosť: vyjadriť, čo chcete 
a  čo nechcete v  budúcom rozšírenom centre Rusoviec pri zdravotnom 
stredisku. Ide o územie určené na rozvoj a my sa chceme spýtať na názor 
najprv vás. 
Už dnes je zrejmé, že pôjde o verejný priestor s novým zdravotným strediskom, 
službami a bývaním. Aké prvky by mal tento priestor s oddychovou funkciou 
mať? Aké služby by mal pre občanov poskytovať? Aké limity by mali byť 
súčasťou súťaže? A aké ambulancie by sme chceli mať v novom zdravotnom 
stredisku? Odpovede na tieto otázky by sme sa radi dozvedeli od vás , našich 
obyvateľov. 
Preto v najblišom čase dostanete do domácností anketu, kde bude presnejšie 
popísané, čo a prečo sa pýtame a prostredníctvom nej dostanete príležitosť 
vyjadriť svoj názor a dať svoje námety. 
 

Okrem ankety sa k využitiu tohto priestoru onedlho  uskutoční aj verejné stretnutie:  
9. januára 2020 o 18. hodine v priestoroch hasičskej zbrojnice. 

 
Vaše námety budú spracované a  zverejnené. Námety, na ktorých sa rusovská verejnosť zhodne a  budú 
realizovateľné, sa stanú súčasťou zadania súťaže, ktorá by mala prebehnúť budúci rok.  
Viac o celom projekte aj dôvodoch, prečo nie je možné využiť výsledky súťaže, ktorá už raz na toto územie 
prebehla, sa dozviete v ďalších materiáloch, ktoré pripravujme a v najbližšom čase zverejníme.  
Každý váš námet je cenný, tešíme sa aj  na vašu aktívnu účasť na verejnom stretnutí.                                           (MÚ)

AKTUALITY Z MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA
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Máme ulicu pomenovanú po umelkyni  

V Rusovciach nám pribudla nová ulica s pomenovaním Ulica Laury Henckelovej. Vlastne, až taká nová nie je. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo jej názov už v roku 2017 a mestské zastupiteľstvo vydalo súhlas v roku 2018. Po 
menšej detektívnej práci na miestnom úrade sa nám podarilo úspešne zavŕšiť proces osadenia tabule na ulicu a jej 

zaradenie do registra adries. Ulica Laury Henckelovej sa nachádza pri Kostole Sv. Márie Magdalény. Po kom nesie 
pomenovanie? Laura Henckelová bola umelkyňa – profesionálna herečka, známa najmä vo viedenských kruhoch. No 
mala aj iné aktivity s ľudským rozmerom: Rusovce jej vďačia za výstavbu dievčenskej kláštornej školy, sirotinca, zostavenie 

hasičskej jednotky a aj za už menej 
známu kaplnku, ktorá kedysi stála v blíz-
kosti Kostola sv. Víta a čeľadníka. Bližšie 
informácie o tejto zaujímavej žene sú 
na stránke mestskej časti: www.bratisla-
va-rusovce.sk/ulice-mestskej-casti. 

(MÚ) 

Podnetné stretnutie vo Velvaroch  

V polovici mesiaca október sa zástupcovia mestskej 
časti a organizácií z Rusoviec zúčastnili trojdňového 
výmenného pobytu v českom kráľovskom meste 

Velvary. Podujatie sa konalo za finančnej podpory EÚ – 
z projektu Partnerské mestá. Okrem našich a hosťujúcich 
zástupcov boli na podujatí aj partneri z francúzskeho mes-
tečka Montbert.  Naši hasiči, futbalisti, ako aj pedagógovia 
mali príležitosť stretnúť sa s kolegami z iných krajín 
a podeliť sa o vzájomné skúsenosti, poznatky, ale aj 
starosti, čo bolo určite podnetné. Podujatie vyvrcholilo 
slávnostným otvorením komunitného centra Malvaňák a bohatým kultúrnym programom. Ďakujeme mestu Velvary za 
zapojenie do projektu a  podnety ako robiť veci lepšie, efektívnejšie a s dôrazom na komunitu. A keďže cezhraničná 
spolupráca je pre nás dôležitou prioritou a vnímame jej presah do nášho kultúrneho, spoločenského i školského života, 
veríme, že priateľov z Francúzska aj zo susedného Česka budeme môcť v budúcom roku privítať aj u nás v Rusovciach. 

LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ, starostka

Do mestského zastupiteľstva bol predložený 
návrh na vytvorenie Nadácie mesta Brati -
slavy, ktorej úlohou bude v prvých rokoch 
podporovať projekty v oblasti kultúry, ne-
skôr sa pridajú aj projekty v sociálnej 
oblasti, vo vzdelávaní, prípadne v športe. 
Poslanci návrh prijali. Plánovaný rozpočet 
na prvý rok je 600-tisíc eur.  
Snaha o dobrú spoluprácu mesto a mestské 
časti sa pretavila do prvého väčšieho balíka 
mestských pozemkov zverených do správy 
jeho častí. V Rusovciach sa to týka pozemku 
pod parčíkom na Irkutskej ulici, čím mests-
ká časť získava lepšiu kontrolu nad staro-
stlivosťou o zeleň v tejto lokalite. 
Asi ste zachytili, v akom žalostnom stave 
zdedilo nové vedenie mesta mestské pod-
niky. Ich fungovanie má pritom priamy 
vplyv na kvalitu života Bratislavčanov. Či 
už je to dostupnosť MHD, spôsob nakla-
dania s odpadom alebo údržba a investície 
do vodárenskej infraštruktúry, bez zdravých 
podnikov nebudeme mať funkčné mesto. 
Politickí nominanti v predstavenstvách fi-
riem doviedli podniky na pokraj ekono-
mickej a existenčnej priepasti. Vrcholom 
ľadovca zvaným rozkrádanie verejných 
zdrojov je situácia v BVS a jej dcére Infra-
services. Neschopnosť spoločnosti platiť 
záväzky súvisí aj so zverejnenými zisteniami 
mestského kontrolóra o predražených ná-
kupoch a nájmoch automobilov, na ktorých  
Bratislavčania prerobili minimálne 4,5 mi-
lióna eur. Aj preto sa urobili otvorené vý-
berové konania, z ktorých vzišiel nový ma-
nažment. Ten dostáva od mesta konkrétne 
ciele, ktoré musí napĺňať. Ak sa tak nebude 
diať, bude vymenený. Žiaľ, už dnes je zrej-
mé, že rozkrádanie BVS zďaleka nie je 
posledným nemilým prekvapením, s ktorým 
nové vedenia podnikov musia zápasiť. 
Mesto plánuje v roku 2020 spustiť projekt 
10-tisíc stromov. Snahou je postupne v prie-
behu najbližších rokov vysadiť stromy 
v rôznych lokalitách mesta a znižovať tak 
jeho prehrievanie či zvyšovať zadržiavanie 
vody v území. Napriek tomu, že v Rusov-
ciach máme veľký lesopark, potrebu schla-
dzovať verejné priestory poznáme aj tu. 
Stačí si predstaviť prehriaty priestor pred 
potravinami a na priľahlom parkovisku 
počas letných mesiacov. 

CTIBOR KOŠŤÁL,  
riaditeľ magistrátu Bratislavy

Architektonický návrh riešenia územia 
z roku 2010 (zdroj www.castellum.sk)

Foto: archív (z FB)

Foto:  
Palo Mokráň 



Keď sa po-
vie Viano-
ce, prvé, 

čo mi napadne, je 
svetlo. Je ho všade 
veľa – na uliciach 
i v príbytkoch. Všet-
ko je zahalené do 
čarovnej atmosféry 
miliónov svetielok. 
Mohli by sme po-
vedať, že sú to iba 
dekorácie, že nejde 
o nič dôležité. Ja si 
však myslím, že 
keď ide o svetlo, 
ide o všetko. Svetlo 

totiž nie je len dekoráciou, svetlo je nutnosťou. Bez ohľadu na to, čo 
chceme urobiť, musíme najskôr zapnúť svetlo. Bez neho nevidíme, čo 
robíme, či to robíme dobre, a bez neho sa nám môže stať, že budeme robiť 
niečo celkom iné, ako sme chceli. Božie slovo nás učí, že Ježiš Kristus je 
Svetlo. Nikdy by sme nenašli správnu cestu, nikdy by sme nevideli, či to, 
čo robíme, je správne alebo úplne zlé, keby neprišiel Pán Ježiš Kristus. To 
je zmysel vianočných sviatkov – Svetlo, ktoré prináša Pán Ježiš.  
K nám do chrámu vždy na štvrtú adventnú nedeľu prinesú skauti betlehemské 
svetlo. Toto svetlo tu svieti až do Štedrého večera a ľudia si ho môžu vziať 
so sebou domov. Je úžasné ako toto svetlo putuje. Skauti poň naozaj 

cestujú až do Betlehema, 
do mesta, kde to všetko 
pred tisíckami rokov za-
čalo, merajú skutočne 
dlhú cestu. Pritom je to 
len obyčajné svetlo, pla-
mienok sviečky. 
Bez tohto Svetla, ktoré 
prináša Ježiš, by Vianoce 
neboli. Práve preto, že 
zažiarilo veľké svetlo, že 
sa dieťa narodilo nám, 
môžeme jasne vidieť. Vďa-
ka Svetlu už nie sme slepí. 
To veľké Svetlo žiari pre-
to, aby si si ho aj Ty vzal 
so sebou a aby si Ním 
svietil na cestu sebe 
i ostatným.Viďme, koľko 
lásky, koľko svetla, koľko 

záchrany prišlo na svet v tom „Predivnom Radcovi, Mocnom Bohu, Otcovi 
večnosti, Kniežati pokoja“ (Iz 9, 1 - 5). Nech vás toto Svetlo Vianoc – Ježiš 
Kristus – sprevádza prichádzajúcimi sviatkami, ale aj tými bežnými 
dňami. Tak vás srdečne pozývame i medzi nás do spoločenstva Služieb 
Božích v evanjelickom kostole na Maďarskej ulici. 
Príďte čerpať z tohto Svetla nielen počas vianočných sviatkov:  
24. a 31. decembra o 14. hodine,  
25. a 29.  decembraň, o 11. hodine. 

