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NADSTAVBA  ZÁKLADNEJ ŠKOLY

P
očet školopovinných detí v Rusovciach ne-
ustále rastie a kapacita budovy základnej 
školy nestačí pokryť potreby. Súvisiacim 

problémom je školská jedáleň, ktorá bola z dô-
vodu nevyhovujúcich hygienických štandardov 
dočasne premiestnená do priestorov miestneho 
úradu. Riešením je projekt rekonštrukcie budo-
vy jedálne a jej nadstavba, v ktorej budú umiest-
nené triedy. Projekt bol pripravený, problémom 

ostávalo fi nancovanie. Počas uplynulého roka 
sme hľadali spôsob, ako situáciu vyriešiť tak, 
aby sme mestskú časť na dlhé roky nemuseli 
zaťažiť úverom, ktorý by znamenal stop akým-
koľvek ďalším investičným projektom. Absolvo-
vali sme sériu rokovaní na rôznych inštitúciách 
a výsledkom je, že naša mestská časť je zaradená 
na zoznam projektov na rozšírenie kapacít zá-
kladných škôl, ktoré budú podporené z Integ-

rovaného regionálneho operačného programu. 
Ide o zoznam konkrétnych projektov, na ktoré 
je žiadaná fi nančná podpora - nejde o otvorenú 
výzvu, v rámci ktorej by sa robil výber vhodných 
projektov.
 
Čaká nás ešte veľa papierovej práce, kým sa reál-
ne začne s výstavbou, ale všetko je na dobrej ces-
te a veríme, že aj príslušné inštitúcie splnia svoje 
sľuby. Čaká nás fi nalizácia projektu (pôvodný 
projekt nespĺňal požadovanú energetickú triedu 
a bezbariérovosť a tiež sa projektuje druhé po-
schodie, ktoré nebolo súčasťou projektu), verej-
né obstarávanie, písanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného fi nančného prí-
spevku a podpis zmluvy.
 
Rodičom ďakujeme za pre-
javenú trpezlivosť a za nás 
sľubujeme, že vyvinieme ma-
ximálne úsilie, aby bola škola 
spolu s jedálňou postavená čo 
najskôr. Ak pôjde všetko pod-
ľa plánu, s výstavbou by sme 
radi začali už na jeseň.

(MÚ)

Vizualizácie: Ján Margen
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Milí čitatelia,

Rusovské noviny vstupujú do svojho jubilejného 20. ročníka. 

A hneď na začiatku roka prechádzajú zmenami. Naša šéfredak-

torka Beata Vrzgulová dostala pracovnú ponuku, ktorá sa neod-

mieta a po dvanástich rokoch opúšťa našu redakciu. Chceme jej 

aj touto cestou poďakovať za všetku prácu, ktorú pre naše noviny 

za tú dobu odviedla a popriať veľa úspechov na jej budúcom pô-

sobisku.

Postupné zmeny čakajú aj samotné Rusovské noviny. Každý z čle-

nov redakčnej rady prináša vlastné nápady a myšlienky a tie sa 

budú postupne pretavovať do nasledujúcich čísiel. V tomto čísle 

vás čaká prvá novinka - Mini-bedeker Rusoviec. Plánujeme ho vy-

B
udova hasičskej zbrojnice v Rusov-

ciach bola postavená pred 40-timi 

rokmi. Objekt budovy bol celé 

roky v takmer pôvodnom stave, ktorý bol 

už dlhšiu dobu nevyhovujúci – havarijný. 

Dispozičné riešenie stavby nevyhovovalo 

súčasným sociálno-hygienickým a typo-

logickým požiadavkám, chýbal bezbarié-

rový prístup. Rekonštrukciu priestorov 

sme ukončili v decembri minulého roku 

a v súčasnosti priestory ešte zariaďujeme.

Stavebné práce zahŕňali rekonštrukciu 

vnútorných priestorov: stien, podláh, 

stropov, hygienických zariadení, rekon-

štrukciu elektroinštalácie, vodovodu, vnú-

tornej kanalizácie ako aj nové dispozičné 

riešenie interiéru. V rámci zníženia ener-

getickej náročnosti budovy a odstránenia 

havarijného stavu strechy sa pôvodná 

konštrukcia strechy zateplila. Na streche 

sa tiež vymenili skorodované klampiarske 

prvky a zrekonštruoval sa bleskozvod.

Hlavným cieľom rekonštrukcie objektu 

bolo zlepšenie technického stavu budovy 

(interiér, exteriér), odstránenie havarij-

ného stavu zatekajúcej strechy, inštalač-

ných rozvodov, zvýšenie kvalitatívnych, 

MÚ informuje
Z rokovaní poslancov
miestneho zastupiteľstva

17.  december 2019
Na základe podnetu miestneho kontroló-
ra vypracoval Miestny úrad návrh VZN 
o podmienkach držania zvierat a ich 
chovu na území mestskej časti. Cieľom 
je predchádzanie vzniku susedských spo-
rov vyplývajúcich z chovu hospodárskych 
zvierat v zastavanej časti obce. Na návrh 
stavebnej komisie poslanci prijali zmenu - 
pravidlá sa budú uplatňovať iba na nové 
hospodárske objekty. Celé VZN poslanci 
schválili: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubov-
ská, Kalmár, Filaga, Karácsony, ZDRŽA-
LI SA: Jenčík, Vandrášeková.

V závere rokovania vystúpil riaditeľ spo-
ločnosti Czech Sport Aircraft Kunovice 
s prezentáciou zámeru vybudovať Letec-
ké, vývojové a školiace centrum v priesto-
re rusovského letiska. Centrum by bolo 
zamerané na vývoj nových modelov špor-
tových lietadiel, trenažéry, výcvik, ako 
aj na prácu s mládežou formou rôznych 
krúžkov a štúdia letectva.

28.  január 2020
Na januárovom rokovaní sa prerokovával 
rozpočet obce. Poslanci sa stotožnili s 
rozpočtom školy, schválili aj dotácie pre 
občianske združenia a spolky. Neschválili 
ale rozpočet miestneho podniku Ruseko 
(ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská, ZDR-
ŽALI SA: Jenčík, Vandrášeková, Filaga, 
Karácsony) a nesúhlasili ani s rozpočtom 
obce, ako bol predložený na rokovanie. 
Mali síce k nemu týždeň vopred pracovné 
stretnutie, ale vyžiadali si ešte jedno, kde 
prerokujú priority obce a jednotlivé po-
ložky rozpočtu. Hlasovanie: ZA: Mokráň, 
Zjavková, Dubovská, Kalmár, ZDRŽALI 
SA: Jenčík, Vandrášeková, Filaga, Ka-
rácsony.