PAULÍNA ŠOFRANKOVÁ, zborová kaplánka CZ ECAV Petržalka

Jestvuje však aj iný luxus a bohatstvo: viera v Boha a kresťanská 
praktická kultúra života. Tieto bohatstvá neprodukujú oligarchiu, 
ani veľké sociálne rozdiely, osobné frustrácie či hnev a depresie. 

John Henry Newman (1801 – 1890) hovorí, že Boh každého poveril šľa-
chetnou úlohou, v ktorej je nezastupiteľný. Tam je potrebný, rovnako ako 
archanjel v nebi na jeho mieste. Na mojom mieste mám byť anjelom 
pokoja, ohlasovateľom pravdy. Postoj dôvery v Boha  a sebadôvery 
prináša podľa Newmana človeku dvojitý profit. Stáva sa imúnnym proti 
každému pocitu menejcennosti, ktorý sa snaží potom hekticky kompenzovať 
napr. bohatstvom. A odolným proti módnym trendom a nárokom okolia, 
s presvedčením, že len vtedy som úspešný a cenný, ak ich spĺňam. Ak mi 
Boh garantuje moju hodnotu a cenné poslanie, môžem žiť v slobode 
dôvery a angažovanosti a starostlivosti aj o iných ľudí, nielen o seba.  
Bohatstvo a luxus v dušiach chceme v našej farnosti podporiť aj tieto 
Vianoce viacerými ne-obchodnými ponukami: 
15. 12. o 15. hodine v Pastoračnom centre vianočný bazár pri vôni 
oblátok a svetle živého Betlehemu pred farskou budovou. Spriatelené 
rodiny ponúkajú predvianočnú novénu  
24. 12. o 22.00 polnočná sv. omša vo farskom kostole 
25. 12. po sv. omši o 9.30 vystúpenie detí s Dobrou novinou 
29. 12. počas sv. omše obnova manželských sľubov pre všetkých zoso-
bášených 
Dr. Puhovič z Čunova pripravuje so zborom tradičný vianočný koncert. 
Už teraz všetkých srdečne pozývame. Načerpať skutočný luxus a bohatstvo 
pre naše srdcia a myseľ. 

JÚLIUS MARIÁN PRACHÁR, rímskokatolícky farár

Z NAŠICH FARNOSTÍ

VIANOCE prinášajú svetlo
Prorok Izaiáš hovorí: „Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, 

ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo... lebo dieťa sa nám narodilo, syn 
nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný 

radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ (Iz 9, 1 – 5)

LUXUS A BOHATSTVO  
objavujme v dušiach

Pred Vianocami sa do darčekov 
každoročne investujú milióny. 

Minulý rok napríklad v Nemecku 
vyše 19 miliárd eur. Blahobyt 

chcú aj iní, v hromadení luxusu 
nechcú zaostávať nikde. 

Najväčší záujem je o luxusné 
šperky, hodinky, kozmetiku, 

alkohol – teda v podstate 
o zbytočnosti. Za veľké milióny. 

U nás je honba za bohatstvom 
sprevádzaná pôžičkami, často aj 

stratou charakteru, morálky 
a niekedy ide aj cez mŕtvoly. 

Neprináša to pokoj 
a uspokojenie ani jednotlivcom, 

ani spoločnosti, ktorej chýbajú financie na dôležitejšie investície. 



RUSOVCE mi prirástli K SRDCU 
S  pôsobením dirigentky, manažérky a umeleckej vedúcej MAGDALÉNY ROVŇÁKOVEJ  

– držiteľky prestížnych ocenení Krištáľové krídlo  v kategórii hudba a Slovenka roka 2019 v kategórii 
podpora mladých talentov – sa spájajú umelecké osudy stoviek mladých chlapcov, ktorí sa upísali 

zborovému spevu. Mnohých doviedla k sólovej kariére či celoživotnému pôsobeniu v zboroch,  
vychovala aj šiestich svojich nasledovníkov s dirigentskou taktovkou. Tešíme sa, že, ako sama  hovorí,  

je  v Rusovciach „varená – pečená“. 

Tušili ste  v roku 1982, keď ste 
zakladali Bratislavský chlapčenský 
zbor, že sa stane takým uznáva-
ným telesom doma i v zahraničí? 
V  čom tkvejú  korene takéhoto 
úspechu, ktorému pomaly už 
„ťahá na štyridsiatku“?   
Dúfala som, že sa zboru bude 
dariť, ale pravdaže sa nedalo 
predpokladať, aká kariéra ho 
čaká. Korene našich pekných 
výsledkov, tak, ako to už pri 
dlhodobom úspechu býva, tkve-
jú najmä v intenzívnej, trpezli-
vej a obetavej práci. Nielen mojej, ale celého 
môjho týmu. 
Bratislavský chlapčenský zbor vedieme dvaja dirigenti 
(spolu so mnou môj syn Gabriel), tri hlasové peda-
gogičky a klaviristka. 
 
Celý život ste obklopená chlapmi.  Začínajú ako 
malí  tvárni chlapci, pokračujú ako často „nenapra-
viteľní“ pubertiaci a napokon sa s nimi lúčite ako 
s „hotovými“ mužmi. Aké, takpovediac, metódy po-
užívate, že si ich viete „podmaniť“ a doviesť k úspe-
chom? Ste prísna?   
Bez prísnosti a primerane vysokých požiadaviek 

by to nešlo. Všetci sa však usilu-
jeme,  aby na  spoločných ná-
cvikoch vládla dobrá nálada, aby 
sme vtipom a žartom dokázali 
viac ako krikom a neustálym 
„vychovávaním“. Verím, že aj 
preto sa chlapci nikam neponá-
hľajú a spievajú nielen počas 
štúdií, ale často zostávajú aj 
dlhšie. Aktuálne je náš najstarší 
„chlapec“ 30-ročný. 
 
So zborom ste zažili veľa úspeš-
ných vystúpení, máte množstvo 

ocenení, vystupovali ste v  desiatkach krajín. Je 
niektoré z vystúpení či ocenení také, na ktoré nikdy 
nezabudnete a vytŕča nad ostatnými? 
Všetky ocenenia si veľmi vážime. Je radosť spievať 
v každej krajine. Sme veľmi hrdí, že máme fanúšikov 
v rôznych kútoch sveta. Špeciálne vďačné vie byť 
ázijské publikum. Či to bolo v Japonsku alebo 
tento rok v lete na Taiwane – vždy sa chcel niekto 
s nami fotografovať, rozdávali sme autogramy, pod-
pisovali CD-čká či dostávali milé darčeky. A keďže 
máme výročie zamatovej revolúcie, nedá sa zabudnúť 
na koncerty, ktoré sme spievali po páde „železnej 
opony“. Bolo dojímavé stretávať našich rodákov 

v Amerike, Kanade či na európskom „Západe“. Ak 
chodili na naše koncerty aj pred novembrom 1989, 
obvykle boli smutní a plakali. Neskôr to boli slzy 
radosti. Bol to nádherný rozdiel. 
 
Vo vašom zbore účinkuje takmer sto speváčikov. Na-
vštevuje ho aj nejaký šikovný talent z Rusoviec? 
Od založenia som takmer stále mala v zbore aj ta-
lentovaných rusovských chlapcov. Či to boli chlapci 
Tóthovci (dnes už dospelí muži), Janko Debnár 
alebo aj môj syn Gabriel, ktorý je dnes profesionál-
nym dirigentom a v Rusovciach vychováva spolu 
s manželkou svojich dvoch synčekov. V súčasnosti 
sú členmi zboru bratia Dyttertovci, Adam Uličný 
či Oliver Hlasný. Speváci z Rusoviec boli vždy 
šikovní a veľmi snaživí, teším sa z nich. 
 
Kedy sa môžeme tešiť na ďalší koncert v Rusovciach? 
Zvažovali sme najskôr december, ale sme extrémne 
vyťažení a spievame takmer každý deň. Viac ako  
25 rokov uvádzame Vianočné koncerty v Slovenskej 
filharmónii, ôsmy rok  to bude Vianočný koncert 
v opere (pod názvom Vianoce v Bratislave), účinku-
jeme v operách a špeciálne v decembri uvádza balet 
SND predstavenie Luskáčik, kde je krásny part aj 
pre našich speváčikov. Uvedieme ho asi 16-krát  
– pre školy aj rodiny s deťmi. Rusovčanov pozývame 
na novoročný koncert 12. januára 2020, už teraz sa 
veľmi tešíme na príjemné chvíle. 
 
Blížia sa Vianoce. Zvyknete si ich pripomínať aj 
s chlapcami zo zboru?  
Chlapci zo zboru, ako som spomenula, spievajú 
krásnu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc v de-
cembri aspoň 10-krát. Účinkujeme aj medzi sviatkami 
a posledné vystúpenie v tomto roku máme 28. de-
cembra. Myslím, že som s nimi častejšie ako ich 
rodičia. Sme dobre zohraný tím a je nám spolu 
dobre. Tešíme sa, že môžeme prinášať radosť, 
dobrú náladu, ale aj dojatie a hlboký zážitok. 