Poslanci po dlhej dobe uzavreli tému par-
číka pri Gaštanovej aleji, keď jednohlas-
ne schválili prenajatie časti pozemku na 
vybudovanie prístupovej cesty k budúcim 
rodinným domom. Časť pozemku ostane 
pre parčík a detské ihrisko.

Poslanci prerokovali aj správu o audite vo 
fi rme ROT. Poslanci sa zhodli na tom, že 
poveria starostku rokovaním o rozdelení 
majetku fi rmy ROT medzi obec a fi rmu 
Relax Pro. 

4.  február 2020
Poslanci sa stretli na pracovnom stretnutí, 
kde dopracovali priority obce a urobili aj 
zmeny v rozpočte. Následne na mimoriad-
nom zasadnutí zastupiteľstva prerokovali 
tieto zmeny ofi ciálne a schválili upravené 
priority obce aj upravený rozpočet jedno-
hlasne. Všetky dokumenty sa dajú nájsť na 
webovej stránke obce.

PALO MOKRÁŇ
(Videá zo zasadnutí si môže-

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

CastBratislavaRusovce/videos)

Voľby do NR SR
Voľby do národnej rady SR sa budú konať 
dňa 29.02.2020 od 07.00 do 22.00 hodiny v 
budove Základnej školy na Vývojovej ulici 
č. 228 v Rusovciach.

Bližšie informácie sú dostupné na webovej 
stránke www.rusovce.sk, alebo na úradnej 
tabuli pri Miestnom úrade, Vývojová 8 v 
Rusovciach.

(MÚ)

dávať vždy v prvom čísle RN v roku a prinášať vám v ňom nielen 

kalendár podujatí na daný rok, ale aj mnohé praktické informácie, 

kontakty a otváracie doby. Keď si kalendár zavesíte na chladničku, 

alebo nástenku, budete mať všetky informácie vždy poruke.

Chceli by sme vás vyzvať aj na užšiu spoluprácu. Rusovské novi-

ny vydávame pre vás, preto ak máte akékoľvek podnety, námety, 
pripomienky, pochvalu alebo kritiku, dajte nám vedieť na mailovej 

adrese sekretariat@bratislava-rusovce.sk. Ak chcete prispieť do 

RN svojim príspevkom, pošlite nám ho na tú istú adresu. A do 

tretice, ak by ste mali záujem pracovať v redakčnej rade, ozvite 

sa nám tiež.

Veríme, že nám zachováte aj v jubilejnom ročníku svoju priazeň 

a spoločne budeme tvoriť stále lepšie a krajšie Rusovské noviny.

za Redakčnú radu RN, PALO MOKRÁŇ

kvantitatívnych, estetických 

a hygienických vlastností objek-

tu, zabezpečenie bezbariérového 

prístupu do objektu a zníženie 

nákladov na spotrebu energií 

a prevádzkových nákladov. Re-

konštrukcia bola fi nancovaná 

z rozpočtu mestskej časti; na von-

kajšie schody a rampu nám prispel 

Bratislavský samosprávny kraj, za čo mu 

ďakujeme.

Získali sme príjemné a dôstojné miesto 

na uskutočňovanie rôznych kultúrnych, 

spoločenských a rodinných akcií, ako aj na 

realizáciu školení, seminárov, prednášok, 

kurzov, či iných aktivít. K dispozícii sú dve 

miestnosti - sála a klubovňa. Priestory sály 

sú vybavené stolmi, stoličkami, dataprojek-

torom, premietacím plátnom a miestnosť 

je ozvučená. Do miestnosti sa zmestí max. 

80 osôb, závisí od spôsobu usporiadania 

sály. Klubovňu je možné využívať najmä 

na záujmovú činnosť - rôzne kurzy, krúžky, 

školenia pre menší počet ľudí a pod. Do 

V
ŠETKY INFORMÁCIE NA JED-

NOM MIESTE. Minulý rok spustila 

mestská časť Rusovce informačný 

portál o dianí v našej obci. Podstatnú časť 

informovania prostredníctvom sms rozhlasu 

nahradila moderná mobilná aplikácia. Potešilo 

nás, že za necelých 5 mesiacov začalo aplikáciu 

pravidelne využívať takmer 900 občanov.

Mobilná aplikácia Správy o meste 

(SOM) predstavuje efektívnejší a moder-

nejší spôsob komunikácie s obyvateľmi. 

Sme radi, že si našla obľubu aj u Rusov-

čanov. Patríme medzi už 21 miest, ktoré 

sa rozhodli týmto spôsobom informovať 

ľudí. V najbližších dňoch sa existujúce 

informačné moduly doplnia o ďalšie: 

Návody a Ankety. S prevádzkovateľom 

aplikácie intenzívne pracujeme aj na 

klubovne sa zmestí max. 15 osôb. K priesto-

rom patrí kuchyňa vybavená chladničkami, 

sporákom, umývačkou a základnou výba-

vou (hrnce, taniere, poháre, príbor a pod.), 

šatňa a toalety; vo všetkých priestoroch je 

k dispozícii wifi . Cenník je zverejnený na 

web stránke mestskej časti a postupne do-

plníme aj fotografi e priestorov.

Ak máte záujem o dlhodobejší, krátko-

dobý alebo jednorazový prenájom, dajte 

nám, prosím vedieť, písomne na adresu 

miestneho úradu alebo e-mailom na adre-

su kubicova@bratislava-rusovce.sk.

Ing.  ALEXANDER KITANOVIČ
Foto: Palo Mokráň

možnosti rezervácie našich spoločen-

ských a športových priestorov.

Ak chcete dostávať pravidelné notifi kácie 

o všetkých kultúrno-spoločenských akci-

ách, či termínoch miestneho zastupiteľstva, 

odstávkach energie, dopravných obmedze-

niach a mnohé iné informácie, stiahnite si 

aplikáciu do vášho mobilného telefónu pro-

stredníctvom nižšie uvedených QR kódov.