Za rozhovor ďakuje BEATA VRZGULOVÁ 
Foto: Peter Steiner a archív



O tom, že šport poskytuje množ-
stvo zdravotných benefitov, niet 
pochýb. Preto sa aj v našej 

škôlke snažíme u detí vytvárať a pod-
porovať radosť z pohybu. Naše deti sa 
každoročne  zúčastňujú kurzov plávania 
a korčuľovania na ľade, ktoré už niekoľko 
rokov pre našu MŠ usporadúva agentúra 
HappyKids. Deti sa so športom oboz-
namujú hravou formou, čím sa odbúrava 
možný strach z vody, prípadne ľadu. 
Rozdelenie do  malých skupiniek podľa 
schopností detí zasa umožňuje maxi-
málny individuálny prístup trénerov, 
vďaka čomu deti neustále napredujú. 

AKTÍVNA ŠKOLA

NAŠI NAJMENŠÍ

 
Škôlkari radi  

ŠPORTUJÚ 
 

Angličtina nás baví 

A naši žiaci to dokázali aj v novembri na školskom kole 
Olympiády v anglickom jazyku. Najlepší zo siedmeho a z de-
viateho ročníka si otestovali vedomosti v piatich oblastiach: 

slovná zásoba, gramatika, čítanie s poro-
zumením, počúvanie s porozumením 
a rozprávanie – príbeh z obrázku (picture 
story) a dialóg na danú tému.  Žiaci na-
plno preukázali vedomosti a hodnotiaca 

komisia v zložení Zuzana Púčeková (predsedajúca), Lýdia Koniarová a Silvia Chebeňová bola s nimi veľmi spokojná. 
V kategórii A súťažili piati siedmaci, v kategórií B piati deviataci a jeden žiak, ktorý je bilingválny, riešil úlohy v kategórií C.  

ZUZANA PÚČEKOVÁ A  LÝDIA KONIAROVÁ,  ZŠ S MŠ

Jeseň v okolí spojená 
s poznávaním  

V príjemný októbrový deň si žiaci 9. ročníka vyšli na  príro-
dovedno-vlastivednú vychádzku po chránených územiach 
v okolí Bratislavy. Navštívili Malé Karpaty, konkrétne časť 

Kamzík, Kačín a Železnú studienku.  Jesenné Karpaty očarili 
farbami. Škoda, že túto krásu lúčmi nepodporilo slniečko. Prešli  
asi 14 km – po výstupe z Koliby na Kamzík si pozreli kavernu  

z 1. svetovej vojny, ktorá slúžila najmä ako sklad munície pre delostrelcov, ktorí mali brániť Bratislavu. Zážitkom bola aj cesta 
lanovkou do stanice Snežienka. Následne žiaci opäť trochu stúpali do kopca k častému výletnému cieľu Bratislavčanov – na 
Kačín. Po krátkej prestávke sa vrátili na Železnú studienku a popri  rybníkoch a posledných mlynoch prišli na Partizánsku 
lúku a k Červenému mostu. Plní dojmov z prírodovedno-vlastivednej vychádzky sa vrátili do Rusoviec. Oveľa viac o tejto peknej 
aktivite sa dozviete na stránke: https://www.planetslovakia.sk/relax/294-zelezna-studnicka-bratislava. 

MARTIN HLUBOCKÝ, ZŠ S MŠ

 

Koncom novembra sa  pätnásť siedmakov zúčastnilo 
na zaujímavom  workshope v laboratóriu FABLAB, 
kde sa naučili programovať malý počítač – micro:bit. 

Na prvom stretnutí sa žiaci zoznámili so samotným micro:bitom 
a jeho programovacom prostredí. Pomocou blokového pro-
gramovania naučili micro:bit zobraziť rôzne texty, ikony a do-
konca aj animácie. Zoznámili sa aj s programovaním zvukových 
výstupov a mnohým sa podarilo s micro:bitom zahrať skladbu 
Kohútik jarabí.  

Na druhom stretnutí sa žiaci naučili pracovať v tíme a pomocou 
micro:bitu rôznymi farbami rozsvietiť LED pásiky. Nie 
všetkým však spolupráca vyhovovala a spočiatku to v niektorých 
tímoch dosť „škrípalo“. Časom nastalo zlepšenie a požadované 
výsledky sa dostavili.  
Vrcholom workshopu bolo programovanie malých robotov, 
ktorých súčasťou bol micro:bit. Roboty na papier nakreslili 
mnohé naprogramované vzory. 
Žiaci sa opäť niečo nové naučili. Z tohto podujatia odchádzali 
s novými zážitkami a veľmi spokojní. Veľká vďaka patrí ško-
liteľovi Marekovi, ako aj ostatným pracovníkom FABLABu 
a, samozrejme, nášmu učiteľovi M. Hlubockému, ktorý 
vyučuje deti informatiku a vedie krúžok robotiky. Bez jeho 
aktívneho prístupu a zanietenosti by bolo veľmi ťažké dostať 
sa na takýto workshop, lebo medzi mládežou je o podobné 
podujatia veľký záujem.  

VEDENIE ŠKOLY, foto: archív ZŠ s MŠ

Spoznávali záhadné netopiere  

Práve tieto živočíchy si v rámci projektu Zelená pedagogika 
spolu s pani učiteľkou  vybrali štvrtáci (4. B) a na Železnej 
studničke zážitkovo spoznávali ich život vďaka téme Dolu 

hlavou – netopiere.  Celým projektom ich sprevádzal, poskytoval 
prírodovedné informácie a ukážky priamo v prírode lektor p. Noga. 
Žiaci videli živé živočíchy – srny, veverice a vtáky. Spoznávali ich 
podľa sfarbenia srsti, peria a vydávaných zvukov. Podľa stôp 
určovali, ktoré živočíchy sú nablízku a môžu ich stretnúť. Zážitkom 
bolo pozorovanie netopierov v bunkri s baterkami. Dozvedeli sa veľa o stavbe tela, živote netopierov počas celého roka a aké 
búdky im pripravujú na prežitie mladí prírodovedci. Zisťovali, ktoré pomôcky potrebuje mladý vedec, ak chce netopierov 
skúmať a pozorovať.  
Projekt sa žiakom veľmi páčil a odchádzali zo Železnej studničky plní vedomostí a zážitkov.  

BEÁTA VALKOVIČOVÁ, ZŠ S MŠ

Úspechy aj na 
športovom poli

ROBOCOOP očaril siedmakov 

Výhercovia školského kola: 
1. Adela Hlásna – 7. A 
2. Marek Urban – 9. A 
3. Matej Májek – 7. A



Tak ako minulý rok, aj túto jeseň sa naši druhá-
čikovia premenili na malých pátračov a vydali 
sa na dobrodružnú cestu objavovania Rusoviec.  

Aby lepšie spoznali miesto kde žijú, chodia do školy, 
kde majú svojich kamarátov. 
Vyzbrojení „Pasom malého Rusovčana“ spoznávali prí-
rodu, históriu i súčasnosť našej mestskej časti. Pri 
plnení rôznych úloh sa dôverne zoznámili s parkom pri 
kaštieli, z vlečky traktora pozorovali život zvierat na Sys -
ľovských poliach. Na  poľnohospodárskom družstve 
Dunaj preskúmali traktor,kombajn a „tety“ z kuchyne 
im pripravili sladké koláče.  Bránu farského kostola pre 
deti otvoril pán farár. Nezabudnuteľná bola tiež jazda 
na hasičskom aute. Svoje tajomstvá odkryla deťom aj 
Antická Gerulata. A verte, alebo nie, na konci dobro-
družnej cesty deti objavili rusovský poklad. 
Pani starostka na záver pasovala malých pátračov za 

PRÍBEHY Rusoviec 
Dnešná doba nám umožňuje cestovať  a spoznávať krajiny celého sveta. Avšak ruku na srdce.  

Poznáme dobre naše najbližšie okolie? Prebádať a zažiť miesto, kde žijeme, je hlavná myšlienka 
projektu „Príbehy Rusoviec“, ktorý pre deti našej Základnej školy pripravilo OZ Rusovčatá.

rusovských rytierov a dvorné dámy. Slávnostná „paso-
vačka“ a oslava boli bodkou za Príbehmi Rusoviec. 
A viete čo bolo na celom projekte vlastne úplne naj-
lepšie? To, že každý priložil ruku k dielu a pomohol 
vytvoriť pre deti pekné okamihy.  
Naša veľká vďaka patrí  ZŠ s MŠ Rusovce, pani uči-
teľkám Sabelovej, Dvorskej a Dodekovej, rodičom 
malých pátračov, PD Dunaj a p.Rókovi, DHZ a p.Fi-
lagovi, pánom policajtom,  p.starostke L.Tulekovej-
Henčelovej, p.farárovi  Prachárovi a múzeu Antická 
Gerulata. 
Vďaka všetkým týmto ľuďom si deti odniesli krásne 
zážitky, spoznali dnešné i dávne príbehy našej mestskej 
časti. A tiež pocit, že Rusovce nie sú len krásnym 
miestom, ale aj miestom, kde sa ľudia vedia spojiť 
a spolu dokážu vytvoriť veľa dobrého. 
Tešíme sa na budúcich druháčikov. 

Text a foto: VALERIA KMEŤOVÁ  
a PETRONELA LAKATOŠOVÁ, OZ Rusovčatá 

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej orga-
nizácie pre predškolskú výchovu vznikla my-
šlienka usporiadať Deň materských škôl na 

Slovensku. Tento významný deň sa každoročne bude 
organizovať 4. novembra, v deň keď bola v roku 
1829 v Banskej Bystrici založená prvá detská opatrovňa 
na našom území. Založila ju grófka Mária Terézia 
Brunswická. Tento školský rok pri príležitosti 5. 
výročia vzniku sme si Deň materských škôl pripomenuli 
trochu inak. Deti z triedy Myšiek si pre  mladších 
a starších kamarátov aj pedagógov pripravili prekva-
penie: v telocvični im prostredníctvom piesní a básní 
vysvetlili, prečo je škôlka pre deti dôležitá, ako sa 
v nej správame, čo má mať správny škôlkar v šatni,  
triede, spálni. Každej triede deti venovali báseň alebo 
pieseň podľa jej názvu. Na záver zaspievali, že pre ne 
je najlepšia škôlka práve tá naša – rusovská.   
Pre rodičov bola pripravená informačná nástenka, 
kde si mohli prečítať zaujímavosti o vzniku  materskej 
školy v Rusovciach a prezrieť s fotografie detí a peda-
gógov z minulých rokov.   

KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY, foto: archív MŠ

Myšky pripravili  
PREKVAPENIE

„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani    
nevedia, že sa učili a celý čas trávia   
tak, že si myslia, že sa len hrali.“    

Terézia Brunswická

Myšky pripravili program plný prekvapení

Naši šikovní mladší spolužiaci 
z prvého stupňa, ktorí na-
vštevujú krúžok minihádza-

nej, sa zúčastnili na turnaji v mini-
hádzanej v Dome športu. Reprezen-
tovali nás vynikajúco, neprehrali ani 
jeden zápas, žiaľ, následkom horšieho 
skóre im ušlo finále. V súboji o ko-
nečné tretie miesto však potvrdili 
svoje schopnosti, zvíťazili a do Ru-
soviec priviezli prvý pohár v tomto 
školskom roku.  Je to pre naše deti 
veľká motivácia do budúcna a spolu 
s nimi sa veľmi tešíme.  

TOMÁŠ KECSKES, ZŠ S MŠ
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V prvý deň sa účastníci pre-
zentovali v termálnych kú-
peľoch Lipót v Maďarsku, 

kde využili aj kúpanie v termálnej 
vode. Po prenoco-
vaní v kempe sa 
presunuli do zá-
mockého parku 
v Rusovciach na 
štart, kde  sa zišlo 
asi 50 veteránskych 
vozidiel z Poľska, 
Maďarska, Čes-
ka, Rakúska a Slo-
venska. Pestrosť 
štartového poľa 
obohatili vozidlá 
priam historické: 
Ford z roku 1918 

a 1928, Praga z roku 1928, Aero 
z roku 1934 a ďalšie, ktoré si to po 
hromadnom štarte nasmerovali do 
rakúskej obce Petronell-Carnun- 

tum. Tu navštívili 
múzeum rímskej 
osady, obedovali 
v areáli pána Durn-
steinera, kde si 
mohli v predajni 
Domáci kutil na-
kúpiť všeličo do 
domácnosti. Ďalej 
sa zastavili na 
blšom trhu v Ni-
kelsdorfe.  Po pre-
kročení pomysel-
ných hraníc s Ma-
ďarskom zamierila 

kolóna opäť do kúpeľov Lipót. Krás-
ne teplé počasie zlákalo motoristov 
do vlažnej vody. V neskorých popo-
ludňajších hodinách sme sa dozve-
deli mená víťazov v kategóriách A, 
B a ženy. Cenu starostky získala 

Adriana Stehlíková z Turzovky na 
vozidle VW, ktorá aj napriek teles-
nému postihnutiu zabodovala aj 
v ženskej kategórii. 

TIBOR STRAKA st. 
Foto: archív autora

Trojhraničný veterán klub Rusovce usporiadal v septembri  
už  19. ročník veteránskej jazdy. Pripomeňme si túto tradičnú akciu,  

tento rok až trojdňovú. Záštitu nad podujatím s názvom Rusovská jazda 
veteránov prevzala starostka Rusoviec. 

Tri dni S VETERÁNMI

VÝSLEDKY: 
Kategória A 

Peter Gieczi, Š-1000, Ústí nad Labem 
Ján Pelikán,  Triumph, Bratislava 

Róbert Putnaki,  Morgan, Bratislava 
Kategória B 
Ladislav Ebský  

R Jaroslavybárik 
Andrej Košický, Volvo 

Kategória ženy 
Eva Kinczezová, Aero 

Adriana Stehlíková, VW 
Edit Nagy, VW



Pôvodná myšlienka zahŕňala integráciu nielen v rámci Jaroviec, Rusoviec a špeciálnych ZŠ z Bratislavy, ale aj 
cezhraničnú spoluprácu so zariadeniami sociálnych služieb v Rakúsku a Maďarsku, a tiež so ZŠ v blízkosti 
hraníc. Túto víziu sa podarilo naplniť čiastočne. Snaha o  nadviazanie spolupráce so ZŠ v Kittsee nenašla 