(MÚ)

EDITORIÁL

Zrekonštruovaná  HASIČSKÁ ZBROJNICA

ZAČALI SME S BUDOVANÍM
KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Koncom minulého roka sme 

začali s budovaním kamerového 

systému v našej mestskej časti. 

V prvej fáze bolo osadených šesť 

kamier v týchto lokalitách: ná-

mestie pri fontáne, okolie pošty, 

okolie miestneho úradu (z oboch 

strán) a okolie zberného dvora.

V tomto roku by sme chceli ka-

merový systém rozšíriť aj o ďal-

šie lokality a spracujeme projekt, 

prostredníctvom ktorého sa 

budeme sa uchádzať o získanie 

fi nančných prostriedkov v rámci 

vyhlásených výziev.

Zrekonštruovaná sála počas 
participatívneho stretnutia Castellum

SOM RUSOVCE – mobilná aplikácia

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
INTERNETU

Pri príležitosti Dňa bezpečného interne-
tu boli v územnej pôsobnosti Okresného 
riaditeľstva PZ v Bratislave V realizované 
preventívne aktivity k téme bezpečného po-
užívania internetu. Preventívne aktivity boli 
realizované v dňoch od 04. do 07. 02. 2020. 
v ôsmich triedach na II. stupni Základných 
škôl v Rusovciach a Petržalke.
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Pani starostka, máte za sebou prvý rok vo funk-
cii. Ako by ste ho zhodnotili?
Keby som mala jednou vetou opísať rok 2019, 

určite by som ho nazvala najrýchlejším ro-

kom v mojom doterajšom živote. Zosúladenie 

pracovného a súkromného života bolo určite 

výzvou, ale verím, že chod mestskej časti ani 

chod našej domácnosti „netrpeli“ nedostatkom 

mojej pozornosti.

Čo vás pri oboznamovaní sa s úradom milo pre-
kvapilo a čo, naopak, bol „kostlivec v skrini“?
Formálne prebratie úradu od môjho pred-

chodcu prebehlo veľmi korektne za prítom-

nosti kontrolóra mestskej časti a súčasného 

právneho zástupcu. Zamestnanci úradu boli 

od začiatku naklonení pomôcť mi oboznámiť 

sa s rozsiahlou agendou. Nikdy som sa neta-

jila tým, že modernizácia úradu a jeho priblí-

ženie našim obyvateľom je mojou prioritou. 

Prvý rok som preto podriadila viaceré úkony 

realizácii týchto zmien. Uskutočnili sme pro-

cesný audit, ktorý nám ukázal, že máme viac 

administratívneho personálu ako odborných 

zamestnancov. Vekový priemer zamestnancov 

úradu sa blížil viac k dôchodkovému veku. 

Asi najlepšie vystihovalo stav úradu slovíčko 

„neaktuálny“. Úrad si žil svojím životom bez 

toho, aby sa pomaly prispôsoboval potrebám 

a nárokom modernej doby. Postupne moder-

nizujeme výpočtovú techniku, nastavujeme 

elektronický obeh dokumentov. Prioritou je 

vybavovanie agendy v zákonnej lehote. Ďalšie 

zistenia a nezrovnalosti v stavebnej a legisla-

tívnej agende sa snažíme postupne opravovať 

a aktualizovať. Stavebné povolenia neboli vždy 

vydávané v zmysle regulatívov platných územ-

ných plánov. Pri developerských aktivitách 

sa zanedbala realizácia vodozádržných opat-

rení. Vo viacerých lokalitách máme problém 

s neprevzatými komunikáciami, osvetlením. 

Chýbajú projekty na dopravné značenia. Pri 

ich riešení sme do značnej miery odkázaní na 

ochotu iných úradov a Magistrátu. Reštart úra-

du sa týka nielen vnútornej prevádzky, ale aj 

vonkajšieho prostredia. Po 12-tich rokoch sme 

konečne vymaľovali. Modernizujeme mobiliár. 

Osadíme nové informačné tabule. Snažíme sa, 

aby náš úrad bol príjemným prostredím pre 

jeho zamestnancov i jeho návštevníkov. Viem, 

že pre obyvateľov sú tieto veci neviditeľné, ale 

môžem zodpovedne povedať, že uplynulý rok 

sme pracovali vo veľmi svižnom tempe.

Čo teda bolo pre vás najťažšie?
Náročná bola pre mňa prvá krízová situácia. 

A to, keď sa nám v úvode minulého roka stra-

tila mamina troch malých detí. Plán postupu 

pátracích a záchranných prác nebol pre takýto 

prípad nikdy spracovaný. Riadili sme sa pri or-

ganizovaní pomoci do značnej miery intuíciou.

Náročné je aj postaviť sa pred publikum a od-

komunikovať témy, ktoré sú nepopulárne a po-

larizujú nás. Sú opatrenia, ktoré sme museli re-

alizovať napriek širokej diskusii u Rusovčanov. 

Pravdou ale je, že ktokoľvek by bol v mojej po-

zícii, tak k nim časom musí pristúpiť. Finančná 

náročnosť na údržbu mestskej časti neustále 

narastá a vlastný majetok, ktorého predajom 

alebo prenájmom by sme mohli tieto aktivity 

f inancovať, je v súčasnosti zanedbateľný alebo 

v havarijnom stave. Je preto nutné nasledujúce 

obdobie nastaviť f inančný plán tak, aby Rusov-

ce mohli udržať krok s dobou.

A určite náročné je pre mňa komunikovať nové 

myšlienky a nápady aj niektorým našim poslan-

com. Verím však, že aj toto sa časom zlepší. Dô-

ležité je vydržať a vysvetľovať .

Čo by ste „vypichli“ ako top veci, ktoré sa vám 
podarilo spraviť?
Už som spomenula, že minulý rok bol pre mňa 

pracovne náročný, ale jednoznačne aj veľmi 

zaujímavý. Absolvovala som množstvo pod-

netných a inšpiratívnych stretnutí. Verím, že 

mnohé zo získaných nápadov budeme môcť 

postupne aplikovať aj v Rusovciach.

Z tých, ktoré sme úspešne doteraz zrealizova-

li, by som spomenula predovšetkým osadenie 

kamerového systému, kompletnú rekonštrukciu 
hasičskej zbrojnice a úpravu detského ihriska
pri hasičskej zbrojnici, rekonštrukciu telocvič-
ne v našej ZŠ, spustenie projektu nového cen-

tra – Castellum, získanie dotácie vlády SR na 

multifunkčné ihrisko, spracovanie strategického 
dokumentu starostlivosti o dreviny v Rusovciach. 