odozvu. Hľadali sme aj primerané zariadenie sociálnych služieb, ale ani tento zámer nevyšiel. Podarilo sa nám 
nadviazať spoluprácu so ZŠ v Rajke, ktorej žiaci boli niekoľkokrát účastníkmi turnaja a zvýšili jeho kvalitu.  
Každý ročník sa konal pod záštitou primátora Bratislavy a starostu MČ Bratislava-Rusovce,  v posledných rokoch 
aj starostov Jaroviec a Čunova. Celých 19 rokov s GERULATA CUP-om spolupracoval bývalý starosta Dušan 
Antoš, ktorý sa na každom ročníku aj osobne zúčastnil.   
Na ceny pre víťazov od začiatku až dosiaľ prispieval magistrát Bratislavy, na občerstvenie MČ Rusovce a posledné 
tri roky aj MČ Jarovce a Čunovo. Nemožno zabudnúť ani na spoluorganizátora turnaja – ZŠ s MŠ v Rusovciach, 
ktorá poskytla priestory a vybavenie. Príjemným prekvapením jubilejného ročníka boli zrekonštruované priestory 
telocvične, ktoré umocnili význam okrúhleho výročia.  
Tohtoročný turnaj sa niesol v znamení aj ďalších noviniek. Krásne ceny víťazom chlapčenských kategórií 
odovzdávala starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová a dievčatám námestník primátora Bratislavy Juraj 
Káčer. Víťazov zo zariadení sociálnych služieb dekoroval a pamätné plakety všetkým družstvám odovzdával 

Jeseň s KUKULIENKOU

GERULATA CUP oslávil jubileum 
 

Dvadsiate výročie si žiada trocha rekapitulácie. Autorom krásnej myšlienky integrovaných  
športových hier v stolnom tenise je PhDr. Ján Škott, ktorý celý život zasvätil vzájomnému spolunažívaniu ľudí  

so zdravotným postihnutím so zdravými spoluobčanmi. 

VÝSLEDKY PODĽA KATEGÓRIÍ:  
MLADŠIE ŽIAČKY: 

1. Alexandra Zemešová – ZŠ Jarovce 
2. Martina Baloghová – ZŠ Jarovce 

3. Alexandra Vámošová  – ZŠ s MŠRusovce  
MLADŠÍ ŽIACI: 

1. Vladimír Kostelka – ŠZŠ Hálkova 
2. Michal Vašíček – ZŠ Jarovce 

3. Dávid Mlynárik – ŠZŠ Žehrianska  
STARŠIE ŽIAČKY: 

1. Laura Baranová – ZŠ Rusovce 
2. Ema Gergeľová – ZŠ Jarovce 
3. Kristína Žáková – ZŠ Jarovce  

STARŠÍ ŽIACI:   
1. Alex Yatsenyak – ZŠ Rusovce 

2. Roman Pražienka – ŠZŠ Žehrianska  
3. Peter Rigo – ŠZŠ Hálkova  

ŽENY: 
1. Lenka Dobrovodská – Lepší svet, CHD  

2. Renáta Špačková – DSS, Javorinská 7/a  
3. Romana Šarkoziová – Lepší svet, CHD   

MUŽI: 
1. Dávid Múčka – DSS a ZPB Merema Modra 

2. František Horváth– ZPB Gerulata 
3. Martin Droba - DSS, Javorinská 7/a 

riaditeľ rusovskej ZŠ s MŠ Rastislav Kunst. Zo škôl bola najúspešnejšia ZŠ Jarovce, zo špeciálnych ŠZŠ Hálkova 
Bratislava a zo zariadení sociálnych služieb Lepší svet, CHD.  
Spestrením záveru turnaja boli vzájomné duely Juraja Káčera s víťazom kategórie starších žiakov Alexom 
Yatsenyakom a s učiteľom Tomášom Kecskésom. Veľké ďakujeme patrí všetkým trénerom, učiteľom, rozhodcom 
a spoluorganizátorom. Veríme, že budúci rok otvoríme tretie desaťročie tejto úspešnej stolnotenisovej súťaže.  

INGRID IVÁNYOVÁ

Foto: archív 

prilákajú desiatky až stovky návštev-
níkov. Tak to bolo aj tento rok. Pri-
pomeňme si tieto pekné podujatia 
niekoľkými fotografiami. 
 

Text a foto: Palo MokráňPosledných štrnásť  rokov pat-
ria každoročne na jeseň k Ru-
sovciam dve akcie, ktoré or-

ganizuje Rodinné centrum Kuku-
lienka: Šarkaniáda a Lampiónový  
sprievod. Teší nás, že každoročne 
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                  12. 12.    štvrtok 

VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ 
SĽUK

                  15. 12.    nedeľa 

VIANOČNÝ BAZÁR 
Pastoračné centrum

                  15. 12.    nedeľa 

ŽIVÝ BETLEHEM 
Pastoračné centrum

                31. 12.     štvrtok 

PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA 
Námestie pri fontáne

                20. 12.     piatok 
VIANOČNÝ KONCERT  
SKUPINY TIRNAVIA 

 A DETSKÉHO ZBORU MELODY 
Evanjelický kostol

                     9. 1.     štvrtok 
PARTICIPATÍVNE STRETNUTIE 

VEREJNOSTI - CASTELLUM  
Hasičská zbrojnica

                  12. 1.     nedeľa 
NOVOROČNÝ KONCERT 

BRATISLAVSKÉHO 
CHLAPČENSKÉHO ZBORU 

Kultúrna sála miestneho úradu

POZVÁNKY 
NA ZIMNÉ PODUJATIA