Rozbehli sme tiež spoluprácu s partnerskými 

prihraničnými obcami. Tiež sa nám podarilo 

získať f inančnú dotáciu na nové kultúrne podu-

jatia: Medzinárodný festival „Bábky v parku“ 
a Festival ochotníckych divadiel Laury Henckel. 
Pre zlepšenie komunikácie s obyvateľmi použí-

vame už rok facebook stránku a tiež sme spusti-

li mobilnú aplikáciu SOM (Správy o meste).

Aké sú vaše plány na nadchádzajúci starostovský 
rok?
Pred niekoľkými dňami sa nám podarilo schvá-

liť nový rozpočet. Po diskusii so všetkými 

poslancami sme sa zhodli na niektorých TOP 

prioritách, ktorým podriadime organizáciu 

práce i zháňanie spolufinancovania. Ak sa to 

podarí, Rusovčania by sa v tomto roku mohli 

dočkať spustenia projektu nadstavby základnej 
školy, revitalizácie autobusového otočiska pri 

železnici, ale aj zazelenania námestia pred OD 

Kraj. Popri tom sa budeme snažiť vysadiť viac 
zelene, pripraviť projektovú dokumentáciu pre 

nové chodníky a vypracovať stratégiu odpado-

vého hospodárstva, keďže problém s odpadom, 

udržiavaním čistoty či postupným odstraňova-

ním plastu z verejných podujatí, vnímame ako 

veľkú výzvu.

Dôležitou prioritou pre mňa ostáva komuniká-

cia s verejnosťou. Stretnutia s Rusovčanmi po-

važujem za najlepšiu spätnú väzbu. Usmerňujú 

a korigujú moju prácu do významnej miery. Ten-

to rok by som rada začala s pravidelnými lokál-

nymi stretnutiami pri káve, kde sa Rusovčania 

môžu zveriť so svojimi problémami i námetmi.

A čo by ste do ďalšieho roka popriali Rusovčan-
kám a Rusovčanom?
Rada by som všetkým našim obyvateľom zaže-

lala pohodu doma i v práci, aby sa im darilo 

plniť si priania i predsavzatia, ktoré si dali. Ale 

hlavne, aby venovali viac zo svojho času ľuďom, 

ktorí o to stoja a ktorí za to stoja.

A tiež, aby sa pokúsili „prekročiť svoj tieň“ 

a viac sa zapájali do vecí verejných. Je to urči-

te prospešné pre obe strany. Koncom mesiaca 

nás čakajú parlamentné voľby. Verím, že u nás 

v Rusovciach si nenecháme zmeškať príležitosť 

prejaviť svoj názor a ukázať, že nám záleží na 

slušnej krajine a slušných ľuďoch v jej vedení.

(RED)

Prvý rok  V ÚRADE
Starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová nastúpila do svojho úradu pred niečo vyše rokom. Požia-

dali sme ju, aby zhodnotila svoj prvý rok na tomto poste.
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Výstupy z participácie pracovná skupina, ktorá 

celý participačný proces organizuje, vyhodnotí 

v podobe návrhov na podmienky a kritériá pre 

zadanie súťaže. Tým bude práca pracovnej sku-

piny ukončená a ďalší postup bude na pleciach 

úradu. Organizácia následnej súťaže a výber in-

vestora budú ďalším krokom, ktorý v ám bude 

opäť poctivo komunikovaný.

Je jasné, že niektoré potreby občanov sú vo 

vzájomnom rozpore a že nie je možné vyhovieť 

všetkým. Výsledky participácie však ukazujú 

väčšinový názor a my urobíme všetko pre to, 

aby sa predstavy väčšiny pretavili do reality. Ďa-
kujeme týmto všetkým, ktorí sa do participácie 
zapojili.

P
articipácia má tri časti: anketu, verejné zhro-

maždenie a získanie podnetov od volených 

zástupcov. Kompletný výstup zo všetkých 

týchto častí bude k dispozícii na stránkach MČ; 

v tomto čísle Rusovských novín ho stručne zhrnie-

me.

Anketa
Aj keď v čase písania tohto príspevku ešte nie je 

hotová komplexná interpretácia ankety, do ktorej 

sa zapojilo 185 občanov, hlavné posolstvá sú jas-

ne viditeľné. Občianska participácia nemusí vždy 

dopadnúť s jasným výsledkom, v našom prípade sa 

však obrysy toho, čo v priestore zdravotného stre-

diska a jeho okolia chcete, črtajú jasne.

Otázky, ktoré smerovali k funkcii územia, zhodne 

ukázali, že si prajete kľudovú, oddychovú zónu. Ná-

mestie s posedením a lavičkami, posedenie pred 

cukrárňou, parčík. Chcete sa stretávať so známy-

mi a oddychovať. Na druhom mieste sa umiestnila 

nákupná funkcia, avšak vo forme drobných obcho-

díkov, nie veľkého obchodného centra. A napokon 

- možno trochu prekvapivo - až na treťom mieste 

funkcia kultúrna. Verejné akcie, miesto pre vianoč-

ný strom a podobné aktivity nezískali vašu výraznú 

podporu.

S tým korešpondujú aj očakávané služby: kaviareň, 
cukráreň, sezónny trh, priestor pre stretávanie. Za 

nimi nasledujú potraviny a drogéria.

Zaujímavé bolo vyhodnotenie voľných otázok, pri 

ktorých ste si nevyberali z vymenovaných možnos-

tí. Odpovede, ktoré sa opakovali, sú tak o to cen-

nejšie, pretože ste si na ne museli nezávisle mnohí 

spomenúť. Na otázku, čo v tejto zóne nechcete, ste 

výraznou väčšinou povedali, že krčmu. Nasleduje 

nákupné centrum a povrchové parkovanie. S odstu-

pom potom aj bytovú výstavbu a veľkú betónovú 

plochu.

Ďalšia jasná správa vyšla z poslednej otvorenej 

otázky, v ktorej ste mohli vyjadriť akékoľvek ďalšie 

námety a myšlienky. Tam jednoznačne nad ostatný-

mi dominovala odpoveď, že chcete na námestí veľa 
zelene. S odstupom sa umiestnila požiadavka na 

citlivú architektúru a historický ráz a zabezpečenie 

dostatočného počtu parkovacích miest.

Výraznú podporu získala aj cyklodoprava a myš-

lienka prepojenia územia s priľahlým parkom, aj 

keď táto možnosť je skôr pre budúcnosť. A po-

žadované ambulancie dopadli podľa očakávania: 

najviac potrebujete všeobecného lekára, detského 

lekára, zubára a gynekológa. Z nových ambulancií 

dominoval očný lekár a v rámci voľnej odpovede 

ste si najviac spomenuli na ortopéda.

Verejné stretnutie
Na verejnom stretnutí padlo viacero námetov a po-

strehov, z ktorých niektoré považujeme za veľmi 

dôležité. Diskusii dominovala otázka podlažnosti 
budúcich stavieb.

Ďalšia diskutovaná téma bola otázka dopravy a oba-

va, že novovybudované námestie bude predstavovať 

neúnosnú záťaž na dopravu. To si dobre uvedomu-

jeme aj my. Dopravné riešenie musí byť navrhnuté 

profesionálne, aby nezhoršilo priechodnosť hlavnej 

ulice.

Ďalšie témy, ktoré na verejnom stretnutí zazneli 

viac než raz, bola otázka, kedy sa bude riešiť pri-

ľahlá plocha, na ktorej stojí Dom záhradkárov. Od-

poveď je, že sa bude riešiť samostatne pod patroná-

tom našej MČ, ale môže sa stať, že sa bude časovo 

prekrývať s Castellom. Vyjadrená bola tiež podpora 

myšlienky, aby bolo námestie čo najviac zelené.

VLADO MOKRÁŇ
poslanec miestneho zastupiteľstva

Výsledky občianskej participácie pre

CASTELLUM
O pláne vybudovať nové zdravotné stredisko a spolu s ním nový verejný priestor 

s bývaním, službami a občianskou vybavenosťou na mieste dnešného dožívajú-

ceho zdravotného strediska a vybudovať tak nové malé centrum Rusoviec, sme 

Vás informovali v poslednom čísle. Určite ste zaregistrovali, že odvtedy prebehla 

občianska participácia k tomuto priestoru - o jej výsledkoch vám píšeme dnes.

ČO BUDE NASLEDOVAŤ

Občiansky námet - ruže a sedenie
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P
articipatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom našej mestskej časti rozhodnúť o  časti výdavkov z 

rozpočtu mestskej časti. Tieto výdavky sú určené na realizáciu nápadov navrhnutých obyvateľmi Rusoviec.

Minulý rok schválilo miestne zastupiteľstvo nové pravidlá participatívneho rozpočtu. Základným rozdielom oproti pô-

vodným pravidlám je jeho dvojročný cyklus. To znamená, že v prvom roku sa zbierajú nápady a vybrané nápady sa ďalej 

rozpracujú do projektov, o ktorých budete môcť rozhodnúť vy - Rusovčania.

V rámci Burzy nápadov boli predložené tri nápady, o ktorých v januári rozhodovala pracovná skupina a odporučila 

dvom predkladateľom svoje nápady spracovať do podoby projektu. Jedná sa o nápad „Smetiáda alebo kŕmenie sme-

timonštra alebo ako vďaka našim deťom vyčistiť park“, ako aj nápad s názvom „Dajme veci na poriadok“. Prehľad 

nápadov si môžete pozrieť aj na webstránke našej mestskej časti, v časti „Participatívny rozpočet 2019/2020“.

V priebehu februára budú návrhy spracované do podoby projektov, ktoré budú následne predložené a prezentované na 

marcovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

Potom prídete na rad vy, obyvatelia Rusoviec, ktorí máte viac ako 15 rokov a máte v našej mestskej časti trvalý pobyt, aby 

ste rozhodli o tom, ktorý projekt podporíte. O podrobnostiach vás budeme priebežne informovať; hlasovanie v tomto 

prípade totiž nie je súťaž, ale zodpovedný výber.

JUDITA TRNOVCOVÁ

Na ombudsmana sa môžete obrátiť v nasledovných prípadoch:
• Poradenstvo pri problémoch s čiernymi stavbami.

• Podnety na porušovanie územného plánu.

• Pochybnosti o správnom postupe orgánov, ktoré 

o výstavbe rozhodujú.

• Iné prípady, kedy sa cítite byť dotknutí výstavbou v meste.

Na čo neslúži pozícia stavebného ombudsmana?
Na poskytovanie konzultácií ohľadom postupu vo vlastných stavebných 

zámeroch občanov. V takýchto prípadoch odporúčame kontaktovať 

príslušný stavebný úrad. 

Ako môžete kontaktovať stavebného ombudsmana:
Každý pondelok od 9:30 do 12:30 a stredu od 13:00 do 15:00 poskytuje 

stavebný ombudsman konzultácie bez nutnosti rezervácie termínu v 

priestoroch Kancelárie prvého kontaktu a podateľne, Primaciálne ná-

mestie 1, budova Novej radnice.

V utorok doobeda a štvrtok po celý deň je možné rezervovať si konkrétny 

termín prostredníctvom kalendára na webstránke hlavného mesta.

V
 závere minulého roka sa iniciatívne sformovala 

skupina ľudí, ktorí spísali petíciu za vytvorenie no-

vej zastávky 91 na Panónskej ceste pri novovzni-

kajúcej križovatke. Pomôcť má najmä deťom dochádzajú-

cim do ZŠ Narnia, ktorých je v našich južných mestských 

častiach viac ako sto.

Pod petíciu sa podpísalo viac ako 1000 občanov a podpori-

la ju aj naša mestská časť nielen podporným stanoviskom, 

ale aj aktívnou účasťou pri rokovaniach na Magistráte.

Výsledkom týchto snáh je konštruktívna spolupráca s Ma-

gistrátom a schválenie novej zastávky na mestskom za-

stupiteľstve koncom januára. Zastávka bude vybudovaná 

v roku 2021.

Sme radi, že naša mestská časť mohla aktívne pomôcť 

dobrej veci.

(RED), Foto: Elena Markušová

V apríli nás čaká hlasovanie 

v rámci participatívneho rozpočtu

Bratislava má stavebného ombudsmana

Nová zastávka 91

AKTUALITY Z MAGISTRÁTU

Koniec roka a štart nového so sebou priniesol pre 

mesto viacero náročných tém.

❏ V prípade opráv dúbravsko-karloveskej električko-

vej radiály mesto ukázalo, že odmieta ustupovať 

vydieraniu špekulantov, ktorí protiprávne blokova-

li dokončenie rekonštrukcie. Dnes máme v rukách 

už dve predbežné rozhodnutia súdov, ktoré dávajú 

za pravdu mestu a sme blízko otvoreniu trate. Od 

mája sa bude rekonštruovať časť trate od tunela do 

Karlovej Vsi.

❏ Bratislava má schválený rozpočet na rok 2020, 

ktorý zohľadňuje programové priority – zlepšo-

vanie dopravy, príprava spustenia celomestskej 

parkovacej politiky, investície do kvality životné-

ho prostredia, ako aj do dlhodobo zanedbávanej 

sociálnej oblasti.

❏ Prijatie zmien v sadzbách dane z nehnuteľností ni-

koho neteší, no výpadok viac ako 12 miliónov eur 

kvôli populistickým opatreniam vlády SR výrazne 

zasiahol rozpočty všetkých mestských častí Bra-

tislavy. Vyzbierané zdroje sa neprejedia a mesto 

garantuje, že pôjdu do konkrétnych projektov 

v oblasti rekonštrukcie ciest a verejných priestorov. 

V krátkom čase budú na webstránke mesta tieto 

projekty zverejňované a každý bude môcť sledovať 

ako sa napĺňajú.

❏ V rámci rokovaní s pani starostkou Tulekovou sa 

dohodlo, že do plánovanej rekonštrukcie ciest sa 

v roku 2020 zaradí aj časť Balkánskej ulice od kri-

žovatky po železničný priechod. Rovnako sa otvo-

rila aj možnosť vybudovania kruhového objazdu 

na mieste dnešnej križovatky, kde existuje projekt, 

ktorý treba oprášiť a zvážiť, či táto investícia prine-

sie Rusovciam zlepšenie dopravy.

❏ V spolupráci s miestnym úradom boli zo strany 

správy komunikácií vymenené dve osvetlenia 

na priechodoch pre chodcov za silnejšie, čím sa 

zvyšuje bezpečnosť chodcov na nich. Všimnite si 

výraznejšie svetlá na priechode pri vstupe do Ru-

soviec, ako aj pred potravinami Kraj. Nie je to ešte 

dokonalé, mestská správa komunikácií má pripra-

vené aj komplexnejšie úpravy osvetlenia priecho-

dov v Rusovciach, tie si však vyžadujú väčšie in-

vestície (nielen výmenu druhu osvetlenia) a bude 

k nim dochádzať priebežne.

❏ Požiadavka rodičov detí zo školy Narnia na vytvo-

renie zastávky pre autobus 91 na Panónskej ceste 

bola prerokovaná s Dopravným podnikom a boli 

dohodnuté ďalšie kroky na jej vytvorenie, vrátane 

prerokovania na januárovom mestskom zastupiteľ-

stve. Deti z Rusoviec či Jaroviec tak nebudú mu-

sieť voziť rodičia.

❏ Centrálna časť mesta – Námestie SNP a Kamen-

né námestie sú o krok bližšie k modernizácii. 

Vyhlásená architektonická súťaž priniesla veľký 

záujem architektonických štúdií z celej Európy 

a odborná komisia bude mať z čoho vyberať. Už 

tento rok budeme poznať fi nálnu podobu týchto 

námestí.

CTIBOR KOŠŤÁL
riaditeľ Magistrátu Bratislavy

Trápi vás vo vašom okolí čierna stavba, alebo máte pochybnosti o správnom postupe orgánov, ktoré 

rozhodujú o výstavbe? Aj v takýchto prípadoch môžete kontaktovať nového stavebného ombudsmana 

Bratislavy Jaroslava Pavloviča. 

Bratislavčania sa opäť budú môcť 

postaviť za zákaz hazardu. Počas 

volieb 29. februára budú stovky dob-

rovoľníkov zbierať podpisy v čase 

od 8.00 do 22.00 h pred volebnými 

miestnosťami.

Postoj k hazardu vyjadrili Bratislav-

čanky a Bratislavčania už v minu-

losti viac ako 136 000 podpismi pod 

petíciu za zákaz hazardu. Vedenie 

hlavného mesta to berie ako jasný 

signál a preto bude aj naďalej pod-

nikať kroky za zastavenie hazardu 

v Bratislave.

(MMB)

ZÁKAZ HAZARDU
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Z NAŠICH FARNOSTÍ

B
ratislavský chlapčenský zbor pod vedením p. Magdalény Rovňákovej 

a p. Gabriela Rovňáka, našich „domácich“, prijal pozvanie starostky Ruso-

viec a v zaplnenej kultúrnej sále miestneho úradu zaspieval piesne z vianoč-

ného programu, úryvky z opier, ale napríklad aj z repertoáru Beatles.

Novoročný koncert Bratislavského chlapčenského zboru priniesol aj premiéru uve-

denia „Mačacieho duetu“ od G. Rossiniho v podaní Adama Uličného a Matúša 

Strapoňa, ktorý pobavil tak malých, ako aj veľkých. Diváci odchádzali z koncertu 

s úsmevom na tvári. Niet divu, veď speváci, dirigenti aj hudobný sprievod boli 

naozaj skvelí.

Srdečne ďakujeme za hudobný zážitok a tešíme sa ďalšie koncerty!

(MÚ)

O
d Vianoc sa ako zlatá niť nesie celým rokom téma rodiny. Na Vianoce 

je zhmotnená v príbehu narodenia Božieho Syna do konkrétnej ľudskej 

rodiny Jozefa a Márie. Jeho príchod na tento svet, medzi nás bol úpl-

ným prelomom v dejinách ľudstva a rodiny ako takej. Poukázal totiž na dôle-

žitosť blízkeho človeka, blízkych ľudí. Niekto má to šťastie, že sa do milujúcej 

rodiny narodí a načerpá doma pre svoj život tak veľa, že sa sám stane tvorcom 

vzácnych vzťahov s blízkymi, ale aj nových vzťahov s úplne cudzími ľuďmi. Iný 

možno takú atmosféru lásky doma nezažil. Ale ani to nie je vždy prekážkou pre 

to, aby sa nenaučil milovať.

Je veľmi dôležité, aby rodina aj v tejto našej modernej spoločnosti fungovala. 

Aby sme boli dobrým príkladom pre ďalšiu generáciu našich detí, vnúčat, vlast-

ne pre všetky deti, z ktorých majú vyrásť dospelí ľudia schopní lásky. Náš osob-

ný príklad má byť odrazom Božej sebaobetavej lásky, a zároveň konkrétnym 

povzbudením a pomocou pre budovanie miesta, kde je láska doma.

A tu nám je na pomoci aj kalendár – cirkevný, ale aj svetský. V oboch sa láska 

skloňuje a pripomína cez evanjelium o Božej láske, ktorá koná aj v tomto svete, 

alebo aj cez dni, či týždne, ktoré lásku symbolizujú. Takým bol aj Národný týž-

deň manželstva. U nás, v Petržalke sme si ho pripomenuli Stretnutím manželov 

vo štvrtok 13.2.2020 v Zborovom dome na Strečnianskej ulici.

Prajeme Vám, milí Rusovčania, aby sám Pán Boh požehnal našu ľudskú lásku 

v našich rodinách i priateľstvách!

Mgr. EVA KOLESÁROVÁ
evanjelická farárka

D
o súťaže Deti pre Bratislavu, ktorú organizuje Metropolitný inštitút Brati-

slavy, sa prihlásilo vyše 40 projektov. Rusovská SZUŠ sa prihlásila s pro-

jektom detského muzikálu Príbeh oceánu. V tomto muzikáli budú prepo-

jené všetky odbory - hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Témou bude oceán 

znečistený plastami, nakoľko táto 

problematika trápi žiakov SZUŠ 

a radi by ju zinterpretovali.

Projekt nového muzikálu získal 

v súťaži skvelé 3. miesto, ktoré 

predstaviteľom SZUŠ odovzdal 

primátor Bratislavy p. Vallo. Tešíme 

sa a ďakujeme p. riaditeľke Jarmile 

Gajdošechovej a p. učiteľke Dáši 

Struhárovej Godovej - vedúcej lite-

rárno-dramatického odboru za prí-

pravu projektu.

(RED)
Foto: archív SZUŠ

NOVOROČNÝ KONCERT 
Bratislavského chlapčenského zboru

RODINA

Projekt 

“PRÍBEH OCEÁNU” 
ocenený primátorom

V uplynulých dňoch oslávili významné životné jubileum:

MUDr. Štefan Adamík - 90 r.

Štefan Ladižinský - 95 r.

NAŠI JUBILANTI

Srdečne blahoželáme!
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Zápis do základnej školy
Zápis do Základnej školy s materskou školou (Vývojová 228, Bratislava) upravuje „Všeobecne záväzné naria-

denie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 1/2016 zo dňa 04. 03. 2016 o určení miesta, času a bližších pod-

robnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách“ (ďalej „VZN“).

V zmysle uvedeného VZN sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Rusovce prvý pracovný aprílový 

piatok t. j. 03. 04. 2020 od 15.00-18.00 hod. a v sobotu 04. 04. 2020 od 08.00-12.00 hod. Na zápise sa majú 

povinnosť zúčastniť deti, ktoré dosiahnu vek 6 rokov do 31. 08. 2020. Na zápis prídu aj rodičia s deťmi, 

ktorým bol v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. Bližšie informácie 

o činnosti základnej školy a o zápise detí nájdete na www.rusovce.sk.

V deň zápisu je potrebné prísť s dieťaťom do základnej školy, pričom pri zápise zákonný zástupca dieťaťa po-

vinne predloží: platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotnej znevýhodneného dieťaťa doklad 
o jeho zdravotnom znevýhodnení.

MÁRIA BROSZOVÁ, MÚ odd. školstva

II. ŠKOLSKÝ PLES v Rusovciach

P
o pracovnom týždni sa určite mnohí Rusovčania 
tešili na zábavu a uvoľnenie na  druhom školskom 
plese, ktorý v sobotu 25. januára 2020 zaplnil sálu 

miestneho úradu hudbou a slávnostnou atmosférou. Ples 
otvoril a všetkých prítomných privítal riaditeľ ZŠ s MŠ 
na Vývojovej 228, pán Rastislav Kunst. Vyjadril hlboké 
uznanie a vďaku organizačnému výboru a všetkým, ktorí 
do neľahkej prípravy vložili kus svojho srdca.

Večer spestrilo vystúpenie žiakov základnej školy. Veľká 

spoločenská udalosť dala príležitosť ukázať svoj talent 

Marekovi Urbanovi, žiakovi deviateho ročníka, ktorý pre 

túto príležitosť skomponoval a zahral na klavíri úvodný 

valčík a obohatil svoje vystúpenie aj o diela hudobných 

velikánov, akými boli J. Strauss a F. Chopin.

Siedmak Peter Žáček spríjemnil program hrou na gitare 

a zahanbiť sa nedali ani tretiačky sviežou tanečnou mo-

dernou choreografi ou.

Slávnostnú pečať programu dodalo klasické baletné 

vystúpenie žiačky siedmeho ročníka Adelky Hlasnej, kto-

rá zožala búrlivý potlesk.

Boky tanečníkov rozhúpala cha-cha v podaní rusovskej 

mamičkovskej tanečnej skupiny pod vedením profesionál-

nej tanečníčky G. Csinovej. Bolo sa veru na čo pozerať.

S blížiacou sa polnocou všet-

ci očakávali zahájenie boha-

tej tomboly, ktorej výťažok 

poputuje pre ZŠ s MŠ v Ru-

sovciach. Touto cestou chce-

me veľmi pekne poďakovať 

všetkým tým, ktorí prispeli do 

tomboly svojimi darčekmi.

Do tanca hrala rómska kapela z Topoľčian a DJ Sanchez. 

Výborná zábava vládla až do skorého rána. A už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník a vašu účasť, milí rodičia.

Vedenie ZŠ s MŠD
ňa 15. 01. 2020 organizovala 

v SĽUK-u naša škola po 

prvýkrát okresné kolo súťaže 

Šaliansky Maťko (prednes slovenskej 

ľudovej povesti). Súťaže sa zúčastnilo 

13 základných škôl, 25 detí.

SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív) sa venuje 

tancu, spevu a ľudovému umeniu, preto sme sa rozhodli 

organizovať túto literárnu súťaž práve v týchto priestoroch.

Víťazi boli ocenení diplomom a vecnými cenami.

Súťaž i vyhodnotenie boli rozdelené do 3 kategórií.

I. kategória, 6 detí (2. roč. - 3. roč.)
1. miesto: Ema Brestovanská, ZŠ Sv. Rodiny Gercenova 10

2. miesto: Vivien Vaceková, ZŠ Vývojová

3. miesto: Samuel Bálin, ZŠ Lachová

II. kategória, 11 detí (4. roč. – 5. roč.)
1. miesto: Lotta Jursíková, SZŠ Felix

2. miesto: Peter Lipták, ZŠ Holíčska

3. miesto: Sofi a Anna Bolerácová, ZŠ Tupolevova 20

III. kategória, 8 detí (6. roč. – 7. roč.)
1. miesto: Maroš Všetečka, ZŠ Tupolevova 20

2. miesto: Bianka Jakubcová, ZŠ Sv. Rodiny Gercenova 10

3. miesto: Miška Mižíková, Gymnázium Pankúchova 6

Veríme, že sa všetkým zúčastneným v SĽUK-u páčilo 

a ďakujeme za účasť. Víťazom prajeme úspešné repre-

zentovanie v krajských kolách.

Mgr. TATIANA PRAVDOVÁ,  pedagóg ZŠ s MŠ

Regionálne kolo FIRST LEGO League

Okresné kolo súťaže 
ŠALIANSKY MAŤKO

EUROPEXESIÁDA 
v našom ŠKD

10. 
januára 2020 sa naši žiaci z krúžku robotiky 

zúčastnili regionálneho turnaja medzinárod-

nej robotickej súťaži FLL, ktoré sa uskutoč-

nilo na pôde Paneurópskej vysokej školy v Petržalke.

Turnaja sa zúčastnilo 14 tímov, ktoré museli absolvo-

vať štyri disciplíny, Robot Design, Výskumný projekt, 
Tímovú prácu a Robot Game.

Náš „Development robotic team“ 

v zložení: Peter Žáček, Ján Mihal, 

Bibiana Bohunická, Jakub Vaculík, 

Jakub Červenák, Juraj Balog, Matej 

Májek, Alžbeta Žáčková, Angelika 

Poprocká a Filip Podlipný, obsadil 

v celkovom poradí 3. miesto.

V disciplíne Robot Design – súťaž o najlepšieho 

robota, program a stratégiu, sme tento rok získali 1. 
miesto. V disciplíne Robot Game – plnenie úloh na 

súťažnom stole v časovom intervale 2,5 minúty, sa 

nášmu tímu podarilo nahrať najviac bodov a postú-

piť tak medzi štyri najlepšie tímy v tejto disciplíne, 

ktoré pokračovali v boji o víťaza Robot Game. Po 

absolvovaní semifi nále a fi nále sme sa stali víťazmi 

aj v tejto disciplíne. Priniesli sme si teda cenu aj za 

1. miesto v Robot Game. O tento úspech sa najviac 

zaslúžili Peter Žáček a Jakub Červenák.

Ďakujeme aj ostatným členom robotického krúžku, 

združeniu rodičov a vedeniu školy za podporu.

Ing. MARTIN HLUBOCKÝ,  učiteľ ZŠ s MŠ

V 
pondelok 27. januára 2020 pripravila pani 

vychovávateľka G. Šemšejová v školskom 

klube detí zábavno – súťažné popoludnie 

EUROPEXESIÁDA. Deti 1. a 2. ročníka si zmera-

li sily v poznávaní euromincí a eurobankoviek. Aj 

týmto spôsobom sa deti mali možnosť zdokonaliť  

vo fi nančnej gramotnosti.

Víťazmi podujatia sa stali: 

1. Botíková Natália 1.a, Felix Šarišský 1.b

2. Adam Škantár 1.a,  Lukáš Malík 1.b 

3. Michal Haberman 2.b, Patrik Ondejka 2.b

Deti boli za účasť na podujatí  odmenené a víťazi 

získali pamätný diplom. Tešíme sa na ďalší ročník  

EUROPEXESIÁDY.

JARMILA ĎURĎOVIČOVÁ
vedúca ŠKD

Zvieratká v zime
Nakoľko sa naša materská škola nachádza v nádher-

nom prírodnom prostredí dunajských lužných lesov 

a lesoparku, máme jedinečnú možnosť priamou skú-

senosťou utvárať a podporovať u detí pozitívny vzťah 

k prírode. Pedagógovia materskej školy vedú deti 

k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov 

podľa vonkajších znakov, podľa rôznych spôsobov ich 

pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania 

potravy a podľa podmienok, v ktorých žijú…

V zimnom období sa deti oboznamujú so spôsobom 

starostlivosti o voľne žijúce zvieratá, vyrábajú kŕmidlá 

z odpadových materiálov. Napriek tomu, že tohtoroč-

ná zima svoju veľkú moc ešte nepredviedla, pomá-

hame voľne žijúcim vtákom a pravidelne ich s deťmi 

prikrmujeme vtáčím zobom a lojom.

Kolektív MŠ
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RUSEKO
INFORMUJE

V súčinnosti s našimi požiarnikmi sme likvido-

vali stromy polámané a vyvrátené vplyvom 

nepriaznivého počasia

Podľa potreby opravujeme poškodené 

dopravné značenia

V mesiaci január sme vyčistili všetky uličné 

vpuste na komunikáciách v mestskej časti

Aj takto si niektorí predstavujú likvidáciu 

vianočných stromčekov – zapálením na ve-

rejnom priestranstve pri zberných hniezdach 

kontajnerov na separovaný odpad

Po rekonštrukčných prácach v Hasič-

skej zbrojnici sme boli nápomocní pri 

upratovaní priestorovVymaľovali sme časť priestorov 

Miestneho úradu

Podnety a námety do ďalšieho čísla Rusovských novín nám posielajte do 23. 3. 2020 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk

PODNETY A NÁMETY 

MESTSKÁ ČASŤ RUSOVCE VÁS POZÝVA

FAŠIANG
RUSOVCE2020

Termín: 
22. februára 2020 od 16:00 hod.

Miesto konania: 
Miestny úrad

Program: 
Maľovanie na tvár, tvorivé dielničky 
s fašiangovou tématikou, občerstvenie, 
hudba. 

Každá maska bude odmenená 
sladkou šiškou.

MEST


